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ŞEYH GALİB'İN MEVLEvi-HANELERİN TAMİRİNE 
V İLİŞKİN şiiRLERİ 

Cem DiLçiN 

Mevlevi tarikatının öncüsü büyük mutasavvıf Mevlana Cellilü 'd-öın-i 
Rüm'i'nin (1207-1273), hangi ırktan, din ve milletten olursa olsun bütün 

· insanlan eşit gören, onlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşıp umut veren 
hümanist felsefesini, özlü bir biçimde dile getirmiş, XVI. yüzyılın sofi. 
şairlerinden Muğla Mevlev'i-!J.~esi şeyhi Şahidi İbrlih'im Dede'nin (öl. 
1550) Farsça şu beytini o~yarak sözlerime başlıyorum: 

Her ki bvahed gü biya vü her ki bvahed gü birev 

Perde-dar u I:ıacib ü der-ban der-'in der-g~ nist 

"Bu dergahın kapıcısı ve bekçisi yoktur; gelmek isteyene gel de, 
gitmek isteyene de git de ... " 

XVII. yüzyılın ikinci yansı, Osmanlı İmparatorluğunda özellikle siyasi 
ve askeri alanda yenileşme çalışm~arının hız kazandığı, eğitim ve kültür 
açısından Batı'ya yönelme gereğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Bu dönem
deki devlet ve toplum yapısını yeniden düzenleme çalışmaları, .amaçlanan. 
sonuçlara tümüyle ulaşınasa da, daha sonraki dönemlerde bu yoldaki 
çabalann sürdürülmesi zorunluğunun ilke olarak benimsenmesinde önemli 
bir etken olmuştur. Bu nedenle, XVIII. yüzyılın son yıllan ile XIX. yüz
yılın ilk yıllarını kapsayan 1789-1807 tarihleri arasındaki 18 yıllık dönem, 
~smanlı tarihinde nif.iim-ı cedül, yani yeni düZen dönemi olarak adlandınl-
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mıştır. Ni?-ö.m-ı cedid, yeni düzene karşı olanların başlattığı J$:aba~çı 

Muşrafii'isyamyla, bu uğurda önce tahtını sonra başını yitiren III. Selim'in 
(1761-1808) saltanat dönemidir. III. Selim, çok yönlü kişiliğiyle birlikte, 
çağının ilerisinde görüş ve düşünceler taşıyan, ülkesine ve devletine yeni 
bir yapı kazandırmak isteyen bir padişahtır. Yüzyılın ikinci yarısında 
yetişen ve divan edebiyatının son büyük şairi olan Ga.ıara Mevlev"i-hane
sinin 22. şeyhi Galib'in (1757/58-1799) söz konusu edeceğim şiirleri, III. 
Selim'in başlattığı ni?-ö.m-ı cedid döneminin bir bölümündeki yenileştirme 
çalışmalarım belgeleyen edebi örneklerden birkaçıdır. Şeyh Galib, III. 
Sel"irn için yazdığı başka şiirleriyle birlikte bu şiirlerinde, onun yenilikçi 
yönünü övmüş ve bu alandaki çalışmalarını içtenlikle desteklemiştir. Bu 
yüzyılda artık gücünü yitirmeye başlayan div~n şiirine, özde ve söyleyişte 
son bir canlılık getiren Şeyh Galib'in, yenilikçi padişahın niteliklerini, 

. çağdaşı olup III. Sel"im'e kaside sunmuş başka şairlerde pek rastlanmayan 
sıfatıada şiirlerinde vurgulamış olması önemli bir tutumdur. Açık bir 
gerçek olduğu halde, Şeyh Galib'in III. Selim'in yenilikçi yönünü öven bu 
tutumuna, doğrudan Galib üzerine yapılan çalışmalarda hemen hiç yer 
verilmemiştir. 1 Böylece, Şeyh Galib'in edebi kişiliğinin önemli bir yönü 
bu çalışmalarda eksik kalmıştır. 

Ben bildirimde önce, Şeyh Galib'in Mevlevf-!Jö.nelerin tamirine ilişkin 
şiirlerine bu açılardan yaklaşınağa çalışacağım. Daha sonra, sanat tarihini 
ilgilendiren kimi konulara ışık tutabilecek bu şiirlerdeki birkaç küçük ipucu 
üzerinde durarak, şiirlerin edebiyat ve Mevlevlliğe ilişkin öteki yönlerine 
de kısaca değineceğirtı. · 

III. Sel"im 1789'da, "İmparatorluğun varlığını ve kurumlarını yeni 
temellere dayandırarak yeni bir düzen yaratmak amacıyla tahta geçti"2 ve 
saltanat dönemine a."d olarak verilecek ni?-ö.m-ı cedfd çalışmalanna hemen 
başladı. Nizam-ı cedfd terirn olarak ilk kez sadrazam Köprülü Fazıl 

Muştafii PaŞa (1637-1691) tarafından İmparatorluğun iç düzeni için kulla
nılmıştır. Ancak, III. Sel"im'e gelinceye kadar bu terime Osmanlı tarihle-

1 Abdülbaki Gölpınarlı bu konuya aşağıdaki eserlerinde kısaca değinmiştir: Şeyh Galib - Hasn a 
Aşk, İstanbul 1968, s. 20 ve MevZiina'dan Sonra Mevlevflik, İstanbul 1983, 2. bs. , s. 17i. 

2 Kara!, Enver Ziya: Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri, Ankara 1988, 5.bs., 
c. V, s. 13. 
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rinde rastlanmaz. nı. Selim'in saltanatının başlarında Viyana'ya olağanüstü 
elçi olarak gönderilen Ebü-bekir Ratib Efendi (1747-1798), dönüşünde 
yazdığı Avusturya'nın siyasi, asker!, ekonomik ve sosyal kurumlarına 
ilişkin görüşlerini belirten Sefaret-name'sinde, Avusturya'nın yönetim 
düzenini ni?-am-z cedfd diye göstermiştir. Ayrıca, Fransız ihtilalinin so
nunda kırallığın yıkılıp kurulan yeni yönetim biçimi de Osmanlı Devletinde 
Fransa ni?-am-z cedfdi diye kabul edilmiştir. nı. Selim'in adıyla birlikte 
anılan ni?-am-z cedfd terimi, dar anlamda "bu dönemde Batı usullerine göre 
yetiştirilen yeni ordu", geniş anlamda da "ID. Selim'in yeniçerileri kaldır
mak, ulemanın etkisini kırmak, Osmanlı Devletini Avrupa'mn bilim, 
sanat, ziraat, ticaret ve uygarlıktaki ilerlemelerine ortak yapmak için 
giriştiği yenilik hareketlerinin bütünü3"dür. 

