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ABDULLAH UÇMAN*

Türk halk edebiyatının bir bölümünü meydana getiren tekke edebiyatı kadrosu içinde daha ziyade Alevi-Bektaşi zümresi ile Melwftan"'katma bağlı şairler tarafından kaleme alı nan devriyyeler, mutasavvıflar
nazarında muteber sayılan "devir nazariyesi"ne uygun olarak yazı lmış
manzumelere denmektedir** ı
1slam tasavvufunda "vahdet-i vucud"2 anlay1şını benimseyen sufilerce Allah ''vücud-ı mutlak" olarak kabul ed ilmiştir. Bu an layışa göre
kamattaki canlı cansız bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın deği şik şekillerde
tecellisinden başka bir şey değildir. Su nasıl boğar, ateş yakarsa, mutlak
varlığın zat:i gereği de zuhfir etmek, görünmek, yani ortaya çıkmaktır. Hatta
bu hususta mutasavvı:fların büyük bir kısmı hadi's-i kudsi olarak kabul
ettikleri şu sözü sık sık zikrederler: "Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtü
an u 'refe fe halaıctü ' l -halka ~~·3.

* Yarci Doy. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
** İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde henüz. birinci sınıf öğrencisi o:dugum
1970'ü yıllarda verdiği Eski Türk Edebiyat ı deslerinde bize ilk defa devriyyelerden
bahseden ve bir hatıra olarak bala sakladığun not defterimiı.e Gufriini'nin "Katre idi m
ummanlara kanşıım" mısraıyla başlayan devriyyesini örnek olarak yazdıran merhum
hocam Prof. Dr. Amil Çelebioğlu'nu bu vesileyle rahmeıle anmak isterim.
1 Rıı.a Tevfık, "Devriyyeler", Peyanı-ı

Edebi, nr. 25, lO Mart 1330/25 Mart 1914; Fuad
Köprü lU, TOrk Edebiyatında Ilk Mutasavvıflar, 2. b., Ankara 1963. s. 275; Abdülbô.k:i
Gölpınarlı, Alevi-BekıaşiNefesleri, İstanbul 1963, s. 70-71.

2 "Vahdet-i vücGd" meselesi için bkz. Mahir lı., Tasavvıif. İstanbul 1969, s. 207-221;
AbdUlbiiki Gölpınarlı, 100 Soruda Tasavvuf, 2. b.,lstanbul 1985, s. 57-60; Mustafa
Kara, Tasavvufve Tarikatlar Tarilıi,lstanbul 1985, s. 315-346; İsmail FenniErtuğTul,
Valıdel-i Viiclld ve lbn Arabi (haz. Mustafa Kara), lstanbul1991.
3 Mutasavvıflann hadis-i kudsi olar:ık ıilcreıtiği, ancak muteber hadis kitaplannda yer
almayan bu ibarenin karşılığı şöyledir: "Ben bir giı.li hazine idim, bilinmek i.;tedim ve
bilineyim, tanınayım diye kudre.ı imle bu görünen alemi yaratıun !'' Manası doğru
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göre yeryüzündeki bütün varlıklar tek tek Cenab-ı
Hakk'ın bir sıfatma; insan ise "eşref-i mahlukat" olduğundan dolayı mutlak
varlığın (yani Allah 'ın) bütün sıfatlanna, yani doğrudan doğruya zatına
mazhardır. Ancak Cenab-ı Hakk'm sıfatları insanda tecelli' edinceye kadar
basitten mükemmele doğru bir sıra takip eder ve kainattaki bütün varlık
lardan geçerek adeta süzülüp gelir. İnsan, insan olarak bu aleme gelmeden
önce "ata belinde ve anarahıninde" bir parça sudan (meni) ibarettir. Ana
ve babanın vücudundaki o su· ise, onların yeyip içtikleri maddelerden
meydana gelmiştir. Şu halde insan meni haline gelmeden önce, maddi
bakımdan kainatta dağmık halde durmakta, her zerresi ayrı bir varhkta
bulunmaktadır. lşte insan. da bu yüzden bütün kainatın hulasası, yani
alemin (krunat) özü (zübde-i alem) kabul edilmiştir. lşte bu mutlak varlığın
sıfatlarının bütün kainattan süzülüp en sonunda insanda tecelll etmesi
görüşüne tasavvufta "devir nazariyesi"; mutlak varlıktan insan ve insandan
tekrar aslına dönüşe kadar süren devir hadisesini anlatan manzumelere de
tekke edebiyatında devriyye adı verilmektedir4.
Devir nazariyesine göre maddi aleme intikal eden ilahi nur, önce
aleminde tecelll eder, sonra sırayla nebat, daha sorıra hayvan, en
sonunda da insan şekline bürünür. Ancak bu, biyolojik manada bir değişme
veya tekamül deği l dir. İnsan daha şoqı:a gayret, çaba ve kabiliyetine göre
"insan-ı kamil" derecesine yükselebiİdi~i ğibi, "kutb" bile olabilir. Kutb,
insanın dünya hayatında varabiieceği son merhale veya mertebedir5. En
sonunda insan şeklinde tecell1 eden varlık (ilahi nur), böylece "visiH-i
cansızlar

olmakla beraber bu ifadenin lbn Teymiye, Zerkeşi ve Askallini tarafından hadis
olmadığı söylenmiştir. Manası, Allah Teaili'nın "lns ve cinni beni bilmeleri için
yarattun!" (Zanyat, 56) ayet-i celilesinden alınmıştır (Ahmet Serdaroğlu, Usul-i Hadis
ve MevzıiaJ-ı Aliyyü' 1-kiıri Tercemesi, Ankara 1966, s. 92).
4 Abdülbill<i Göl pınarlı, Alevi-Bekıaşl Nefes/eri, s. 71.
5 Tasavvufta sufiler kendi derecelerini talibin, ınüridin, sfilikin, sairin, tahirin, vasılln ve
kutb olmak üzere yedi tabakaya ayınrlar. En yüksek tabakada kutb bulunmaktadır.
Her çağda halifetullah olan ve Allah tarafından maddi ve ruhani aleme tasarruf kudreti
verilmiş olan bir zat vardır ki, buna kutbü'l-aktab denir. Ondan sonra sırasıyla üçler,
yediler ve kırilclar gelir. Bunlann hepsi üç yüz adet olup alemi ınıinen idareye
meınurdurlar. (Bu tabir için aynca bkz. Fuad Köprülü, "Abdal", Türk Halk Edebiyalı
Ansiklopedisi, I, Istanbul 1935, s. 24-27; Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terinıleri
Sözlüğü,lstanbul 1991, s. 299-300.)
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Halde" a ulaşarak tekrar geldiği yere varmış, yani aslına dönmüş olur. Bu
devir veya dönüp dolaşıp tekrar aynı noktaya geliş hadisesi mutasavvıflar
tarafından 360 derecelik bir daireye benzetilmiş ve vücı1d-ı mutlaktan
kainata gelinceye kadar geçen süreyi kapsayan kısma "kavs-i nüzıll" (iniş
yayı), dünyadan, yani süfü kabul edilen bu alemden tekrar yüce varlığa
(vücı1d-ı mutlak) varıncaya kadar geçen zamana da "kavs-i uruc" (çıkış
yayı) adı verilmiştir6.

göre başlangıçta mutlak varlıktan ayrılan ilah!
nur sırayla "akl-ı küll" (taayyün-i evvel, tarikat-ı Muhammediye), "ukı1l-ı
tis'a", " nüffis-ı tis ' a", "tabayi-i erbaa" (dört mizaç), "anası r-ı erbaa"
(toprak, hava, su ve ateş) ve oradan da toprağa kadar inmiştir ki, mutasavvıfl ar buna "mebde" (başlangıç) veya "kavs-i nüzul" derler. Tasavvuf
erbabına göre "akl-ı küll", yaratıcı kudretin aktif kabiliyeti o lup "nefs-i
küll" denilen pasif kabiliyeti meydana getirmiştir. Bunların her ikisinden
"eflak-ı tis'a" (dokuz gök), "tabayi-i erbaa" (dört mizaç) ve "anas ır-ı
erbaa" meydana gelmiştir. Dokuz gök ile dört unsurun birleşmesinden
cansızlar, bitkiler ve hayvanlar meydana gelm iş olup, insan en son ve en
mükemmel varlık olduğundan, en yüce mertebede yer almaktadır?. Bu
yüzden insanın bulunduğu mevki, en son durak kabul edilmiştir. Bütün bu
mertebelerden sonra toprağa kadar inmiş olan ilahi nur, aynı sırayı takip
ederek topraktan madene, madenden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan
insana ve insandan da insan-ı kWl1ile geçmek suretiyle, oradan ilk geldiği
asıl yere, yani Hakk'a ulaşır ki, bu ikinci devreye "maad", "suud" (son)
veya "kavs-i un1c" denmektedir8. Bir kısun mutasavvıflar ise mutlak
Yine

mutasavvıflara

6 Erzwuınlu İbrahim H:ıkkı Ma'rifetnlinıe'sinde devr meselesini izah ederken, bunu 360
derecelik bir daire üzerinde gösterıniıjtir (bkz. M.Uzun , "Devr", Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi", C.II, Istanbul 1977, s. 280). Rıza Tevfik de Arşi'nin
devriyyesinde geçen "Gezerdim Uç yUz altmış merrzili gün gibi şeb-ta-riiz" mısraını
açıklarken, "Bu Uç yüz altm ış menzilden malesad ı devirdir. Devir daire demektir. Bir
daire üç yüz altmış derecedir, bu aded pek mühiındir." demektedir ("Aışi ve Gaybi",
Peylım-ı Edebi, nr. 38, 15 Mayıs 1330/28 Mayıs 1914).
7 Rıza Tevftk, "Devriyyeler", Fuad Köpriilü, Türk Edebiyatmda Ilk Muıasavvıflar, s.