ın. Selim hükümdar olmasının yanı sıra, güzel sanatlada da uğraşan 
üstün yetenekli bir kişidir. İlhamı mahlasıyla Nab1 (1642-1712), Nedim 
(öl. 1730) ve Şeyh Galib'in yolunda şiirler yazan bir şairdir ve Dfvan'ı 
vardır. Mevlevi olması nedeniyle şiirleri tasavvufun ve Mevleviliğin 
kavramlarıyla zenginleşmiş bir özellik taşır. III. Selim müzik alanında 
·gerçekten· üstün yeteneği olan bir sanatkardır. Türk müziği tarihinde 
1785'ten 1825'e kadar olan dönem III. Selim ekolü olarak bilinir4

• ID. 
Sellm dini ve din dışı saz ve söz müziği formlannda pek çok eseri olan bir 
be.c:ıtekardır. O döneme kadar bilinen makamıann dışında 15 makam terkip 
etmiştir. III. Selim aynı zamanda tanbud, neyzen ve hanendedir. Kendi 
icadı olan Süz-i dil-ara makamında bestelediği Mevlevf Ayfn-i Şerfj'i5 onun 
müzik alanındaki üstüp. yeteneğinin eşsiz bir örneğidir. III. Selim, Ayfn-i 
Şerfj'i Galata Mevlev1-ganesinin 1791 'deki tamirinden sonra b~teleyerek 
musahiplerinden Tanbür! Varda~osta AJ:ımed Ağa'ya (1728?-1794) meşk 
etmiştir. O da Mevlev!-ganenin ayinhan dedelerine geçmiş ve dergahın 
açılışında okunmuştur6 • 

3 a.g.e., s. 61. 
4 Öztuna, Yılmaz: Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Ankara 1990, c. 2, s. 282. 
5 Bu Ayin-i Şerifin güftesi için bkz. Ergun, Sadettin Nüzhet: Türk Musikisi Antolojisi, Dinf 

Eser/er, İstanbul 1943, s. 513. Bu güfteye m. Selim, Mevlana'nın Diviitl-1 Kebir'inden seçtiği beyit 
ve rübailer arasına Şeyg Öruib'in bir rübaisini de almışur. Gölpınarlı, Abdülbili: Mevlana 'dan Sonra 
Mevlevflik, İstanbul 1983, 2.bs., s. 249. 

• 
6 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, 3.bs., c. IV, böl.II, s. 565'te 4 

numaralı dipnot. 
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m. Selim 'in Türk müziğine önemli bir hizmeti de iki ayn sistemde nota 
düzenlettirmesidir. İst:inbul'un kilise ve Mevlevi'-ganelerine devam eden 
Ermeni asıllı bestekar Hamparsum Limoncuyan (1768-1839) ile Yenikapı 
Mevlev'i-ganesi şeyhlerinden bestekar Şeyg cAbdü'l-b~ Naşır Dede 
(1765-1821), III. Seli'ın'in buyruğu üzerine iki ayrı nota icat etmişlerdir. 
Böylece o dönemde pek çok beste notaya alınarak kaybolmaktan ve pek 
çok bestekar da unutulmaktan m. Sellm'in sayesinde kurtulmuştur. m. 
Selim, J;:Usn-i !Ja! sanatında da ustaydı ve babası m. Muş!afii (1717-1774) 
gibi o da !Jarr-ı hünuiyünlannı taclilf: lp,rması stilinde güzel bir yazıyla 
yazardı7 • 

III. Selim'in Mevlevi müziğine olan katkıları, İstanbul'daki Mevlev'i
ganeleri ziyareti, Mevlevi bestekar, kudümzen ve neyzenterin yetişmelerini 
özendirdiği gibi; Mevlev'i-ganelerin tamirine ve oralara yeni bölümler 
yapılmasına ilişkin imar çalışmaları, saltanat döneminde Mevlevlliğin daha 
güçlenmesinde, devlet adamlan ve halk arasında yaygınlaşmasında önemli 
bir etken olmuştur. 

Mevlevlliğe karşı derin bir bağı olan III. Selim, çağının en büyük şairi 
Şeyb Galib'e de ilgi duyuyor ve şehzadeliğinden beri onu tanıyor ve 
seviyordu. Şeyg Gatib 1780 tarihinde 24 yaşında iken Divan'ını düzenle
miş ve ünlü mesnevisi IJüsn ü Aş~'ı da 6 ay gibi kısa bir sürede 1782'de 
yazmıştı. Yani, m. Selim tahta geçmeden önce Şey b Galib şiir tahtına 
oturmuştu. 1791 'de J$:ulle-~apusı da denilen Gala!a Mevlevi'-ganesine şeyh 
olduktan sonra, m. Selim'in ona karşı olan sevgisi daha da artmıştır. 
Hatta, buna bir kanıt olarak, XVII. yüzyılın Mevlevi şairlerinden aynı 
·zamanda değerli bir hattat olan Cevri' (öl. 1654)'nin !JaF[-ı destiyle yazılmış 
bir Mes.nevi-i Şerifi Şeyg Galib'e armağan etmiştir. O da, 

. . 
Baı,ıa Sul!fuı Selim-i kiim-ver kiim-ı cihan virdi 

Bütün dünya; deger bir genc-i gaşş u raygan virdi 

7 a.g.e., s. 553. 
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rriatlaıyla başlayan ve padişaha teşekkürlerini sunan bir kaside8 (lf:aşide-i 
şükriiniyye) yazmıştır. III. Selim, Farsça güfte kullanılması gelenekleşmiş 
olan kar formunda, Şeyb Ga.Iib'in, 

Der-sipihr-i sineem dag-ı ma~abbet kevkebet 

Lik an meh-veş küca daned ki rüzeş bl-şebet 

matlah Farsça bir gazelini9 şevlf: u rarab makamında 10 besteteyerek de 
sevgisini göstermiştir. ·şeyb Galib de, m. Selim'e sunduğu kasideler ve 
başka türdeki şiirlerinde, onun türlü yönleriyle birlikte reformeuluğunu da 
açıkça övmüş, aynca padişahın annesi Mihr-i Şah Valide Sultan (öl. 
1805), kız kardeşleri Beyban (1766-1824) ve l}acfice (1768- 1822) Sul~n' 
lara da yaptırdıklan cami, çeşme, kasr ve sahil-saraylar için şiirler sunup 
tarihler düşürerek, sevgisini bu yollardan da belirtmiştir. 