275-276.
8 Devir meselesi ve özellikle insanın "eşref-i ınahluknt" ve yeryUzünde Ceniib-ı Hak.k'ın
haüfesi olduğu konusu hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmed Avni Konuk, Fusiisu'IHikenı Terciinıe ve Şerlıi (haz. Mustafa Tahralı-Selçuk Enıydın), C. I, lstanbull987, s . .
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varlıktan

insana kadar süıen devrin, Kur'an-ı Kerim' deki bir ayete (elMefu"ic, 4) farklı bir anlam verilerek ortalama 50.000 yıl içinde gerçekleştiğini ifade etmişlerdir9. lşte devriyye adıyla kaleme alınan manzumelerde, kısaca, insanoğlunun dünyaya geliş ve tekrar dünyadan gidiş macerasının anlatıldığı söylenebilir.
Devriyyeler, işledikleri konulara göre ikiye ayrılmak~dır. Bunlardan
"kavs-i nüzUI"ü anlatanlara "ferşiyye", "kavs-i wı1c"u anlatanlara ise
"arşiyye" adı verilmektedir. Ferşiyyelerde mutlak varlıktan ayrılıp dünyaya
(alem-i süilt) gelinceye kadar geçen macera, arşi yyelerde ise dünyadan
tekrar yüce aleme doğru yapılan seyahat anlatılmaktadır.
Türk edebiyatında devriyye örnekleri daha çok AJevt-Bektaşi' zümresine mensup şairler tarafından ortaya konmuştur. Sünni' tarikat müstensibi şairler devriyye türüne pek rağbet etmemişler ve daha ziyade insanın
ana ralunine düşüş !ılından başlayarak. dünya hayatını, ölümü ve kabir
alemini tasvir eden biraz hayalt devri yy eler yazmışlardır. Bir kısım Bektaşi
şairlerinin yazdığı devriyyeler ise "tenasüh", "huiUI" ve "ittihad"alO inanmaları dolayısıyla diğerlerinden oldukça farklıdır. Dörtlükler halinde kıt'a
şeklinde veya kaside tarzında yazılan devriyyelerin destan, koşma, nefes ve
ilahi şekliade olanları da vardtrll.
Tek.ke edebiyalının mahiyet bakımından en karmaşık tililerinden biri
kabul edilen devrineler ve bu türde verilen eserler hakkında şimdiye kadar
derli toplu bir çalışma yapı lmadı ğı gibi, bu türde neşredilen örneklerin
sayısı da pek fazla değildir. Bizim görebildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar
yeni harflerle 4'ü Yunus Emre'ye, 2'si Arşi'ye, 2'si Neyzen Tevfik'e ait
olmak üzere Eşrefoğlu Rı1mi, Şi'ri, Harabi', Gaybi' ("keşfü'l-gıta"dan 12
107-179.
9 Abcllilba!ci Gölpınarlı, Alevi-Be.kıaşiNcfesleri, s. 71; 100 Soruda Tasavvuf. s. 61-62; 68-

72.
10 Bu tabirler hakkında geniş bilgi için bkz. 100 Soruda Tasavvuf, s.91.
l l Mustafa Uzun, "Devriyye". Tiirk Dili ve .Edebiyatı Ansiklopedisi, Il, s. 282283 .Abdurrabınan

Güzel ise pek fazla örneği olmayan mensur devıiyyelerden birini,
ünJü mutasavvıf şair Niyazi-i Mısri'nin Risii/e-i Devriyye'sini yayımlaınıştır ( bk.
"Niyazi-i Mısri'nin Gözden Kaçan Bir Eseri: Risale-i Devriyye ". Türk Kültürü
Arll§tırmaları, XVll-XXI /1 -2, Ankara 1983, s.121-137).
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beyit), O~lanlar Şeyhi İbrahim Efendi, f""rr Sultan Abdal, Yeksani, Necmi,
Gufranf, Hüsru ve Ahmed Yesevi'den birer tane olmak iJzere toplam 19
dcvriyye örneği yayımlarunıştırl2.
Kronolojik sırayla ele altrsak tasavvufta.ld "devi.- nazariyesi"ni ve
ba~lt olarak devriyyeler hakkında ilk ciddi araştı rmal arı yapan
kişinin, burada yine aynı konuda yeni bir makalesini yayımladı~ımız Rıza
Tevfik olduğunu görürüz. Rıza Tevfik 1909 y ılın da yayımlanan Textes
Houroflfis adlı kitabın içinde yer alan "Etude sur la Religion des
Houro0fis"l3 adlı incelemesinde Hurufilik doktrini çerçevesinde ana
hatlarıyla devir nazariyesini ele al tr ve Türk tck.ke ~airlerinden Sun 'ullab
Gaybi'nin "Keşfü'l-gıta"SJ ile Haşim Baba'nın "Devriyye-i Ferşiy
ye"sinden bahseder. Aynca Gaybi'nin:
buna

Bu sOretler kamu bir bir bozulur
Girü ma'ni denizinde düzülür
mısralanyla başlayan

nefesini devriyye örneği olarak zikreder ve bunun
terciirnesiyle yer yer şerbini yapar. Rı za Tevfik burada şunlan söylemektedir:
12 Yunus Emre'ninkiler F.Köprülü (Türk Edebiyatında Ilk M11tasavvıjlar, s. 278-279),
A.OI:IIpınııtlı, (Alevi-Bektaşi Nefes/eri, s. 73-74), M .U:ıu n (TOrk Dili va Edebiyatı
Anslklopedisi, Il, s. 282) ve Abdurrahman OUzel (Tilrk Dili, sny ı 445-450, s. 323-324)
ıurafından. Ar§l'ninkiler Rıza Tevfik ("Arşi ve Oııyb1", Pey~nı- ı Edobl. nr. 38, 15
Mayıs 1330) tarafından, E§refoğlu ROınl'ninkinden 7 beyiı P.KöprUlil (Tiirk
Edebiyatında Ilk Mııtasaırvıflar, s.296) tııtafınd:ın ( tnm:ıını 14 dörtl Uk olan bu
devriyye için bk. Asaf Hfilet Çelebi, Eşrefof/u Divam, Istanbul 1944, s. 106-108),
Ştri'ninki Rıza Tevfik ("Devriyyeler"), S.NUzhet Ergun (Bekta§i Şairleri, lstanbu1
1930, s. 357-358}, M.Nihat Özön (Edebiyat ve Tenkid SlJzlngil. lsuınbul 1954, s. 6364) ve A.Oölpınarlı (Alevi-Bekloji Nefes/eri, s. 75-77) ıarofından, Oaybl ve
Harôbi'ninki Rıza Tevfik {"Arşi ve Oaybi", "Oevriyyeler'') ıararından , P"ı.r Sult.an
Abdal, Yekslni, Necmi ve Neyzen Tevfik'inkiler A.Oölpınaılı (Alevi- Bektoji
Nefes/eri, s. 74-75, 77-82) tarafrndan, lbrahiın Efendi'ninlci F.Abdullah Tansel
("Olanlar Şeyhi Ihrahim Efendi ve Devriyesi'', A.O. 1/alıiyot FalcOitesi Dergisi,
C.XV/1, Ankara 1971, s. 187-199) tarafından, Oufrini'ninlô Mehmeı Önder C'Hallc
Ozam Karamanlı Oufrini ve Bir Devriyesi", lll. Uluslarorası Türk Halk Edebiyatı
Semineri. Eslcişehir 1989, s. 297-300) ıaraf'mdan, Hilsni'ninki Cem Dilçin (6rMklole
TOrk Şiir Bilgisi, Ankara 1983, s. 348-35 ı) tarafmdan, Ahmed Yesevi'ninlci de
lskender Pa la (Ansiklopedik Diviin Şiiri Siiılügü, Ankara ı 990, s. 129-130) tarafından
yayımlanmıştır.

ı

:s M.Clement Huart'la birlikte. Leyden 1909.
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" ...Gördük ki, Hürufiler'e göre Kelimetullah, yani Fazi, cümle yaratılmışların kaynağıdır (mebde'); dolayısıyla da her şeyin son sığındığı
yerdir (maad). Kur'an'da "O'ndan (Allah'tan) geldik, tekrar O'na
döneceğiz!" ve had!ste "Her şey sonunda yine aslına rücu eder!" dendiği
gibi, bütün malılUkatın sebeb-i vücudu O'dur ve neticede yine O'na
dönülecektir. Şu halde insan gibi krunattaki bütün nesneler değişken ve
fan!, gerçek gibi açık seçik görünen bir hayaun bütün tehlikelerini geçirecekler ve bir oluşun (devr) bütün merhalelerini kafettikten sonra, ezell,
ebedt ve ölümsüz Kelimetullah' a dönecekler ve onun içinde eriyip yok
olacaklardır. Bu Hurufiler'in Nirvana'sıdır. Burada sadece şunu işaret
ed~yifi!. k~, su~lerin_ "de~r'_' ~.edikleri "tenasüh" değildir. Bununla b~!likt_e
"devr" ve "tenasüh" terimleri çoğu kere karıştırılmıştır. Araşurmam sıra
sında bu terimler üzerinde de kısaca duracağım.
Yeri gelmişken çok dikkate değer bir parça zikredeyim; böylece,
Hüseyin Gaybl Baba adlı bir Hurufi şairinin bu önemli gerçeği bize
. öğrettiği şiirinin gerçek mfuıasını daha iyi kavrayabiliriz14.
Bu sfuetler kamu bir bir bozulur
Girü ma'nııs denizinde düzülür
Ne sfuet huyu kesb etdinse bunda
Tamam olunca devril6 hep gezilür
·Gele gide olasın çünki insan
Bu sözden gaynsı senden üzülür
Bu kez bir söz olursun ölmesi yok
Ebed mülkünde insanlık yazılur17
14 Gayöı'nin "devr" hakkında yazdığı "Keşfü ' l-gıta" başlıklı bilinmeyen bir eserinin ve
yine aynı konuda Haşim Baba'nın "Devriyye-i Ferşiyye"sinin elyazma nüshalan
bendedir. Bu ikisinden de şimdiye kadar hiç bahsedilmemiştir.
15 Buradaki "ma'ru" kelimesi evrensel ruh demektir.
vardır: Bu devri tamamlamak ve şahsiyerin
için bu seyahate devam etmek gerekir. Kemale erişmek için bu seyahat

16 Evrim halinde bir devir (devr)
olgunlaşması
şarttır.

17

"Yazılur" kelimesi modern Osmanlıca'da "yazılır" demektir, fakat eski Türkçe'de

ilkbaharda açmak ınanasında "yaz-" kökünden yayılmak demektir.Yazı da fıkrin kağıt
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GelUr gider hemfuı insan olurson
Nihayet her libasın gayn süzüJür lS
Senin her bir li basın bir mevcdir
Kıdem

bahrinde böylece bozulur

Bu zevke iri şince kişi Gaybl!
Vücudundan deri gibi yüzülür19
Fakat tıpkı devr (oluş) dairesinde olduğu gibi Kelimetullah'ın imanda
en yüksek noktaya ulaşm as ı , iki ucun (kavsin) birbirine kavuşmas ıyl a
gösterilir. Burada "Tecelli-i zat- ı Uahiyye" meselesine geliyoruz. Tasavvufi
sistemde en önemli mesele budur. Tasavvufun bütün insan an l ay ı şı
(antropolojisi), ahiret konusu (eskatoloji) gibi Mesih-Mehdl'den gelir;
macro-microcosme nazariyesi de bu meseleye dayanır"20.
Yine Rıza Tevfik 1914 yılında yayım l adığı "Devriyyeler"21 adl ı makalesinde devir nazariyesini ana hatlarıyla açıklayarak, devriyyelerin anla-

üzerinde
yayılmak

açması

demektir. Yaymak, ynylak da aynı kökten gelir. Burada kelimeyi
(s'etend) ile terelirneyi Hurnfilik anlayışına daha uygun buldum.

ıs Burada fikir açıktır. sadece şairin pek çok Hurfifi şairi gibi Kur'an 'daki bir ayete
("Cenab-ı Hak, her an tecelli etmektedir", Rahman. 29) telmihte bulunduğunu
belinmelde yetineceğim. Bu ayet panteist manada yorumlarursa, Allah her gün yeni
bir elbise giyer, yani her an değişik şekillerde görünebilir. lnsan, Muılak Varlık'ın her
gün değiştirdiği bu ınaddi elbiselerden sıynlabildiği ölçüde kemale ere r; Allah'a
yaklaşır, bu ilahi glizclliği tadabilir, perdeyi aralayabil ir; her türlü şekilden münezzeh
bir varlığa ulaştığıru, yani Mutlak Varlık olduğu hissini duyar (Abdülbaıô Gölpınarlı,
Rıza Tevfik'in burada Gaybi'yi "tennsüh"e inanan bir Hurilfi şairi olarak göstermesini
ağır bir dille tenkit eder. bkz. Mcllinıi/ik ve Mellinıilcr, s. 118-120).
19 Şair burada meşhur mutasavvıf Seyyid Nesiıni'ye telınihte bulunuyor. Seyyid Nes'iıni,
fanatiklerin korkunç zulmiiyle Halep'te derisi yilıülerek öldürülmüştür. Gibb,
Osmmılı Şiiri Tarihi adlı eserinde, bu fanatizm şehidi için biyografık bilgi vermiştir.
Diğer taraftan "insilnh" (derisi yll:ıülmek) kelimesi, sufi terminolojisinde çok iyi
bilinmektedir. Nesiıni'nin halefieri olan ınistik şairler, onun ölümünden istiareli olarak
bahsederlerken "ıerk" derler.

20 Buradaki 14-19 nuınaralı dipnotları metne aittir, Textes Houroiifls'in 248-252.
sahifeleri arasındaki bu kısmı
burada teşekkür ermek isterim.
21 Peyônı-ı

Fransızca'dan

çeviren Prof. Dr. Zeynep Kerman'a

Edebi, rır. 25. 10 Mart 1330/25 Mart 1914; aynı yazı için bkz. Rıza Tevfik'in
Tekke ve Halk Edebiyatılle Ilgili Makaleleri (haz. Abdullah Uçman), Ankara 1982, s.
84-94.
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şılabilmesi

için tasavvufun "tekvin" bahsinin iyice bilimnesi gerektiğini
belirtir ve bu konuyla ilgili olarak İbn Yemin'den ve Mevlana'dan bazı
deliller gösterir. Bu makalede ayrıca şırı ile Harabi'nin (Edib Harabi Baba)
birer devriyyesini yayımlar. Rıza Tevfik bu makaleden başka aynı yıllarda
yayımladığı başka yazılarında da zaman zaman devriyyelerden bahsetmiş,
"he:yecan-ı ilham" bakımından en güzel devriyyelerin lranlı şairler
tarafından kaleme alındığını belirterek, Türk edebiyatında da Yunus Emre,
Şin, Niyazi-i Mısri', Sun 'ullah Gaybt, Abdülahad Nuri ve Üsküdarlı Haşim
Baba gibi bir kısmını Bektaşllerin teşkil ettiği bir grup şair ve saz aşığının,
eda bakımından son derece başarılı devriyyeler yazdığım örneklerle ortaya
koympştur2~.

1939

yılında kendisinden biyografisini isteyen lbnülemin Mahmud

Kemalİnal 'a Cü nye' den gönderdiği bir mektupta, "Tasavvufta kll ü kal ile

ikti fa etmek istemedim; zevkindende naslb almak arzusuyla iradet gösterip
turilk-ı aliyyeden bir ikisine edeb ve erkan üzre intisab ettim"23 diyen Rıza
Tevfik de, etkisi altında kaldığı tekke şairleri gibi nefesler ve ilahiler
yanında bir tane de devriyye yazmıştır24. Kronolojik bakımdan Türk edebiyatının son devriyye örneklerinden birini teşkil eden bu manzume 21
kıt'adan meydana gelmektedir. Rıza Tevfik'in devriyyesinde de diğer
devriyye örneklerinde olduğu gibi, insanın kainatın oluşumundan (tekevvün) başlayarak "Elest bezmi"nden "unsurlar aıemi"ne, oradan suya ve
toprağa karışarak Adem şeklinde dünyaya geldikten sonra da en mükemmele doğru iledemesi hikaye edilmiştir25.
Rıza Tevfik'ten sonra Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında Ilk Mutasav-

22 Mesela bkz. "Yunus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilat", Büyük Duygu, nr. 10-13, 10
Temmuz 1329/23 Temmuz 1913, s. 177-183; "Arşi ve Gaybi", Peytım-ı Edebi, nr. 38,
15 Mayıs 1330/28 Mayıs 1914; "Manzum Türkçe Mev'izelerden Birkaç Nümune
Daha", Peyam-ı Edebi, nr. 18-63, ll Kanun-ı Evvel 1335/1919. Rıza Tevfik,
Abdiilizak Hônıid ve Miiltılıaztıı-ı Felsefiyesi (lstanbul 1334/1918) adlı eserinde de bu
devir meselesi üzerinde durmuştur (bkz. s. 227, 402-408).

23 Son Asır TiirkŞairleri, 2.b., 1stanbu11969, s. 1492.
24 Rıza Tevfik'in "Devriyyeler" makalesinin sonunda, bu tarihten (1914'tcn) yaklaşık 7-8
sene evvel kendisinin de bu tarzda uzun ve ınuntazaın bir devriyye
belirttiğine bakılırsa, bu manzuıne muhtemelen 1906-1907'de yazılmıştır.

25 Serab-ı Önıriim, 2. b. lstanbu11949, s. 277-280.

yazdığım
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vıflar' da

devir nazariyesi ve devriyyeler üzerinde durmuş ve devriyyeleri
panteist ve kabalist felsefeyle mukayase ederek tasavvuftaki devir nazariyesinin bunlardan büyük ölçüde farklı olduğunu ortaya koymuştur. Fuad
Köprülü burada aynca Türk edebiyatı tarihinde Niyazi'-i Mısrl ile Kaygusuz Abdal, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve Üsküdarlı Haşim Baba'nın
devriyyeleri bulunduğunu belirterek, örnek olarak Yunus Emre ile
Eşrefoğlu Rumi'nin birer devriyyesini yayımlamıştır26.
Abdülbald Gölpınarlı ise, Alevf-Bektaşf Nefesleri'nde devriyye konusunu müstakil bir bölüm halinde ele almış, önce ana hatlarıyla devir
nazariyesini incelemiş ve başta Yunus Emre olmak üzere Pir Sultan Abdal,
Şiri, Yeksanl, Necml ve Neyzen Tevfik'e (2 tane) ait yedi devriyye
yayımlamıştır27.

Bunlardan başka, yukarıda 12 numaralı dipnotunda da belirtildiği
gibi, Mustafa Nihat Özön'ün Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü (İstanbul 1954, s.
62-64) ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi' nin "Devr" ve "Devriyye"
(C.ll, s. 280, 282-283) maddelerinde; Cem Dilçin'in Örneklerle Türk Şiir
Bilgisi (Ankara 19:83, s. 348-351) ve Abdurrahman Güzel'in hazırladığı
!ürk Dili Dergisi Halk Şiiri Özel Sayısı 'nın "Tekke Şiiri" bölümünde (sayı
445-450, Ocak-Haziran 1989, s. 320-324); İskender Pala'nın Ansiklopedik
Dfvdn Şiiri Sözlüğü, I-II (Ankara 1990, s. 129-130) ile Süleyman Uludağ'ın
TasavvujTerimleri Sözlüğü'nde (İstanbul 1991, s. 139) devir nazariyesi ve
buna bağlı olarak devriyye nazım türü hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Rıza Tevfik'in evrakı arasında çıkan

ve bizim burada yayımladığımız
devriyyelerle ilgili makalesi, içinde geçen bazı ifadelere bakılırsa, büyük
bir ihtimalle 1940'h yıllarda kaleme alırunış bir yazı olmalıdır28. Makalede
26 Türk Edebiyalinda Ilk Miltasavviflar, 2.b., Ankara 1963, s. 275-279, 296.
27 Alevl-Bektaşt Nefes/eri, İstanbul 1963, s. 70-82. Abdülbaki Gölpınarlı'nın başka
eserlerinde de konuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır: bkz. Tasavvuftan Diliniize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 93-95; Kaygusuz Vizeli Alfıeddin, lstanbul
1933, s. 128-129.
28 Daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamı§ olan bu makale, Rıza Tevfık'in çeşitli
defter, not, mektup', yazı ve şiir ınüsveddelerinden meydana gelen evrakı arasından
çıkmıştır. Bu vesiJe ile büyük bir nezaket örneği göstererek büyükbabası Rıza
Tevfik'in evrakını inceleyip değerlendirıneın için lutfedip bana veren tarunu Sayın
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genel olarak bir kısım Yunan fılozoflarıyla tanınmış mutasavvıflann
kainaun ve insanın "yaratılış" ı hakkındaki görüşleri söz konusu edilip,
genel ç izgileriyle devriyye konusu ele alındıktan sonra XVIII. yüzyılın
meşhur Celvetl şeyhlerinden Üsküdarlı Haşim Baba'nın (öl.1783)
mutasavvıfe arasında tanııunış "Devriyye-i Ferşiyye"si yayımlanmaktadır.
Rıza Tevfik makalesinde, Şumnu lu İbrahim Raıam adlı bir müstensih
tarafından

1288'de istinsah edilen söz konusu devriyyenin, ı srarla, ilk defa
burada neşredileceğini iddia elliği halde, yaptığımız
araşurma sonunda manzumenin Haşim Baba Dfvtinı'nın yazma nüshalarıyla birlikte ayrıca bazı farklılıktarla 1252'de neşredilen )ft~tW~
divanda da yayımianmış olduğunu tespit ettik29. Arnzun remel bahrinden
"Failatün/FruHitün/Failatün/Failün" kalıbıyla kaside tarzında yazılan 40
beyit uzunluğundaki bu manzume, matbO divanda da aynı hacimdedir.
Matbu divanda ayrı bir devriyye örneği olarak yer alan mesnevi ise, Rıza
Tevfik tarafından ilk devriyyenin zeyli şeklinde sunulmaktadır. Matbu
divanla bir yazınada 120 beyit uzunluğundaki bu ikinci manzume ise, Rıza
Tevfik'in makalesinde sadece 14 mısra olarak yer almıştır. Rı za Tevfık,
aeşrettiğimiz makalesinde bu devriyyeleri şerhedip açıkl ayacağıru da
belirttiği halde, ya bu kısmı yazamamış ya da bu kısım müsveddeleri

kendisi

tarafından

arasında kaybolmuştur3o.