Şeyb Gaıib, m.Selim'in ni?-iim-ı cedfd adı altında yürüttüğü reform 
çalışmalannın şairler ve Mevlevtler arasındaki en ateşli destekleyicisidir. 
Bu desteğin nedeni, III. Selim'in Mevlevi olmasına, Mevleviliğin ve 
Mevlevi-biinelerin gelişmesine yardım etmesine bağlanabilirse de, Şeyb 
Galib'in yenilikçi ve ilerici çaltşmalara uygun olan ruh yapısı.nın etkisi 
olduğu da açıktır. Çünkü Şeyb Gaıib sadece m. Selim için kaside yazmış
tır. Selim'den önceki padişahlar I. CAbdü'l-~ami'd (1725-1789) ve m. 
Muş!:afii'ya (1717-1774) kasidesi yoktur. Şeyb Ga.Iib'in lll. Muş!:afii'nın 
öldüğü tarihte 15-16 yaşında bir genç olması nedeniyle, onun için kaside 
yazmaması doğal sayılabilir. Döneminde şiiJ:ıib-i dfviin bir şair olarak I. 
cAbdü'l-~am'id'e kaside sunmamasının nedenini, onun şiir ve müzikle ilgi
leomeyen bir padişah olmasında aramalıdır. Aynca, Şeyb Ga.Iib, m. 
Seli'ın'den önce gelen padişahlardan ilgi ve yakınlık görmediğini de Kub
be-i lJacJrii'nın tamiri için yazdığı kasidede (Met. IX-30) 11 belirtir: · 

.
1 Diviin, ~"id s. 18-19. 
9 Diviin, Gazeliyyat s. 15-16. 
10 Üngör, Etem Ruhi: Tark Musikisi Ga.fteler Antolojisi, İstanbul 1981, s. 1173. 
11 Metinler' e gönderme yapılan şürlerde, Met. kısaltınası ve Romen rakamıyla metnin numarası, 

düz rakamla da o metnin beyit sayısı verilmiştir. 
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Keremler kim senüiJ devrüiJde gördi Galib-i na-çar 

J:Iüseyn-i Bay~ara'dan görmedi Cami gibi yek-ta 

III. Selim'e kaside sunan şairler arasında Sünbül-zade Vehbi (1719-
1809) de vardır. Saltanatı yıllannda ünlü bir şair olan Sünbül-zade 
Vehbi'nin, III. Selim'e toplam 15 kadar yazdığı kaside, tarih gibi şiirler
de12, Şeyg Galib'in özellikle vurguladığı III. Selim'in yenilikçi yönünü 
belirten benzeri övgü sözlerine rastlanmaz. Şeyh Galib'in türlü tarihler 
söylediği nif.iim-ı cedid çalışmalarının temeli olan askeri tes~sler için, 
Sünbül-zade Vehbi'nin hiç bir tarihi yoktur. Şeyh Ga.Iib, III. Selim'e 
sunduğu bir kasidede13

, onun dünyaya, dine, devlete ve ülkeye yeni bir 
nif.iim verme, yenilikçi bir padişah olma özelliğini ilk kendisinin söyle
diğini "şairler tanığımdır, herkesten önce ben demiştim" diyerek vurgular: 

Güvahımdur ki erbab-ı sügan ben cümleden evvel 

Dimişdim şimdi buldı revn$ evreng-i g~ani 

Gala!a Mevlevi-hanesi şeyhi olarak Galib'in m. Selim'in reform çalış
malannı desteklemesine karşılık, 30 yıllık çelebiliği içinde (1785-1815) 
Selim'in saltanat yıllan da bulunan Konya'daki Me~med Emin Çelebi 
(1742-1815), padişahın ni:r,am-ı cedrd çalışmalanna gerici bir tutumla 
cephe almış, hatta bu yoldaki ayaklanmalann içinde bulunmuştur14 • MeJ:ı
med Emin Çelebi'nin olumsuz ve yıkıcı tutumuna karşı Il!_. Selim, ona 
kötü bir davranışta bulunmamış, Mevlevlliğe olan bağını gevşetmemiştir. 

Mevlevlliğin geçerli ve yaygın olduğu o dönem Osmanlı toplumunda, 
halkın padişahtan bJJ amaca yönelik hizmet beklentilerini ve bunlar yerine 
geldikçe duyulan mutluluğu, Şeyh· Galib Mevlevi-ganeler için yazdığı 
şiirlerin kimi beyitlerinde yansıtmaya çalışmıştır. 

12 Divlin, Mısır (Bulak) 1253, birkaç örnek: s. 9, 10, 14; ~0İd s. 6, 27, 33, 37, 40, 42; Tevfu'ih 
s. 5, 6. 

13 Dlviin, ~;d s. 35. --
14 Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlônli'dan Sonra Mevlevflik, İstanbul1983, 2. bs., s. 171-175, 249, 

271. 



Gürülı-ı Mevlev'i'nüiJ uydı bir himmetle devram 

Dönerler zeı:re-i na-çiz iken mihr-i dıragşana 

Gedalar saye-i lutfında öyle karn-randur kim 

Felek ~asretde ~aldı şimdi bu derviş-i curyana 

Gürülı-ı caş~an-ı Mevlevi'yi 

Çerag itdi bu lutf-ı padişah'i 

Dervişler bundan dolayı padişahın devletine duacıdırlar: 

Duca-güyan-i devletdür ~adimi çünki derv'işan 

Seza i~san iderse öyle bir cemc-i perişana 

35 

(Met. VII-9) 

(Met. VII-13) 

(Met. VI-9) 

(Met. VII-20) 

O yıllarda kaldırılmak istenilen yeniçerilerin Bektaşi olması nedeniyle, 
ni?-am-ı cedid askerinin Mevlevilik anlayışına uygunluğu da adeta siyasal 
bir seçenek olarak gündeme gelmiştir. Cevdet Paşa bu konuda şöyle diyor: 
"Yegiçeriler !an"Tfat-ı Bektaşiyye ye mensüb olup bu avanda ise nir,am-ı 
cedıae rağbet olunara~ refte refte yeyiçerilik efkan lf;aldırılma~ miiltezem 
ozduğuna mebni !ari~t-ı Bektaşiyye 'ye bedel ruru~-ı Cafiyyeden biriniy 
icti~ar bulması ol va~1) ~ükmünce umür-ı rabfiyyeden olduğu ~lde 
ni?-am-ı cedid ejkanna !arilf;at-ı Mevleviyye muvafi~ düşerek pek ziyade 
parlamzş idi ... 15

" 

Şeyg Galib'in nı. Selim'in ni?-am-ı cedid çalışmalarını nasıl nitelendir
diğini gösteren çeşitli şiirlerden seçilmiş örnekler: 

~asım Paşa Mevlevi-ganesiQin Mihr-i Şah Valide Sultan tarafından 
tecdid edilmesi üzerine söylediği tarihte, Şeyg Galib nı. Sel'im'i "dünya ve 
hakanlar için r~-ı nev (yeni ruh) ve taze can" olarak niteler: 

Selim ijan ki cihana rü~-ı nevdür pertev-i re:Yi 

15 A~med Cevdet: Ttin1J-i Cevdet, İstanbul 1286, c. 6, s. 166. 



ijuşüşa taze dindur I.ciüeb-i evreng-i n~ana (Met. VII-5) 

III. Selim'in, "Osmanlı ülkesini, dini ve devleti tanr.zm için çalıştığı" 
Gala!a ve ~asım Paşa Mevlevi-yaneleri ile JÇ.ubbe-i ljarfra şiirlerinde şöyle 
belirtilir: 