*
**
Meşayih-i sfifıyye

bu "devr doktrini"ni (doctrine) hikmet-i sufiyyenin
esas lı tezi (lhese) olarak kabulde muztar kalmışlar, çünkü hikmet-i
siifiyyenin birinci prensibi ve daha doğrusu şekil ve mahiyet-i felsefiyesi
Rıza Bruıikoğlu ile Rıza Tevfik'in
teşekkürü bir borç bilirim.

küçük

kızı

Muhterem Munise Bruıikoğlu'na burada

29 Bir kısmı muhtemelen dizgi yanlışlarından kaynaklanan matbO divanda yer alan
devriyye ile
bulunmaktadır.
çalışmada

bu

Rıza

Tevfik'in makalesindeki metin arasında önemli farklar
lleride Ha~iın Baba'nın devriyycsi üzerinde yapacağıımı müstakil bir

farklılıklan aynntılarıyla göstereceğiz.

30 Biz bıırada Rıza Tevfik'in herhangi bir başlığı bulunmayan makalesini aynen
yayımlarken, konunun daha iyi anla§ılabilınesi için, gerekli gördüğümüz yerlerde
dipnotlanyin bazı açıklamalar yapma ihtiyacı duyduğumuro da belirtmek isteriz.
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pantheisme olduğu için bütün mevcudat-ı milmkinenin bir Vacibü'lvüciid'dan zuhfiru kabul olununca, vahdetten yani vücOd- ı hakikiden bu
kesret aleminin keyfiyet-i zuhfirunu tarif için, "hazarat (emanatioos)
nazariyesi"nPl beoimsemişler. Benimsemişler diyorum çilnkü bu "hazaratı hams" nazariyesi feylesof-ı şehlr Atinalı EfHilun'un düşüocelerindendir.
Mamafih, VücOd-ı Mutlak'ı yegane hakiki varlık o larak kabule akl-ı beşer
mecbur olduktan sonra bu alem-i hadisat ve kainatın zuhurunu tarif için
ancak o yegane varlı ğa bir kudret-i ha.lika isnad ederek meseleyi halletmekten başka yol yoktur. Fakat yoktan hiç bir şeyin var olam ayacağı ve
edi l erneyeceği de bir zaruret-i mantıkiyye olarak zihne tahakküm edince
"zuhiir" ve "hazarat nazariyesi"ne meyl etmekten başka çare de yoktur. Şu
mül§hazata nazaran insanların tabii bir tekamtll sayesinde bu düşüncelere
elbette peyveste o lacağında şüphe edemeyiz ve binaenaleyh "bazarat
nazariyesi" E:flatun'un eseri olmakla beraber, hemen eski edyanın ve şark
felsefe sistemlerinin hemen hepsinde zuhfir itikadmın asan görünür.
Bizde Aksaraylı Şeyh İbrahim Efendi'nin32 haltfesi olan Kütahyalı

31 "Zuhôr.. veya "hazaraı .. da denilen bu ılibir, varlıkların Aİlah'ıan gelmesi, Cenab-ı
Hak.k'ın sıraılarının kainaııa varlık şeklinde tecelli etmesi demektir (geniş bilgi için
bkz. Rıza Tevfik, "Devriyyeler..; Abdü/lıak Hanıid ve Miilmıazllt-ı Felsefiyesi, s. 205206; Fuad Köprü]ü, Tiirk Edebiytmda Ilk Mutasavviflar. s. 263; Abdiilb3ki Gölpınarlı,
/00 Soruda Tasavvuf. s. 57-59: Mustafa Kara, Tasavvufve Tarikatlar Tarilıi, s. 339-

340).

32 1591-1655 tarihle.ri arasında yn§aını§ olup Eğridereli bir ıuccann oğludur. Genç yaşta
lstanbul'a geldi ve Seyyid Nizfunoğlu'nun hııl!felerinden Hal<ikizade Osman Efendi'ye
intisab etti. Sülôk devresini müteakip, daha sonra Oğlanlar veya Olanlar Tek.kesi adını
alacak olan Aksaray'daki Gavsi dergahında irşada başladı. Aziz Mahmud Hüdayi,
AbdUlahad Nuri ve Uimekiini Hüseyin Efendi'den feyı. aldı. İbrahim Efendi
Halvetiliğin yan ı sıra asleo Bayrami-Mel3miliği'ne ınensupıur. Eserlerinin dikkatle
incelenmemiş olması, hakkında yanlış hükümler verilmesine yol açmıştır. Rıza Tevfık
onun Hurôfi oldu~unu iddia ederken (Texte.s Hmırolıfts, s. 25~-255, 277-279;
"İbrahim Efendi", Peyam-ı Edebi, nr. 44, 26 Haziran 1330/9 Temmuz 1914)',
Abdülbaki Gölpınarlı ise Şin'ya müteın5yil Haınzavi-Melamilerinden olduğunu
(Melômflik ve Melamiler,lsıanbul 1931. s. 90-112) ifade eder. Aslında "Şeriata kemal
mertebe riayet lazımdır" diyen İbrahim Efendi, "vahdet-i vUcud" taraftarı bUyük bir
mutasavvıftır. Aksaray'dan Cerrahpa§a 'ya çıkan yol üzerinde bulunan tekkes i
1950'den sonra yıkılmış, kabri ise Murad Paşa Camii bahçesine nakledilmiştir. 294
beyit uzunluğundaki "Dil-i Dôn3" adlı kasidesi ile tasavvuf tariflerini ihtiva eden
manzumesi çok ınC§hurdur. Hece vezniyle de başarılı ~iirleri vardır. Divtın'ı dışında
Vahdelnlime (veya Tasavvufnônu:) ile Mtijid ii Muhtasar adlı eserleri vardır.
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Sun'ullah Gaybt Baba33 "Keşfü'l-gıta"sını34 yazdığı zaman. hatta o
doğmazdan çok evvel "devr nazariyesi" ve binaenaleyh ''zuhur felsefesi"
vardı. Hatta milad-ı ls~i'dan evvel teessüs etmiş olan medrese-i lskenderaniye erbabı ve ondan doğan Nev-Eflatuniler, bu nazariyeyi derece-i
kemaline eriştirmişlerdi; bizde bu felsefenin k ırıntıları lran şuarasın ın
aızından dökülen şeylerdir. Bunlar toplanmı ş ve bütün tck.kelerimizde ve
bilhassa Melfuu iyye35 indinde pek mühim bir hakikat olarak telakki
edilerek gizli tutulmuş ve bin türlü kioayelerle, teşbihlerle muvaşşah ve
pek ihtiyatlı bir lisan-ı ifade ile ancak müstaid olan erb§b-ı irfana ifşa
edilebilmişti. Bugün bu fikirlerio derece-i kıymetini ve bu i tikadın
mahiyetini layıkıyla takdir edebildiğimizden dolayı ve hele menşe 'lerini
pek iyi bildiğimiz için, zavallı genç ve dahi Şeyh I smail Ma 'şOk! nin36
33 1615-1663 ı.:ırihleri arasında y~~ olup Merkez Efendi'nin halifelerinden Kalburcu
Şeyhi

Pir Ahmed bin

Beşir

Efendi' nin torunudur.

Mubleınelen

1649'da KOtahya'dan

aynlıp l sl:ınbul'a gelerek Oğlanlar Şeybi lbrahiın Efendi'ye inlisab eııi ve onun

haüfesi oldu. Şeyhinin vefatı üzerine tekrar Kütahya'ya döndü ve şehrin dışındaki bir
zaviyede irşadla meşgul oldu. Şeyhi lbrahiın Efendi'nin meJaınet neşvesini en iyi
temsil eden Gaybi, divanındaki birçok şiiri ve diğer eserleriyle mensup olduğu
tarikalın esaslannı da açıklamış. aruz ve bece ile oldukça bıışanlı şiirler yazmıştır.
Divôıı'ından başka, İbrahim Efendi'nin sohbellerinden meydana gelen SolıbetnlJme,
Biatnllm~. Rnlıii'l-lıakika ve Akaidniime gibi manı.uın risaleleri vardır (Geniş bilgi için
bkz. Rıı.a Tevfık, "Arşi ve Gaybl", Peyflm-ı Edebi, nr. 38, 28 Mayıs 1914; Abdlllbaki
Gölpınarlı, M eliimflik ve Melônıiler, Istanbul 1931, s. 114-122).

34 Gaybi'nin tasavvufun "vahdet-i vilcOd" anlayışını blltlln aynnıılarıyla açıkladığ1 99
beyitten meydana gelen kaside tarzındaki manzumesi. Bu kaside Gaybi divanının
bUtUn nUshalannda yer almaktadır (msi. bkz. Divôıı·ı Gaybi. "Kaslde-i Devriyye-i
KeşfU'l ·gıtii", l.Ü.KUtOphanesi, T.Y. 697, vr. 45b-48b).

35 Hamdun el Kassar (öl. 884) tarafından kurulan bir tarikalhr. Daha çok ihiWı, doğruluk
ve samirniyet esasına büyük önem veren bu tarikal mensupları, riyadan §iddetle
kaçırurlar. lyi işleri. halktan gizler, köiUitikleri açığa vurur; günahkar günahının ortaya
çıkmasından korktuğu kadar sevapiann açığa vurulmasından da çekinir. Rıza
Tevfik' in burada zikreıriği MelamLlik ise. lankallar laribinde "Ikinci Devre
Melamileri" olarak bilinen Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Dede Ömer
Silekini'nin kurmuş olduğu Melarniyye-i Bayraıniyye'dir. Diğer tnrikaılarda olduğu
gibi adab- erkfin gözeıilıneyen, zikir meclisleriyle k.ıynfele önem verilmeyen Bayrfuni
Meliimlliği'nde daha çok ıışk ve sohbete dayalı bir tasavvufi zevk ve neşe hayatı esas
alınmıştır (Geniş bilgi için bkz. AbdOibaki Gölpınarlı , Melômllik ve MellJmtler, s. 33228; Mustafa Kara. "Melameliye", /. OJkıisaJ Fakültesi Mecmt~ası-Prof.Dr. Sabri
F.Üigener'e Armağan, C.43, sayı l-4,1984-l985,1stanbull987, s. 561-598).

36

"Oğlan Şeyh" adıyla da tanınmakıadır. 1508-1529 tarihleri arasında yaşamış olup

Bayrami-Melami şeyhi Pir Ali Aksarayi' nin oğludur. Babasının ölümünden önce
lsıanbul'a geldi, bir :ıra Edirne' de bulundu. s onra lekrar lstanbul'a döndü.
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ve ibtid~i' bir takım itikadat-ı rafıziyye uğruna kurban gitmiş
ziyadesiyle acıyoruz. Bu misalimizde Gaybl Baba 'nın devriyyesi,
uzun uzadıya tefsi'r edilerek bir takım zevzek tafsiUita kadar varılmış
olm asaydı, en mutaassıb b ükerna-yı m üteşerri una karşı bile o nazariyeyi
müdafaa etmek mümkün ve kolay olurdu. İslam 'da her mezbeble beraber
mezheb-i hanlf itikadı budur ki her şey O'ndan ibtida eder ve nihayette
yine ancak O'na rücu eder. "Minhü bedee ve ileyhi yeud"37; buradaki
"ileyhi" zamiri de Allah 'tan başka bir şeye işaret etmez. O halde insan da
dahil o ldu ğu halde bütün mevcudat Allah'tan ibtida eder ve O'na akıbet
avdet eylerse, şüphe yok ki bütün fani varlıklarm bu tarz-ı neş'eti ve avdeti
bir "cycle", yani bir devr teşkil eder. Bunu bir hakikat olarak beyan etmek,
hiç bir zaman ve hiç bir yerde ilin-i hükfunetin gazabını celb etmemiştir.
Bu iddiaya bir çok deliller getirilebilir ve pek parlak misaller verilebilir; şu
bir iki misali kaydetmek isterim. Eski Yunanller'e girişmi yorum, pek UZllll
sürer, onl arı ayrıca mevzu-ı bahs edeceğim; yalnız tran şuara-yı

böyle

batı!

o lmasına

Süleymaniye ve Ayasofya c:ımileriode verdiıi vaazlarda bilhassa tasavvufun vahdet-i
vücud meselesi üzerinde durduğu ve bundan dolayı birçok ınürid edindiği nakledilmektedir. Kaynaldıırda, haklandaki dedikodu ve şildlyetler artınca, devrin padişahı
Kanuni Sultan Süleyman' ın, kendisini memleketine dönmesi yolunda ikaz ettiği;
ancak onun: "Ben iikıbetiıni biliyorum!" diyerek Aksaray'a geri dönmediği
bildirilmektedir. "Vahdet-i vücud" hakkındaki baıı sözleri gerekçe gösterilerek,
"ıındıklık" suçundan dolayı ŞeyhUlislam lbn Kemal'in feıvasıyla on iki müridiyle
birlikte 21 yaşında Aııneydanı'nda Çınarlı Mescid önünde başı kesilerek idam edildi.
Denize aıtlan cesedi ise daha sonra bir müridi tarafından Rumelihjsarı sahilinden
alınmış ve Kayalar Mescidi yakınlarına defnedilmişıir. Yıllar sonra mtindleri, adına
izafeten, bugün Sultanahmet' te Marmara Üniversitesi Rektörlük binasının sağında
demir parınaklıklarla çevrili bir meşhed yapını!jlardır. Çeşitli yazma mecmualarda
rastlanan şiirlerinden beş gazeli ile bir ınesnevisi Abdiiibaki Gölpınarlı tarafından
yayımlanmıştır. İsmail Ma'şOki, lakabı dolayısıyla zaman ıaınan 1655'te vefat eden
Oğlıınlar Şeyhi İbrahim Efendi ile karıştırılmıştır. Rıza Tevfik, gerek Texıes
Houroüjis'de (s.254-255), gerekse " lnsanın Ulüvv-i Şlinı" (Peyiim-ı Edebi, nr. 29, 31
Mart 1330/13 Nisan 1914) adlı makalesinde Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'yi Oğlan
Şeyh ile karıştırmıştır (Geniş bilgi için bkz. La'l'iınde Abdülbiikl, Meltınıiyye-i
Bayrtınıiyye (SergüzeşJ),lstanbul 1156, s. 27-30; Abdülb5ki Gölpınarlı, Meltımrtik ve
Meltınıiter, Istanbull931, s. 48-54: Fund Köprülü, Tiirk Edebiyatmda Ilk Mıttasav
vıflar, s. 298.-299; Isınail Kara, "Oğlan Şeyh, Isınail Ma'şuki", Tiirk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, C. VTI,lstanbul 1990, s. 101 -102; Ahmet Yaşar Ocak, "Kanuni Sultan
Süleyman Devrinde Osmanl.ı Resıni Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketi: Oğlan
Şeyh lsmail-i MaşOJU", Osmanlı Araştırmaları, C.X,lsıanbul 1990, s. 49-58).
37 "Her oluş O' ndan başlamıştır ve yine O 'nda son bulacaktır!"; bu ibare Türk
Edebiyaıınqa Ilk Mutasavvıflar (s.275) ve Tf1rk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde
(C. ll, s. 280) "Mjıuhü bedee '1-ernru ve ileyru yeild'' şeklindedir.
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sl1fıyyesinden

ve bizimkilerden

bazılannın

sözlerini nakletmek kafidir:

Mevlana Cela.Jeddln-i ROml bu iLikatta idi; Mesnevf'nin beşinci
cildinde, "Der beyan-ı et var-ı menazil ademi ez ibtida" diyerek bu doktrini
(doctrine) pek sarih ve manzwn bir ifade ile beyan ediyor:
Amede evvel be-iklim-i cemad
Ve'z-cemadl der nebau uftad. iJb38.
diyerek başlar.
Hakimane kıtaatıyla meşhur olan şair-i safi lbn Yemfn39, bütün bu
dôktrini (doctrine) pek güzel bir kıt' a;ıe beyan etmiştir:
Zedem ez ketm-i adem hayme be-sahra-yı vücud
Ve'z-cemadl be-nebau sefer! kerdem
Ba'd ez

fuıem keşlş-i

ı1

reft.

nefs be-hayvani'bud

Çün residem be-vey ez-vey güzert kerdem u reft
Ba'd ez an der sadef-i sine-i insan be-safa
Katre-i hestl-i hodra güherl kerdem u reft
Ba-melaik pes ez an savmaa-i kudsi-ra
K~rd

ber geştem u ni'kil nazari kerdem u reft

Ba'd ez an ril sOy-ı ô burdem uçün İbn Yemtn
Heme u geştern u terk-i diger! kerdem u reft40.
38 "Önce cansızlar alemine geldi, sonra oradan nebat alemine düştü!" (Bu manzumenin
tamamı için bkz. Türk Edebiyatında Ilk Mutasavvıflar, s. 276-277; Mellimflik ve
Metamfler, s. 273-274).
39 TUrk asıllı bir tran ~airi olup asıl adı Fahreddin Mahmud'dur 1286'da Horasan'da
Faryumad'da doğdu, 1368'de öldil. lik tahsilini iyi bir ~air olan babası Yemmüddin
Tuğra'nın yanında yaptı. Bütün hayatı Horasan'da mahalli hükümdarlan n sarayl~da
geçti. Bir ara Tebriz'e giderek vezir Gıyaseddln Muh:unıned bin R~idüddin'in
maiyeıinde bulundu. Şiirlerini bir araya getirdiği divanı bir sava~ sırasında
yağınacılann eline geçti ve kayboldu. Şair, daha sonra yeni bir divan lertip etti (Geniş
bilgi için bkz. Ahmed Ateş, "lbn Yemin",/s/fını Ansiklopedisi, C. V/fi, s. 835-836).

40 Rıza

Tevfık, daha önce yayımindığı bir makalede yine bu manzuıneyi zikretmiş ve
tercümesini de vermi§tir. Buraya o ıercümeyi aynen alıyoruz: "Yokluğun gizliliğinden
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Bende, meşayih-i sôfiyyenin büyüklerinden birinin Farisi'den
Türkçe'ye mütercem bir eseri var, ismi Risale-i Aynü' 1-kudtir-ı Hemedant'dir. Müellifı Şeyh Muhammed Aynü'l-kudat-ı Hemedaru'd.if4t. Eserin
asıl ismi de Kenzü' 1-hakdyık ve Keşfü' d-daktiyık' du42. Kitap Yavuz Sultan
Seli'ın zamanı ricalinden Celal Bey emriyle Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
Teessüf ederim ki mütercimin ismi mezkıJr değil ve burada bize lhun da
değil; bu kitabın son sahifelerioden birinde, "Kale Aleyhissalatü ve'sselam; evvelü ma haleka'llahu n0ri!"43 hadis-i şertti nin tefstri var. Bakınız
ne deniJiyor:
"Ey aziz, haleka Arapça birkaç ma 'n aya ı tl ak olunur. Evvel,
yaratmak ve takdir ma'nasına dahi gelür ve hadis-i şernde murad, "zuhfu!"
ma'nasınadır. Pes, Muhammed Aleyhisselam "Künlü kenzen malıfiyyen fe
ahbebtü an u'refe!'' 44 aleminde muhki idi. Anı "Levlake levlake lema
çıkıp. varlık ovasına çadır

kurdum ve cemadil aleminden nebatat alemine bir sefer
ettim, geçtim. Ondan sonra nefsimin meyli beni hayvanlığa çekti götürdü, oraya
varmca oradan da geçtim gittim. Sonra insanın sinesinde kemal-i sara ile kendi
varlığım ın katresini bir gevher ettim gittim. Daha sonra meleklerle ma 'bed-i
mukaddesi tavlif ederek büsn-i nazar ettim geçtim. Nihayet gözümü O'na, yani
Hakk'a çevirdim. Ve İbn Yerrun gibi hep O oldum, başkasından vazgeçtirnl" (bkz.
"Keşfill-gıtil", Peyônı.Sahalı, or. 1236·1166, 12 Mayıs 1338/1922).
41 Mutasavvıf, keHim alimi, Şafii fakihi ve şairdir. 1098'de Hemedan'da do~du;
çocukluğundan başlayarak çok iyi bir tahsil gördü. Olağanüstü kabiliyeti sayesinde
devrinde okutulan kelilm, matematik, astronoıni, felsefe ve edebiyat gibi bütün ilimleri
kısa zamanda öğrendi. Yirmi bir yaşlannda kclama dair önemli bir eser kaleme aldı,
aynı yaşlarda fetva verebilecek bir seviyeye ulaştı. Bu sebeple Hemedan kadılı~ına
tayin edildi. Bir ara riih1 ve fikıl bir buhrana düştü, Gazzau'run eserlerini okuyatak
bundan kurtulmaya çalıştı. Daha sonra tasavvuf yoluna girerek Ahmed el-Gazzali'ye
intisab ettikten sonra özellikle ilikadi konulardaki düşüncelerini hiç çekinmeden
açıklaması, devrio muıaassıp alimleri tarafından ıındıklıkJa itharn edilmesine sebep
oldu. Selçuklu Sultaru Sencer'in veiiri Dergeıini'nin gayretiyle katline dair fetva
abndı. Bir süre hapsedildikten sonra henUz otuz Uç yaşında iken derisi yilıülerek
öldürUldU (1 131). Eserleri aras mda, zındıklıkla ilh:ıın ve teldir edilmesine sebep olan
Zübdetı7' 1- Jıakiiyık fi keşji' d-dekôik, Tenılıidôt, MekııibiiJ ve Şevka' 1-garib en
önemlileridir (Geniş bilgi için bkz. Süleyman Uludağ-Nurettin Bayburtlugil,
"Aynülkudlit el-Heınedan'i"', Türkiye Diyarıet Vakfı lslôm Ansiklopedisi, C.IV, !stanbul
1991. s. 280-282).
42 Rıza Tevfık, muhtemelen bir hfifızıı yanılmasıyla eserin adını yanlış hatırinmış olmalı;
41 numaralı dipnotunda da belirttiğimiz gibi bu eserin adı Ziibdetı1'/./ıakayık fi
keşfi' d·dekaik ' ıir.