Cenab-ı {Ian Selim-i macdelet-güster ki devrinde 

Olur tan~Im dehrüiJ çol.c bina-yı na-be-hencan 

Selim {Ian ki I.cudümı m~z-ı te~-i ijuda geldi 
N~am-ı mülke naşr-ı dine şan-ı c.Aı-i coiman'a 

Esasından ~tup tecdid ü tan~Im mülk-i coimanY 

Ser-a-ser ~ahir ü batında I.cıJdı himmetin icra 

ijafiyyat-ı umünnda celidür cilve-i te~ 

Ni~am-ı mülk içün ha.J.I.<; eylemiş bu daveri Mevla 

(Met. I-20) 

(Met. VII-4) 

(Met. IX-ll) 

(M et. IX-1 7) 

III. Selim'in reform çalışmalannın adı olan nir.iim-ı cedfd, Şeyg 

~a.Iib'in şiirlerinde ni~iim-ı nev diye geçer: 

Ni~am-ı nev virüp tecdid ider bünyan-ı il.cbali 

Bum il~aJ:ı ider da:ıim aiJa te~-i Yezdani16 

Cihan macmüre-i emn ü aman oldı zamanında 
Ni~am-ı nev virüp re:>y-i müniri açdı bir Şeh-rah17 

· 

III. Selim, "yeni düzenlemelerini güzel bir biçimde" yapmaktadır ve 
bunlann b~yle olduğunu "düşman bile teslim etmektedir": 

16 Divan, ~;d· s. 35. 
17 a. g. e., S; 38. · 



Ol padişeh ki virdi mühimmat-ı devlete 

I:Iüsn-i ni~am Mehdi-i şal)ib-zaman gibP8 

Cünd-i İslam'a bu lirayişi kim virmişdür 
I:Iüsn-i ~Imini düşmen dagı eyler tes1Tm19 

37 

Şeyg Galib, nir.am-ı cedid askeri için de iki ayrı kasidesinde "nev
casker-i müretteb" ve "nev nev siplih" deyimlerini kullanır. Sadece kul
lanınakla kalmaz, "divanındaki sıra sıra beyitleri, dünya padişahının yeni 
düzenlediği asker saflarına" benzetir: 

Ebyatım oldı şaf-keş-i divan-ı macrifet 

Nev-casker-i müretteb-i şiih-ı cihan gibi20 

Nev nev siplih Icad ider liheng-i cadl_ ü dad ider 

Rül)-ı resüli şad ider l)a.t4ca budur re:Y-i ehem21 

Şeyg Galib bütün bu nitelernelerin sonunda III. Sellm'in bir "müced
did" yani yenilikçi (ıslahatçı, reformcu) bir padişah olduğunu belirtir: 

Müceddid oldıgı dünya vü dine günden e~hardur 

Odur şal)ib-~rlin-ı nev-~uhür-ı neşl-i coıman"f2 

Mevllina'nın sandukasının üzerine öitülmek üzere III. Selim'in yaptır
dığı püşide için yazdığı Teref-i Bencl'in tekrarlanan beytinde (Met. X-1/4) 
de bu deyimi kullanır: 

18 a. g. e., s. 12. 
19 a. g. e., s. 49. 
20 a. g. c., s. 12. 
21 a. g. e., s. 21. 
22 a. g. e., s. 35. 
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Müceddid o ldığı Sultan Selim 'üiJ din ü dünyaya 

Nümayandur bu nev püşTdesinden ~abr-i Monla'ya 

Divan şairlerinin yüzyıllar boyunca padişahlar, sadrazamlar, vezirler, 
şeyhülislainlar ... için yazdıkları yüzlerce kaside, divan şiirinin övgü konu
sunda klişeleşmiş ortak kalıpları ve mazmunlarıyla doludur. Bunların 

. çoğundan, övülen kişinin (memdüJ:ı.) adı sanı çıkarılırsa, bu medJ:ı.iyyeler 
herkes için geçerli olabilir. Ancak, Şey!J Galib'in yazdığı kasideler, TIL 
Selim'in yenWkçi damgasını taşıdığı için sadece ona özgüdür. Bu konu, 
divan edebiyatında kasidenin gelişim tarihçesi açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca, böyle nitelemeleri e yazılmış bu kasideler, divan şiirinin hayat ve 
toplumla olan bağını gösteren örnekler olarak da değerlendirilebilir. 

MevlevT-banelerle ilgili şiirlerde, doğal olarak Mevlana'nın yüceliğine 
olan derin saygı, ona duyulan içten sevgi, Me~nevi'nin kutsal değeri çeşitli 
beyitlerde dile getirilmiştir. Mevlevilik ve özellikle Mevlevi ayinlerine 
ilişkin deyim ve terimler divan şiirinin mazmunlarıyla birlikte bu şiirlerde 
iç içe yer almıştır. Şeyb Galib, Galata MevlevT-banesine şadırvan yaptı
rarak III. Selim'in "Mevlana'nın ruhunu şad ettiği" (Met. IV, 2); sema-c-

. !Jiinenin "yeniden yapılmasının Mevlana'ya hürmet olduğunu" (Met. III-6) 
ve MevlevT-baneyi tamir ettirmekle "Mevlana'ya hürmeten dervişlere 

büyük bir bağışta bulunduğunu" (Met. II-9) söyler. · 

Şeyb Galib'in sözü edilen şiirleri, ı790'dan ı799'a kadar geçen 9 yıllık 
meşi!Jat döneminde yazılmıştır ve 10 tanedir: 

ı. Galata MevlevT-banesinin tamir edilmesi için III. Sel'im'e sunulan J.caşT
de<fir'll. 36 beyittir (Met. I). 

2. Galata MevlevT-banesinin "müceddeden" tamir edilmesi üzerine yazılan 
tarih J.cıfasıdır. ı206/ı79ı tarihini gösterir. ·ıs beyittir (Met. m. 

3. Galata Mevlev1-banesinin semac-banesi için söylenen tarih J.cıfasıdır. 
1206!179ı tarihini gösterir. 9 beyittir (Met. ım. 

23 Bu kaside, XVll. yüzyıl şairlerinden Nef"i'nin (öl. 1635) II. "Oimiin (1603-1622)'ın yaptırdığı 
bir J.aışr için yazdığı kasideye naziredir. bkz. Diviin-ı N efi, Mısır (Bulak) 1252, J.<aşa0id s. 29-31. 
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4. Galata, Mevlevi-lJ.anesinin içine yaptırılan şiidırvan için söylenmiş tarih 
lafasıdır. 1206/1791 tarihini gösteri~. 8 beyittir (Met.IV). 

5. Galata, Mevlevi-ganesine şiidırvan yapılması için çalışan Re:lJsü'l-küttab 
Me~med Raşid Efendi için yazılan terkıo-i bend biçiminde bir med
~iyyedir. Her biri 5 beyitten 6 benddir (Met. V). 