43 "Allah' ın ilk yaratıı~ı benim niirumdur! ".
44 "Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim ve bilinip

tanınayun diye kudretimle bu
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halektü'l-efl§k"45 alemine getürdiler. Ey dost seınere şecerede krun ve dere
(münderic olacak!) olduğu halde ne derler ulema ana?. Adeın derler; çün
zahir ola ana "zuhur" derler; çünki yine dırahtla ola rücu derler. Pes ezel
semerenin şecerde olduğudur ebed raci''dir (rücu'dur olacak!). Pes
Muhammed'ün Huda'dan geldiği ezel olur ve yine Huda'ya gitmesi ebed
olur. Semerenin şecerde temekkünü adernden ibarettir. El-aksamu ve'lihtilafu fi'l-adem, ve'n-nasu yazunnune enneha fı'l-vücud.llh.. "46.
Bu parçayı iltizamen naklettim, çünkü bu "devr nazariyesi"ni her
meselede lriid etmeği sGfiyye adet edinmiş ve bizde hele büsbütün moda
olmuştu. Burada şayfuı- ı dikkat olan bir nükte dahi var ki asıl tasavvuf
ilikadında şer'an tehlikeli noktayı nasıl Heınedanl'nin te'vlle çalıştığını
gösteriyor. Şecere nüvede mütemekkin iken yok sayılır, binaenaleyh
şecere-i Vücud-ı mutlak'tan nur-ı Muhammed'in yaratılmış olmasım
"zuhfu" ile tefstr ediyor. Yani hilkata zuhur manası veriyor, fakat müteşerriunun ta'n ve teşnl'inden ve kendisini küfür ile itharn etmesinden
korktuğu için nıı1r (ki teşblhen nüvedir!) şecerede (ki Vücud-ı mutlak'tır)
iken adernde idi, yani yoktu diyor ve binaenaleyh bizzat Allah 'tan zuhfu
etmedi, yine Allah tarafından yoktan var edilmiş oldu demek istiyor.
Bugün şüphe kalmaınıştır ki bu ağaç ve çekirdek nazariyesi batıldır
ve hadisat-ı adiyeye sathf bir n azarla bakıp bir ma 'na-yı hikmet çıkaran
eslafın zihnini bir daire-i faside içine hapsetmiş ve devr nazariye-i
sUfiyyesini te'yld eder gibi görünmüş olduğundan dol ayı pek mühim bir
misal olarak te~ akki edilmiş ve herkesin ağzına düşmüştür; hatta bugüne
kadar bazı ukala-yı avam, zihn-i insanı devr-i faside düşüren tavuk ve
yumurta meselesinden dem vurup bilkat-ı hayatın bir muamma olduğunu
iddia ederler. İddia pek doğru olmakla beraber, o iddiayı te'yi'd ve tevsik
etmek için lrad olunan misal bugün da'vayı isbata salih bir keyfiyet
alemi yaratııınt" anlamında, mutasavvıfların hadis-i kudsi olarak zikrettikleri bir ibare.

45 "Ya Muhammed, şen olmasaydın, felekleri yaratınazdım!" anlamına gelen ve hadls-i
kudsi olarak rivayet edilen bir ibarenin ilk

kısmı.

46 "İnsanlar yokluktaki farklılık ve aynhklan varlıkta zannediyorlar!".
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değildir: "Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkmış?!" tarzında
tertib olwıan sual şüphesiz menşe-i hayat (l'origine de la vie) meselesini
bir muamma şekline koyup bırakır, yani hallolwıamaz bir şekle irca eder.
"Yumurta evveldir! " denilse tabii' o yumurtayı behemehal bir tavuk vücuda
getirmiş bulunduğu bedihl' bir keyfiyet-i ma 'IUme olduğundan sarahaten
batıl (absurde) olur. "Tavuk evveldir!" denilse de mesele halledilemez,
çünkü o da yumurtadan çıkmışur ve bu da bedibi bir keyfiyettir. Bu bahsi
safsataya çeviren hatayı avam deği l , tekamül nazariyesi taammüm
etmezden evvel bavas bile bilemez ve bu l arnazdı, çünkü bu hata, kusur
nev'indendir, yani ma'lumat-ı sahiha eksikliği, yani cehl nev'indendir.
"Physiologie et pathologie cellulaire" şu'be-i ilmiyyesini te'sls etm iş olan
Profesör Wirchow'nun keşfiyyatından sonra bugün her münevver adam
biliyor ki, her can lı cisim bir yumurtadan doğmaktadır. "Oınne vivuın ex
ovo"47 düstur-ı veeizi bugün bu ıneseleyi kat'iyyen halletmiş, eslafın
zihnini bu babiste bir daire-i faside (cercle vicieux) içine alıp hapseden
yanlışlığı keşfiyyat-ı tecrübiyye ile tashih etmiş ve o d1iire-i fasideyi kınp
zihni azad etmiştir ; fakat asıl muammayı teşkil eden menşe-i hayat
meselesini zerre kadar tenvlr edememiştir.

Anlaşılıyor ki yukarıdaki misalimizde asıl kusur, tavuk ile yumurtayı
bugünkü hiiliyle yani mütekami1 olan şekilleriyle teliikki ve mevzO-ı bahs
etmektedir. Sözü burada iltizamen uzattım, çünkü bütün tarik-i aliyyede ve
bilhassa Melamiyye'de "iman"dan gaynsı, yani bir "corps de doctrine"
teşki l eden ma'IU.mat-ı ilmiyye, tamamen eskilerin ve hususa eski Yunanller'in perişan ve batı! fikirlerinden ibarettir. Yani öteden beri fikir ve
dok:t:rin olarak, herkesten gizli tutulan ma'hUd "esrar-ı tarikat", hep modası
geçmiş ve buUaru bugün değil, asırlardan beri sabit olmuş saçma fikirlerden ibarettir; hatta tartkatların değil, en mühim ve mu 'teber edyan-ı
münzele (Religions revelees)'nin bile bilkat-ı atem ve menşe-i lidem ve ruh
ve hayat ve ~ıbet, yani ahiret meseleleri hakkında verdiği ma'lfimfit pek
ibtidM zamanların ve milletierin miras olarak bırakmış olduğu yanl ı ş ve
ibtidru bir takım efkar-ı basite ve hurafiit (superstitious) kırınularıdır. Bir

47 "Bütün c:ınlıJar bir yumurtadan çıkar!" anlaınındn bir söz.
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tedkik ettikten ve o tarikata inabe ile mensup olup
sonra tenasühü bir hakikat olarak kabul ettiğini ' ve şeyhin
mutlaka bir insan-ı karnil olduğunu ve bu haysiyetle Allah 'ın yeryüzünde
halifesi ve halifenin de şekl-i insanide tecelli etmiş ve insanları sırat-ı
müstakime, yani doğru yola davet etmek için bu kıyafete girmiş olduğunu
ve halbuki insanı da evvelce çamurdan yaratmış bulunduğunu görürseniz,
bu safderO.nluğa gülersiniz ve böyle boş ve yanlış ve ibtidal fikirleri gizli
tutanların zamaneden ne kadar bi-haber ve terakkiyaL-ı ilmiyyeden ne
derece bi'-nasib olduklanna da acırsınız. Bu yanlış fikirlerio Mlii tarikat
erbabı indinde mu 'teber olarak yaşayabilmesi "dogmatiser" edilip gizli
tutulmasındandır; .ve ulum- ı tabiiyye _ve felsefiyeye tarikatça kat'an itibar
edilmemesindendir. Halbuki tarikat erbabınca hala mu 'teber olan anasır-ı
erbaa, iki bin altı yüz sene evvel eserlerini manzum olarak yazmış olan
feylesof-ı Yunani' Empedocles'nin48 fikridir. Nitekim, "har, yabis, barid,
ditib" narnıyla ma'rı1f ve tarikat şairlerince mu'teber olan ma'hı1d
"keyfiyyat-ı erbaa" da meşhur tabib-i Yunani' Calinos'undur49 ve bugün
yanlış bir nazariyedir. İşte ma 'hud "devr nazari yesi" de öyle bir şeydir.
Bütün bu itikadatta doğruya benzer ne varsa ileride arzedeceğim. Şimdilik
meşhur şair-i sı1fi Niyazi-i Mısrl'den50 de bir misal vereceğim ki esasen bir
anladıktan

arasında yaşamış Yunan fılozofudur. Sicilya'da Akragas'ta
Zengin bir ailenin çocuğu olup aynı zamanda politikacı, şair, hekim ve
müneccim idi. GünÜmüze "Peri physeos" (Tabiat üstüne) adlı şiirinden 450 mısra,
"Katharmoi" (Arınmalar)den de 120 mısra ulaşmıştır. Felsefi düşüncelerini ortaya
koyduğu bu şiirlerde kendini bir Tanrı mevkiinde göstermektedir. Empedocles'nin
meşhur dört unsur (hava, su, ateş ve toprak) teorisi modem kimya çağına kadar
etkisini sürdürınüştür. Ona göre yeryüzünde var olan her şeyi yaşatıp meydana getiren
bu dört unsurdur ve bu bileşim süreklidir. Çeşitli eser ve makalelerinde zaman zaman
Empedocles'ten bahseden Rıza Tevfık de, onun: "Hiç bir şey yoktan var olmadı ve
ölünce de yok olmuyor!" düsturunu ortaya koyduğunu belirtir (Geniş bilgi için bkz.
Rıza Tevfik, Abdiilizak Hanıld ve Miilfılıaziic-ı Felsejiyesi, Istanbul 1334, s. 223-227;
Macit Gökberk, Felsefe Tarilıi, 4. b., !stanbul 1980, s. 34-36).
49 M.Ö. 199-129 tarihleri arasında yaşamıştır. Eski Grekler'in en büyük hekimlerinden
Bokrat ile birlikte hekimlikteki maharet i sebebiyle anı lmaktadır. Bergama 'da doğmuş,
Roma'da yaşamıştır. Hekimlik üzerine kaleıl)e aldığı eserlerinin büyük bir kısmı
Arapça'ya tercüme edilmiş ve IsHim dünyasını etkilemiştir.
50 1618'de Malatya.' da doğdu. Küçük yaşta medreseye devam etti ve lslfuni konularda ilk
bilgileri edindi. Daha sonra tasavvufa ilgi duydu ve Halveli şeyhlerinden Hüseyin
Efendi'ye intisa b etti. Diyarbekir, Bağdat ve Kerb.elfi yoluyia Mısır'a gitti. Orada bir
Kadirl şeyhine bağla'ndı.Gördüğü bir rüya üzerine Istanbul'a gelerek devrin tanınmış