6. Galata, Mevlevi-lJ.anesine yapılan ma!Jfi_l-i hümtiyün için tarih latcasıdır. 
1208/1793 tarihini gösterir. ll beyittir (Met. VI). 

7. ~asım Paşa Mevlevi-lJ.anesini Mihr-i Şah Va.Iide Sultan "tecdid" ettir
. diğinde söylenen tarih latcasıdır. 121011795 tarihini gösterir. 25 beyittir 

(Met. Vll). 

8. ~asım Paşa Mevlevi-lJ.anesine Mihr-i Şah Valide Sultan"ın yaptırdığı 
!Jünkar ma~fili için söylenmiş tarih latcasıdır. 1210/1795 tarihini göste
rir. 9 beyittir (M et. VIII). 

9. ~ubbe-i IJacJ.ra'nın tamiri için III. Selim'e sunulan bir ~aşide-i tari!Jiy
yedir 1213/1798 tarihini gösterir. 36 beyittir (Met.IX). 

10. Mevlana'nın türbesine gönderilen püşide hakkında III. Selim için 
Divan'da teref-i bend adıyla geçen müş_emmen-i mütekerrir biçiminde 
bir med~iyyedir. 7 benddir (Met. X). 

Bunlar ve bunların dışındaki konularda arka arkaya pek çok kutlama 
şiirleri ve tarihler yazdığım, Galata, Mevlevi-lJ.anesinin tamiri hakkındaki 
kasideninfalzriyye bölümünde şu beyitle (Met. I-34) dile getirir: 

Pey-a-pey tehniyetler nice tarllJ.-i meserretler 

İdem inşa ki itsün gıbta,~keş yaran sitern-kari 

Bu 10 şiir içerisinde 5'inin (I, II, III, VIII, IX) beyit sayısı neı.r-r 
Mevlana sayısıncadır. Aynca Şeyg Galib , bunların dışındaki Mevlana ve 
Mevleviliğe ilişkin başka şiirlerinin çoğunda da neı.r-i Mevlana sayısını 
uygulamaya dikkat etmiştiı24 • Ne.ır-i Mevlana'nın ne anlama geldiğine 

24 bkz. Divan, Mevlana övgüsünde kaside, 18 beyit (I_(aşii."id s. 5-6); Mevlana övgüsünde kaside 
9 beyit ~aşii."id s. 6); Mll{bafJ-ı Şerif hakkında kaside, 18 beyit ~aşa"id s. 7); İsma"il Rüsü~! 
e1-An~vi övgüsünde kaside, 18 beyit ~aşii."id s. 7-8); yine Şari~-i M~nevi hakkında övgü, 9 beyit 
~a"id s. 8)... . 
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kısaca değinmeden önce, bu konuda, halkın o dönemdeki yorum ve an
layışını gösteren Tarf!J-i Cevdet'teki şu cümleleri buraya aktarıyorum: 
"Sulran Selim evtPil-i cülilsunda lfairet-i Mevlana lfuddise sırruhu 'l-acla 
civarında medfon olan eciu.e-i kiramılJ püşidelerini tecdid itdirip yelji 
püşfdeler ~onya 'ya irsal ile şandülf:alara vaic olundu ğu günlerde Nemçe 
muşalaJ;ası ca~d olunmuş ve bacdehu GaZara Mevlevf-!JanesinilJ !Jitamı 
~apudan Paşa 'nılJ Donanma-yı Hümiiyün ile A~del]iz 'den caded-i nez.r-i 
Mevlevf üZere on sekiz ~ıfa şağfr ü kebir ~orşan a~rarmasıyla geldigi 
eyyama teşadüf eylemiş olması M evievilik ejkarını teyid eylemiş idi. 25

" 

Galata Mevlevi-banesinin tamirinin bitiminde olduğu gibi :f$:asım Paşa 
Mevlevi-banesinin yenilenip açılışına rastlayan bir askeri olayın başarısı da 
M ev leviliğin "uğuru ve kerameti" sayılmıştır: "Bu sene da!Ji ~asım Paşa 
Mevlevf-!JanesinilJ güşadını ~apudan Paşa 'nılJ bir ~fa ~orşan a~rarma
sıyla gelmesi tac~ib idicek evvelkiler gibi bu da!Ji keramat-ı Mevleviyyeden 
cadd olunarak ... 26

" 

Nez.r-i Mevlana'nın ne anlama geldiğini Gölpınarlı27 şöyle açıklar: 
Nez.r, "adak" demektir. Adanan, verilen para ya da armağandır. Mevlevi
likte nezir sayısı 9 ve 18'dir ve kutsal sayılır. 18'den sonra gelen 27, 36, 
45, 54, 63, 72, 81. .. gibi dokuzun katları ya da dokuila bölünebilen 
sayılar da nez.r sayılır. Ancak tam nez.r 18'dir. Nez.r-i Mevlana'ya nez.r-i 
mevlevi de denir. 9 ve 18 sayısının k:utsallığı şu inanca dayanır: cA~l-ı küll 
ile nefs-i küll'den dokuz kat gök oluşmuş, dokuz göğün hareketiyle de dört 
öğe (c anaşır-ı erbaca) ortaya çıkmıştır. Gökler ve dört· öğeden cansızlar 
( cemiidat), bitkiler (nebatat) ve canlılar (l}ayvanat) doğmuştur. Bunların 
toplamı 18'dir. On sekiz bin alemden amaç da budur. Tanrı'nın 99 güzel 
adından (esmtP-i J:ı.üsna) I:Iayy'ın ebcedle tutarı 18'dir. MevHina, Meş_

nevi'nin baştan 18 beytini kendisi yazmış, sonraki beyitleri J:Iüsamüd'd-cfin 
Çelebi (1224-1285)'ye söyleyerek yazdırmıştır: Bu nedenle Meş_nevi'nin ilk 
18 beytine çok önem verilir ve daha sonraki kısımlar, bu beyitlerin yoru
mu kabul edilir. Mevlevllerce bu 18 beyit ~uran'ın Fati~a suresi gibi 
bütün Meş_nevi'nin özü olarak bilinir. 

25 Af.ımed Cevdet: Tiin?J-i Cevdet, İstanbul 1286, c. 6, s. 166. 
26 a. g. e., s. 166. 
27 Gölpınarlı, Abdülb§.ki: Mevliinii'dan Sonra Mevlevtlik, İstan~ul 1983, 2. bs., s. 436. 
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Bu açıklamalara dayanarak söylenebilir ki, Mevlevl-ganelere ilişkin 

şiirler, Mevleviliğin biçimsel ama ku~al bir yönünü gösterdiği gibi, o 
zamanın kamuoyundaki bu konuya olan duyarlığı Ba yansıtmaktadır. 

Şeyg Galib, 1790 tarihinde Gala!3- Mevlevl-ganesine post-nişin olması 
üzerine III. Sellm'e sunduğu kasideyle (Met. I) dergahın tamir ettirilmesi 
ricasında bulunur. Bu kaside padişah üzerinde çok olumlu bir etki bırakmış 
olmalı ki, I 791 'de Mevlevi-hane tamir edilmiş (M et. ll), yine aynı yıl, 
Şeyh Galib'in yazdığı tarihte (Met. III), 

Yapdırup bu gan~ahı resm-i nev-bünyad ile 

J$:urdı erval)-ı ricalu'llaha bir divan-ı eaş~ 

diyerek belirttiği semac-gane yeniden yapılmıştır. Yine bu yılda yapılan 
şiidırviinı da şu beyitle (M et. IV -3) söylemiştir: 

Bu şadırvanı Icad eyleyüp derya-yı feyzinden 

V elayetden nişan gösterdi dervişana eaş~ olsun 

Bunlardan iki yıl sonra 1793'te, Şeyh Galib'in, 

O şahenşah-ı ekrem Ip.ldı il)ya 

Mücedded yapdırup bu gan~ahı 

beytiyle (Met VI-5) "mücedded" olanilc nitelendirdiği mal]fil-i hümiiyün · 
yapılmıştır. 

. 
Mevlevl-ganenin tamiri bittiği zaman yazılan tarih ~tcası (Met. II), dış 

kapının iç tarafında yeşil boyalı dikdörtgen bir taş üzerine 6 sütun ve 6 
sıra halinde sarı yaldızla kabartma tacı~ harfleriyle yazılmıştır. Bugün 
"Divan Edebiyatı Müzesi" olarak yaşayan Mevlevi-ganede bu kitiibe 
yazıldığı yerde bulunmaktadır. 

Kasidenin nesfb bölümünde Şeyh Galib, Gala!a Mevlev1-ganesinin ne 
denli harap olduğunu 16 beyitle anlatmıştır. Nesfb bölümü, kasidenin 



42 

yazıldığı konuya ilişkin olarak, bir yerin, durumun, olayın ya ·da nesnenin 
tasvir edilip anlatıldığı bölümdür. Tasvirler divan şiirinin sanat anlayışına 
uygun benzetmelerle, geniş bir hayal gücüne dayanan şairane ve müba
lağalı bir anlatımla yapılırdı. Şeyg Galib de Mevlev1-ganenin durumunu 
böyle anlatmıştıı-28 • Bu kaside baştaki tasvirleriyle divan şiirinde mübiila
ğa ve isıidrlik sanatına çok güzel bir örnek olabilirse de, tarihi kaynakların 

\ . 
Mevlev1-ganenin durumunu bu yönde doğrulaması, Şeyg Galib'in gerçeği 
şiir diliyle anlattığım gösterir. Galib anlam olarak şöyle diyor: (Mevlev1-

. gane) "Bayındır bir yapı iken şimdi yıkılmış, duvarı başka, çatısı başka bir 
durumdadır (1-3). Aristo'nun gözlemevi gibi bu çatısız yapıda oturanlar, 
gökyüzünün dönüşünü seyrederler (3). Göğün çatısı altında, pulu ve çivisi 
Müşteri ve Zühre olan böyle bir virane yoktur (4). Kurtlar döşeme tahta
larım ince ince oymuşlardır (5). Pencerelerinin perdesi örümcek ağlaridır 
(6). Eğer duvarlarında delikler olmasa, sel ile hava kabarcığı gibi denize 
akıp gidecektir (7). Ney ve kudümün nağmesiyle her yer titreyip raks eder 
gibi sallanır (9). Yağmurun çok yağmasından endişe ediyorum, meğer 
böyle harap bir yapıya Tanrı'mn rahmeti yük olurmuş (10). Eğriimiş 

tahtatarla her yam yaycı dükkfuuna29 dönmüş, düzgün bir yeri kal
mamıştır (ll). Yapımn her parçası didilmiş bir kumaş (12), ay ışığından 
tahtaları çürük keten30 gibi olmuştur (13). Zira, her tarafı delinip kalbora 
dönmüştür (14). Sivrisinek gibi parmak ucuyla yıkılıp ezilebilir, testere ve 
kesere gerek yoktur (15). Eğriliklerle dolu kubbe ve duvarlarda düzgün bir 
geometrik biçim kalmamıştır (16). 

28 Şeyb Öalib'in bu tasvirleri bana Nabl'nin (1642-1712), 

Manend-i ~es ra!!Qeleri nanc-i ıa•dad 
Manend-i felek salcfı kevakible dırahş3n 

~a·n olamaz salcfı temlişa-yı sipihre 
Divan degül reh-güier-i mani•-i seyran 

gibi beyitlerle "harap bir evi" anlatan şiirini hatırlatmaktadır. bkz. DivliJı, 'istanbul 1292, MulFina•at 
s. 4. 

29 Yay'ın yapılışının ve onarımının (timtir) son aşaması, asılarak kurutulmasıdır. Kurutulına işlemi 
gölgede ve rüzgara karşı bir yerde yapılır. Bu nedenle "yaycı dükkanlan", kurutulmalç.-için {ıraya 
buraya asılmış eğri büğrü ağaçlarla dolu, her tarafından rüzgar alan yerler olduğu için bu benzetme 
yapılmıştır. bkz. OkMeydanı ve Okçuluk Tarihi, Ankara 1974, s. 14-15. 

30 Bu beyitte, "ay ışığının ketene etki ederek çürütmesi" inancına telmi/ı vardır. 
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Şeyh Galib, tamir tarihinde Mevlevi-ganenin harap durumunun (Met. 
Il) gerçekliğini "~al,c budur" deyimiyle söze girdiği beyitte (6) şöyle 

anlatmaya çalışıyor: 

J:IaJ.c budur bulmışdı erkanı galel 

Eyledi ~imine sacy-i c~ım 

Val,cca-nüvis lj:alil NüriEfendi (öl. 1798) de Mevlevi-ganeyi "baykuş ve 
karga yuvası" olarak niteler: "Tekye-i mezbüre ğtiyetü'l-ğtiye müşrif-i 

lfarab ve belki eks.er maJ:ıalli aşiytine-i büm u ğurtib ide1 
". 