48 M.Ö. 492-432 tarihleri
doğdu.
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gazeldir:
Şunlar ki

görüb yüzünü bu dara geltirler

01 ahde vefa eyleyüb ik:rara gelürler
Anlar ki ezel gözleri saçunda kalubdur
Bunda seni hiç bilmeyüb inkara gelürler
Çeşmün

Ol

kadebin

aşk ile

nı1ş

iden

abdal-ı

ilahi

bu alem-i devvara geltirler

Zülftin teline anda kimin gönlü dolaşdı (ise!)
MansOr gibi meydana girüb dara geltirler
Ş ol

daneleri gör, biter eşcar olur ol

Seyr ile içinde yine esmara geltirler
Her tohmu neden
Her cins yine

aldın

ise eksen anı bil

bitdiği eşeara

gelililer

Hiç biri izinden çıkub fi.har yola gitmez
Her birisi bir yol ile bazara gelürler

mu tasavvıf ve alimleriyle tanışlı. Daha sonra Bursa'ya, oradan Uşak'a geçti ve bu
sefer Ümmi Sinan'a bağlandı. Tek:rar Bursa'ya döndü ve Ulucami'de vaazlar verdi.
Diğer bir şeyhi Uşa.klı Mehmed Efendi'nin ölümil üzerine Halvetiyye'nin Mısriyye
kolunu kurdu ve irşada başladı. Davet üzerine, ordunun ınfuıevi gücünü yükseltmek
gayesiyle IV. Mehıned'in Lehistan seferine katıldı. Bu sırada hakkıoda çıkarılan bir
dedikodu üzerine 1673'te Rodos'a sürüldil, ancak padişahın iradesiyle affedildi. Bir
süre sonra Limni'ye silrilidil ve orada vefat etti (1692). Türkçe ve Arapça manı.um ve
mensur on ciltten faı.la eseri bulunan Niyiizi-i Mısıi, daha çok cezbenin hakim olduğu
mutasavvıf bir şair olarak tamnmaktadır (Geniş bilgi için bkz. Abdülbfik.i Göl pınarlı,
"Niyazi", lsllinı Ansiklopedisi. C. IX, s. 305-307; a.y .• "Niyazi-i Mısrl'', Şarkiyat
Mecmuası, C. VTI, !stanbul l972, s. 183-226. AbdülbaJci Gölpınarlı bo makalesinde,
Niyazi-i Mısrl'nin eserleri arasındaal-Daurat al Ar§iyye adıyla 1658'de telif edilmi§
Arapça bir risalesinin de bulunduğunu belirtir. Yukarıda ll nolu dipnotunda da
belitıiğimiz gibi, Niy5zi'-i Mısrinin şimdiye kadar sadece iki oüshası tespit edilebilen
Türkçe ve mensur Risale·i Devriyye'si Abdurrahman Güzel tarafından bir makale
halinde yayımlanmıştır).
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Yollan ne var ayn ise!. Hep sana §ş ık!
Cümle seni ister, sana dldara gelürler
Elbette bu bağ içine kim girse Niyazi
Hann gezüb evvel, sonu gülzara gelürlers ı.
Görülüyor ki Niyazi-i Mısrf okumuş bir şair-i sı1fl o lduğu için, "devr"
nazariyesini dört beyit içinde hayli vuzuh ile arzetıniştir: Gazeli baştan
aşağı neş ' e-i tasavvu1la mülhem olm uş ve yazılmış ofduğu halde, ilk dört
beytinin , "devr" felsefesinden bahseden son dört beyti ile hemen hiç
mUnasebeti yok gibidir.
Asıl "devr nazariyesi"ne fevkaHide ehemmiyet verip de uğrunda

zihin yoran ve uzun manzumeler yazan mühim Türk şuara-yı sufıyyesinden
biri de H§şim Baba'dır52 • Kendisi o zan1an u refasından birçok emsali gibi
esasen Melamf olmakla beraber Bektaşller indinde de Bektaşi tarulmış bir
adamdı r. Bir Melaml'nin aynı zamanda Bektaşi o lm asına hiç bir mani
olmadığı gibi bu iki mezheb arasında zaruri bir rabıla ve mantıkl bir
münasebet dahi yoktur. Bu arzedecek oldu ğum uzun manzumeleri matbu
51 K~ı1aştır: Tanı ve Tekmil Niyazi Dlvdnı, Istanbul 1967, s. 155-156.

52 Üsk:üdar'da.ki lnadiye tekkes i şeyh i Bandınnalı Yusuf Nizfuneddin Efendi'nin oğludur.
1718'de doğdu. Celvetilik'ten Haşimiyye adıyla bir kol kurdu, fakat bu kol pek
yayılmadı. H~im Baba, Celveti şeyhi olmakla beraber MeHlmiliğe de girdi; Mısır'da
KasrU'l-ayn Bektaşi tekkesi şeylll iken lstanbul'a gelen ve 1757'de vefat eden
KutbU'I-abdal Hasan Baba'dan nasib alarak Bektaşi oldu. Hatta bir ara Hacıbektaş'a
gitti ve orada dört yıl kadar dede-babalık yaptı. Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre
H~imiyye kolu, Celvetilikle Bektaşj)jğin birleştirilmesinden meydana gelmiştir.
Haşim Baba ve kurduğu kol asıl Celvetileı:~tarafından kabul ve tasvib edilmem iştir.
ljattfi H~im Baba vefat eıtiğ.i zaman (178$)", cenaze namazı kılınmak üzere Hüduyi
Asitanesi'ne götürülmüşse de, Pir makııını şeyhi Büyük Rüşen Efendi (öl. 1794),
dergiihın cümle kapısını açtırınaınışı ı r. Bunun üzerine cenazesi, dergahın alt
tarafındaki yolda dergiih duvanna bitişik bir musaila taşı üzerine götürülüp namazı
orada kıluımıştı.r. Halife.~i Girilli Salacızade Mustafa (öl. 1805), daha bir süre bu kolu
yürütmüştür. Haşim Baba'nın mürettep bir divanı ile Anka-yı Maşrık adıyla
Bekı~ilikle ilgili bir risalesi vardır (Geniş bilgi için bkz. Bursoh Mehıned Tahir,
Osmanlı Miiellifleri, C./, Istanbul /330. s. 189-/90; fıbdülbiiki Gölpmarlı,
"Celvetiye", lsfiim Ansiklopedisi, C.ITI. s. 69; a.y., Mevlfına'Man Sonra Mevlevilik,
İstanbul 1953, s. 198, 300-301; a.y., 100 Soruda Türkiye' de Mezhepler ve Tarikaiier,
lstanbul1969, s. 241; H.Karnil Yılmaz, Azlı Mahmud Hiidayi ve Celvetiyye Tarfkaıı,
İstanbul 1982, s. 243-245; M.Baha Tanman-H.Kamil Yı lmaz., "Bandırmalızade
Tekkesi", Tiirkiye Diyanel Va/...fılslfını Ansiklopedisi, C. V, 1sıanbull992, s. 54-55).
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olarak hiç bir yerde görmedim, haua tarikat-ı Me lamiye 'ye müteallik
malumalla mUtehassıs olduğunu iddia eden edebiyat muallimi Abdtilbaki
Bey'in kitabında dahi yoktur ve bu manzunıe ile zeyli hakkında bir ima
bile yokturS3. Kendisi bu şii rlerden haberdar olmuş olsayd ı elbet onları
kitabına nakletmekte ihmat etmezdi. Ben çoktan beri uu1kat- ı nhenlne
mensup olmu ş ve usul ve erkaru Uzere meydan görmUş Bektaşflerden ve bu
tarı"'k ehlinin biraz malfunatl ıl arından ve ligah-c!rılanndan oldu~ için,
benim için tekketerde gizli bir şey bulunmazdı ve ne kadar mecmualar,
kitaplar, nefes defterleri varsa hepsini kardaşlar ve bacılar, dervişler ve
muhibler getirirlerdi; ben de okur, ıashih eder, onlara bu manzumelerin
mahiyetini anlatırdun ve bir çoldannı da bu saretle ve bu mUnasebetle
istinsah euniştim. Gaybi Baba'nın devriyyesiS4 div!nının baş tarafındadır
ve bir nüsha el yazısıyla dlva.nım bana dostlar kırk iki sene evvel hediye
etmişlerd i ki Hurüfiler55 hakkında -bundan otuz iki sene evveJS6_
müteveffa dosrum Profesör Browne ile mOsteşrik-i şehir Barbier de
Meynard'ın ittimasları üzerine te'lif etmiş oldulum Textes HouroOjis
(HurOfi ris1Ueleri)S7 ünvanlı eserimde yalnız Gaybi Baba'nın değil,
Budapeşte'de medfün olan Hunifi-Bektaşi Gül Baba'nıoSB ve daha birçok
emsalinin şiirleri doludur. Şimdi misal olarak takdim edeceğ im

53 Söz konusu kitap, maknlemizin başından beri znınnn ınınon ıikreııigiıniı AbdUibaki

ve

Gölpınnrlı'nın Melanıflik
Mellinıiler (lstı:ınbul 1931) adlı kitnbıdır. H~im Baba
Celvetiyye'ye mensup olduğu için, bu kitapta kendisine yer verilmemesi gayet
tabi id ir.

S4 Gaybi'nın yukanda da bahsi geçen (bkz. 34 nuınnrıılı dipnotu) devriyyesi 99 beyiliilc
bir kaside olan "Keşfü '1-gııa"dır.
SS HurOfililc h:ık.landa bkz. ''Hu:rOfilik",/slô.nı Ansik/(lp~disi. C. V/1, s. 598·600: AbdOibaki
Gölpııwlı,/00 S(lrtıda Tı1rkiye'de Mnlwpler ve Tarikat/er, ı. 143-159.
S6 Bu ifadeye göre bu makalenin yazdış tarihi 1940 yılı oluyor.

S1 M.Ciiınent Huart'la birlikte. Leyden 1909.
S& Bektişi ~iıri ve dervişidir. Hayatı haltk.uıdaki bilgiler ri vayetiere cayanmalctadır. Fiıih

devrinden başlayarak Kinuru devrine laıdıır birçok g:ıı.iya katılmış ve Budin' in fethi
masmda 1541 'de şelıid olmuştur. Bu savaşlarda başında daima bir gDI taşıdılı için
GOl Baba diye anıJmıştu. Rıza Tevfik, ınanzum ve mensur eserleri bulundulunu ve
bunlan Miftôlıü'l-gayb adlı bir risaJede ıopladı!ını bildirmektedir. Budape§le'de
bulunan türbesi çqltli wihleıde harab olmuş ve yeniden tamir edilmiştir {Aynca bkz.
Textes Jlouroiifis, s. 227-229).
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manzumeleri de Bektaşi' tekkelerinde bulup istinsab ettim ve Sabih 'in59
şahadetine göre, ekailen kırk beş sene evvel defterime kaydeyledimdi ki
henüz meydana koyuyorum. Bundan evvel hiç bir yerde tab' eltirmemiştim ; bu eserin sahipleri Melarni olmakla meşhurdurlar fakat Bektaşi'ler
onlara yabancı nazanyla bakmazlar ve haklıdırlar; çünkü mezheb-i hanif
iLikadıyla kanaat edemeyip ondan yan çizenler, yani rafızil er yollannda
nibayete kadar giderlerse bir zaruret-i manltkiyye ile ekseriya Bektaşi'liğe
vasıl olup orada birleşirler.
lşte Haşim Baba'nın

"Devriyye-i Ferşiyye"si budur:

Bu manzumeyi kendi defterine nakleden adam Melarni mesleğinden
Şumnulu -ki şimdi Bulgaristan 'dadır- İbrahim Rakım isminde bir zat imiş.
Kendi el yazısıyla bu kaydı ben aynen istinsah ve naklettim. Kayıt şudur:
"Kasi'de-i mesnevi' li-devreti '1-ferşiyye fi mesleki '1-Melamiyye.
Ketebehü'l-faki'r İbrahim Raktın Şumnuvl sene 1288".
Ben bu manzumeyi 1322'de kopya etmişim. Defterim mevcuttur.
işte "Devriyye-i Ferşiyye-i Haşim Baba" budur:

Bir zaman ola ki nesi-i ademi bula fena
Su1b-i Haydar'dan gele ecsada rillı bula beka
Nes!-i Haydar mü fredatı cem' u terkili eyieye
Müfredat ola mürekkeb ruh ile bula beka
Her devirlerde mürekkeb ola ruh-ı müfredat
Tavr-ı

insana bu tarza eyleyeler ibtida

Devr-i evvelde cihan terlôbi olan müfredat
Haşr-ı

kübrada olurlar ruh ile hep aşına

RUh ile her birisi bir türlü etvar göstere
Esfeli terk eyleyip bir bir bulalar i 'tiHi60
Seb' -i etvar ile hal'\: an mülkünü seyr ideler
59 Mütareke yıllannda Istanbul Tr:ımvay Şirketi !şletme Müdürlüğü yapan Rıza Tevfik'in
yakın dostlanndan biı:i..
60 "intihfi'' (nüsha 2).
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Devr idüb bir bir meratib nu~le bula safa
Uk vardır "redd-i esfel" ba 'zısına sOreta
Siretile sılretine yine eyler irtika
Hep tabayl'

mecma'ıdır

her maadinle nebat

Mü fredata racl olmak anlara olmak gıda
Bil ki bu terkıô-i insan cümleyi cami'durur6 1
Suretine sireti tatbik ise olmaz ceza62
Suretine siretin tatbika sa 'y et ey aziz
Aiz-ı

Ml et mühr-i tatbik ura kalbe evli ya

Elh-i irşaddu bu demde kalbini pak eyleyen
Damenini dutmaz isen devr idersin kahkara63
Mülk-i insan
Çahş

heşt

menzildir baklkat şebrine

imdi menzilin iunama §şı k bi-riya

Hanedan-ı

Mustafa varisierine bende ol

Anlara mahsus hidayet hem şeffiat taliba
Ol gün1h-ı nazenine mülhak olmazsan eğer
Menzilinden reddotursun gayrı yoktur mülteca
Frrsatın

elde iken dut damenin bir milişidin

Dest-gir olsa olursun millhak-ı Al-i aba
Bilmeyüb bu ehl-i irşad ba.Jini münkir olan
Kahkariyyen devr iie hayvana can eyler feda
Çok zaman hayvanı hil'atlar giye öz nefsine
Hırs

ile dam-ı beladan bulmaya ol hiç reha

Kalb-i mürşidden olursa her kime atf-ı nazar64
Gönlüne dahil olur zatına ider iktida
Hanedana eyleyen Ammar-veş canın feda

61 "lnsan berzah-ı cfuni'dir!"

62"Yani mantık ise redd-i esfel cezasına ugr:ırnaz!"
63 "Evolutio.n regressive"; görmez dernekmiş.

64 "afv-ı nazar" (nüsha 2).
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Eh.l-i beyte ola millhak "ircit" ire nida65
Dinler isen hoş maarif66 söyleyim pek dikkat it
Kimse bu sırdan haber virmiş degüldür taliba
Arza nisbet ebhurun mahlı1ku nice rütbedir .
Bir semeklerdir; tuyfuat anda yok subh u mesa
Üç tabayt' üzre terki'b evveli bahrllerin
Her birini çar unsur ide tahrtke seza
Tohm ile zahir olur tavr-ı seniek birine bin
Birbirin eyler gıda yokdur birinde hubb-ı ca
Safilinin esfelidir cins-i bahri cümleten ·
Hilkatı esfel deminden misl-i Mervan daima
Bed nefisden olduğuyçün bunların bilkatleri
Bu'd-ı insanda taayyüş itmege ol mübtela
Nefs-i magzubun deminden olanın ekli haram
Cürm-i isyandan olur hep nev·'ile hut-ı fena
Daima malıluk-ı balırın evveline kıl nazar
Ma'deni etvar ile yokdur birinde dest ü pa
Yine ma'dendir gıdası bak aceb hizmettedir
Birdegirmendir ki bunlar taşı eyler aynı ma
Her devirde balır-ı rahmet ehl-i şirki gark ider
Hıfz-ı suret eyledi kürstde hayy-ı Kibriya
Her biri balırın fenasıyla giyer cin n hil' atın
. . Bu devirle devr ider hep safilin-i eşkıya
Arz-ı bahrı mesken ide her birisi bunların
Nice menzilden ·geçe hem bt-hemm ü hem bt-neva
Pay-ıçille seyriderken çar-payenakl idüb
Çar erkan ile ahır seyr ide şehr ü kura
65 "Ya eyyühe'n-nefsü'l-mutmainne irci'l ila Rabbike radıyeten mardıyye!" (Sana vermiş
olduklarundan ötürü sen O'ndan
olarak Rabbine dön!-Fecr, 28).

66 "Yani ma'Hlınat''.

razı, iınfuıın

sebebiyle

Cenab-ı

Hak da senden

razı
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Çar pacta heft nev'dir her bir enva'ı yedi
Anun içün bil yedidir pute-i
Katil-i

eşca'

nar-ı

laza67

yedidir nev' -i hayvanlde hem

Pençesi var her birinin,

arkasında post kaba

Muzi'-i mühlik yedidir talım ile eyler zuhı1r
Her biri yerler içinde eylemiştir ihtifa
Nev' -i hayvandan yedidir acteme olan gıda
Tımağı

Efi kec

kim iki şakdır, azı
tayyar-ı

dişi

olmaya

katil pençesi var seb'adır

Sireti zahid68 münafık, bulmamışlardır hüda
Pençesi katta) olanlar nefsine mağlub olan
Muzinin içi

hıyanet bükm-i

vesvas masiva

Nice bin kezdevriderse bulmaya biri felah
Hanedan-ı

Mustafa'dan olmayınca pişiva

Bu kastdem müntehtnin sohbetiyle fehm olur
Mübtedllerden sakın kim .atdırırsın taşı ha!.69
Vezn-i aruzu epeyce idare eden Haşim Baba bu "Devriyye-i Ferşiy
ye"sine ziyade ehemmiyet vermiş ve bir de zeyl yazmıştır. Onun da bir
nüshasını Bektaşi tekkesinde bulmuş ve defterime geçirmişti m. Buraya onu
da naklediyorum, sonra her ikisinin de felsefesini şerh ve izah ederim.
Hamdülillah mazhar olduk bu deme
Eyledim takrtr-i edvar ademe
Ademin vasfıdurur her bir kitab
Ademin şanında eşya fasl-ı bilb
Bab-ı

cana mazhar olan bl-güman

Her biri bir ademe olmuş nişan
67 "Cehennemİ~ bir adı da budur!"

68 "zühhad" (nüsha 2). 60-68 numaralı dipnotları metne aittir.
69 Bu ınanzume için bkz. 1.Ü.Kütüphanesi, TY. 333, s. 236-240'ta derkenar olarak 55
beyit; TY. 2793, vr. 72a-73a'da 38 beyiı; Divan-ı Haşim Efendi,
226'da 42 beyit.

İstanbul

1252. s. 224-
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Harnde mazhar tai.r-i hayvan meger
Her biri bir ademin nutkwı ider70
Her lisan bir ademin nutkun beyan
Eyleyüp tekrarını eyler ıyan
Halt-ı

nesi ile nutuk tağytr olur

Nutk-ı

hayvaruana ta'btr olur

Nutk-ı hayvandır

murad tefh1m-i hal

Ba 'zısı etvar ile anlar meaı7ı

70 "Tenasühe kail ·olduğunda §üphe yok!" (Rıza Tevfık).
71 Bu mesnevini-;; tamamı matbu divanla (Divan-ı Hiışim Efendi, s. 116-121) yazma

divanların birinde 120 beyit (bkz. l.Ü.Ktp., TY. 2793, vr. 69b-72a), diğerinde ise 32

beyittir (bkz. LÜ.Ktp., TY. 333, s. 229-230'da derkenar olarak).
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