Kasidelerde bulunması zorunlu ve şiiri bütünleyici tasvir bölümü olan 
nesfb, lf:ıfa biçiminde bulunmadığı· için, tarih J:;ıfalarında durum ya da 
olay, J$:asım Paşa Mevlevi-ganesinin tamiri için yazılan tarih I,cıtcasında 

(Met. VII) olduğu gibi, ayrıntıya girilmeden sunulan kişiye övgü ile birlikte 
birkaç beyitle anlatılır. Ayrıca, yapılan çalışmayla ortaya çıkan sonuç da 
verilir. Mevlevi-ganenin tamirden sonraki durumu şiir diliyle şöyledir: 
"Çatısı altın, duvarı gümüş, taşı elmas ve toprağı.anber kokulu" (Met. II-
12,. 13) olmuştur: 

Bag-ı tirdevs-i berin-veş_ bi-J.cuşür 

Oldı ~ai,cl,ca sal,cfı zer divan sim 

Bir n~rda itdi ol kan-ı kerem 

Sengi gevher toprağı canber-şemim 

Bu mübalağalı bir anlatım da olsa, Evliya Ç_elebi (1611-1682) de Beşik
taş Mevlevi-ganesinin semac-hanesinin duvarlarını aşağı yukarı buna 
benzer biçimde, "ceviz levhalar üzerinde billur ve Necef taşlarıyla süslü" 
olarak nitelemiştir2• 

31 Ergun, Sadettin Nüzhet: Şeyh Galip- Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1936, fas. I, s. 34. 
32 Erdoğan, Muzaffer: "Mevlevi Kuruluşları Arasında İstanbul Mevlevihaneleri", Güney-doğu 

Avrupa Araştinnaları Dergisi, sayı 4-5, 1975-1976, s. 36. 
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Galata Mevlevi-ganesine 1206/1791 yılında yapılan şadırvan için Şeyg 
Galib'in yazdığı tarih ]p.tcasının (Met. IV) redffi "aşk olsun"dur. Bu deyim 
Mevlevllik terimlerindendir. Günümüzün Türkçesinde, "beğenilen bir şey 
yapana aferin, beğenilmeyen bir şey yapana. da sitem" anlamında kul
lanılır. Mevlevller arasında deyim, selamlama sözü olarak "hoş geldin" ve 
su, çay, şerbet gibi şeyler içildiğinde de "afiyet olsun" anlamını taşır. 
Şeyg Galib, deyimi şiirinde bu anlamlara gelecek biçimde kullanmıştır. 

Şadırvanın yapımı için ID. Selim, Reoısü '1-küttab Me~med Raşid Efen
dr yi (1753-1798) görevl~ndirmiştir. Şiirde bu durum şöyle belirtilir (5): 

Olup Raşid Efendi bendesi tan~lmine me:ımür 

I:I~~at gidmet itdi daver-i devrana eaş~ olsun 

Şiirde suyun uzak yerden getirildiği de şöyle anlatılmıştır (6): 

Virüp yol garçlıgın dacvetciler gönderdi ş~raya 

Getürdi sayesinde abı şadırvana eaş~ olsun 

Galata Mevlevi-ganesinde "tatlı su olmadığı ve uzak yerden getirildiği" 
de Ttirilj.-i Cevdet'te şöyledir: cAn-a.~l tekyede ma:>-i leı.iz. olmayup bu kerre 
re'isü 'l-kütttib Me~med Rtişid Efendi maJ:ıall-i bacidden icrti eyledigi ab-ı 
ntibı Sultan Selim Han hatretZerine ihdti birle ... 33

" 
• V • 

Şeyh Galib, suyun getirilmesi işini yürüten Raşid Efendi için yazdığı 
medhiyyede (M et. V -1/2), . . 

c Aş r-ı Mu~arrem içre revan id üp ab-ı ş af· 

Mu~emledüiJ m~abbet-i Şebbir ü Şepper'i 

diyerek, Kerbela olayının yıldönümü olan 10 Muharrem'de suyun aktığını 
belirtir. Şeyg Galib'in Jp.tcası şadırvana kittibe olarak yazılmıştır. Bu 

33 A~med Cevdet: Tiiril;-i Cevdet, İstanbu11278, c. 5, s. 108. 



45 

durum, tarih Jpfasında adı geçmesi nedeniyle Raşid Efendi'ye yazılan 
med!Jiyyede, "onun iyi bir ün kazanarak adının mermere kazıldığı" şu 
beyitle (3/4) söylenmiştir: · 

Merrnerde ""'azdı ismüt]i na""'""'aş-ı rüzgar 
Mülk-i cihanda bir eyü ad eyledüiJ tamam 

Şeyh Galib'in tarihlerinden biri III. Selim'in Galata Mevlevl-banesine 
(Met. VI), öteki de Mihr-i Şah Valide Sultan'ın ~asım Paşa Mevlev"i
blinesine (M et. VIII) IJünkiir ma!Jfili yaptırılması konusundadır. !Jünkiir 
mahfili ya da ma!Jfil-i hümayün, özellikle seliitin ciimi9erde padişahın 
cemaatten ayn olarak namaz kılması için aynlmış, çevresi kafesli yüksekçe 
yerdir. Padişahlar için Mevlevı-na:rie vb. kurumlarda yapılan yerler de 
sonradan bu adla anılmıştır. Bu mahfillerin yapılışı, padişahın Mevleviliğe 
olan sevgi ve bağını gösterdiği gibi, nir.iim-ı cedid askerini yeniçerilere 
üstün kılma siyaseti açısından kamuoyu üzerinde bir etki sağlama amacını 
güttüğü de söylenebilir. Nitekim Cevdet Paşa, halkın o dönemdeki Mevle
vlliğe olan· düşkünlüğünü "en-nasü caıa dini mülükihim" yani "halk, 
hükümdarları yolundadır" kuralıyla yorumlamıştır: "Sul{iin Selim !Jan 
mu~ibb-i Mevlevf olup, en-niisü calii dini mülüldhim müfiidınca IJal~ da!Ji 
kimi samimf ve kimi ta~lfden bu {cirilfa sülük ile eks_er riciil ü kibiir dii'ire
lerinde de birer nefer olsun Mevlevf bulunur ve her nereye varılsa Mevlevf 
sikkesi görülür ve encümenlerde aviize-i nliy u rebiib işidilir idi ... 34

" 

III. Selim' den önce ve sonra Mevleviliğe ilgi duyan padişahların da 
Mevlevl-baneleri mu~iibele günlerinde ziyaret ettikleri bilinmektedir. 
Örneğin, IV. Me~med (1642-1693) "haftada iki gün" ve II. Ma~müd da 
"her mukabele gününde fırsat buldukça" Beşilq:aş Mevlevl-banesine gelip 
Mes.nevf dinleyip, seroac seyretmişlerdir35 • • 

ŞeyJJ Gaıib, yapılış tarihi belirtilmeyen püşide "vasfında" yazdığı şiirde 
(Met. X), "hem türbeniri tamir edildiğini hem de püşfdenin tezyin edil-

34 Al)med Cevdet: Tiin1J-i Cevdet, İstanbul 1286, c. 6, s. 166. 
35 Erdoğan, Muzaffer: "Mevlevi Kuruluşlan Arasında İstanbul Mevlevih~neleri", Ganey-doğu 

Avrupa Araşıınnalan Dergisi, sayı 4-5, 1975-1976, s. 36-37. · 
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diğini" (4/2) söyler. Bu te:zyfn sözü, m. Selim'den önce, MevHina'mn 
kabri üzerinde de öteki sandukalarda olduğu gibi çatma kumaşların bulun
duğunu akla getirmektedw6

• İlk sırmalı ve işlemeli püşfdeyi m. Selim 
yaptırmıştır. Pü.Şidenin 1790 yılında yaptırılıp37 türbeye örtülmek üzere 
Konya'ya gönderildiğine Şeyb Gilib, Galata Mevlevi-banesinin tamir 
edilmesi dileğiyle yazdığı kasidede şu beyitle (Met. I-30) atıfta bulunur: 

Süleyman-ı zaman oldugul) q;har itdül) afii~a 

İdüp rü-püş \cabr-i Pir' i ·yacnı Monla ijünkar'ı 

Tartlj.-i Cevdet'te "Mevlana ile öteki Mevlevi büyüklerinin kabirierin
deki püşfdelerin eskimiş olduğu ve bunların hepsinin yenilendiği" aşağı
daki şekilde belirtilmiştir. Şeyb Gilib şiirinde sadece Mevlana'mn püşf
desini anlatmış ötekilerden söz etmemiştir: "IÇ.onya'da ğunüde-i pister-i 
ğufran olan lfairet-i Mevlana 'nıy ve ci vannda medfün olan kibar-ı [arilfat~ 
ı Mevleviyye 'niy püşfde ve astar-ı türbeleri fersüde olup Sul[an Selim 'iy ise 
[arf~-ı Mevlevi'ye maJ;.abbeti olduğundan r:ikr olunan mera~ıd-i müteberri
keniy püşfdeleri tecdid ve catı1f:leri ljazfne-i Hümiiyün 'da lpft.. olunma~ 
ÜZere emr-i hümtiyünları şiidır olmağın lfairet-i Mevliinii 'nıy türbesi içün 
a[las ÜZerine zerrin tar ile tiyiit ve esnıif nesc ve nalf:ş olunmuş. bir püşide-i 
giriin-baha ve başı ÜZerine örtütmek içün bir kisve ve bir ~apu perdesi ve 
ciViirtnda medfün Olan Cazfzleriy türbeleri içün envac-l arlasdan püşfdeler 
icmaz ile ~onya 'ya irsal olunmuş ... 38

" 

Mevlana'mn sandukasına örtülmek üzere üç püşfdeden ilkini, III. Selim 
yaptırmış ve 1205/1790 yılında göndermiştir. Bu püşide bugün sergilen
mektedir. Çok ince bir sanat eseri olanpüşfde, bez üzerine deri kaplanarak 
ve deriye atlas çekilerek yapılmıştır. işlenecek _nakış ve yazıların kalıpları 
sert kartondan kesilerek atiasa yapıştınlmış ve daha sonra iğne ile sırma 

36 Duru, Muhittin Celal: Tarihf Simalardan Mevlevt, İstanbul 1952, s. 87. 
n Özönder, Hasan: "Mevlfuııi Türbe ve Külliyesinin Tamir _ve İlaveler Kronolojisi", Selçuk 

Üniversitesi Selçuk Dergisi, sayı 2, Ocak 1988, s. 22. 
38 Al)med Cevdet: Tö.ril.J-i Cevdet, İstanbul 1278, c. 5, s. 273. 
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işlenmiştir. Püşide üzerinde Fati~a, İglaş süreleri Kelime-i tev~id, Fetı:ı 
. süresinden ayetler ile Peygamberin adları yer almıştırl9 • 

Şeyg Galib şiirinde örtünün kimi niteliklerini somut olarak belirtir. 
Atlasın renginin yeşilljği "atlas-ı gerdün-ı gaçlra (112)", "zümürrüd şafl:ıa 
üzre (6/1)" diye açıklanmıştır. Üzerine nakş edilmiş ayetler "şafl:ıa-i ayat-ı 
~uflanı (3/1)" olarak verilir. Yazı ve nak:ışların altın sırmayla işlendiği 
"püş!de-i zer-düz-ı pür-zer (1/1)"' "satr-ı zer-efşan (3/2)"' "müzerkeş ... 
bafide (6/1)" olarak anlatılır. "Su" denilen kenar süsünü de "\<:amer ~al
kerdesi (6/2)" olarak nitelemiştir. 

Teref-i !Jend'in tekrarlanan beyti o zaman püşideye işlenrnek üzere bu 
konuda yazılan şiirler arasından beğenilerek seçilmiş ve örtüye 
işlenrniştir40 • Şeyg Galib, m. Sellm'e I}.ubbe-i ljarj.rii'nın tamiri için daha 
sonra yazdığı kasidede, "Bu değersiz kulunun adı, senin sayende Mevla
na'nın dergahında şiir ile kalıcı oldu" diyerek, durumu şu beyitle (Met. 
IX-31) belirtir: 

SenüiJ sayeiJde der-gah-ı felek-manend-i Monla'da 
Bu cabd-i kemter!nüiJ namı oldı şicr ile ib\<:a 

Şeyg Galib, I}.ubbe-i ljarj.rii'nın tamiri için yazdığı tarih kasidesinde 
(M et. IX), tamir gereğini 

BunuiJ tacm!ridür tacınır-i din ü devlet ü dünya (7) 

diye yorumlar. ~ubbe-i ijaçlra'nın tamiri, bu lfaşide-i tiiri!Jiyyeye göre 
1213/1798 yılında yapılmıştır. Şeyg Galib_, Mevlana'nın türbesine 
1205/1790 yılında gönderilen püş!de için yazdığı şiirde, "türbenin de tamir 
edildiğini (Met. X-4/2)" söyler. Bilindiği gibi türbe 1274 yılında yapıldı
ğından bu yana pek çok kez tamir görmüş, türlü değişikliklere uğramıştır. 

39 Duru, Muhittin Celı11: Tarihf Simalardan Mevlevi, İstanbul1952, s. 87; Özönder, Hasan: Konya 
Mevlana Dergllhı, Ankara 1989, s. 15. 

40 Gölpıriarlı, Abdülblli: Mevıtuıa'dan Sonra Meıilevilik, İstanbul1983, 2.bs. s. 17l'deki 205. 
dipnot. 
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m. Selim döneminde yapılan tamir için yazılan bu şiirde ~ubbe'nin çinile
rinin rengini gösteren sıfatiara rastlıyoruz. 

· MevHina türbesine ~ubbe-i lJatJ.rti denilmesinin nedeni, ilk yapıldığı 
zaman dıştaki yeşil çinilerle kaplanmış külahından dolayıdır. Anadolu 
Selçuklulannın ünlü veziri Mevlana'nın dostu Mu9'nü'd-cfin Süleyman 
Perviille (öl. 1277), mimar Bedrü'd-cfin-i Tebrlz'i'ye ~ubbe'nin dışını yeşil 
Selçuk çinileriyle kaplatmıştır. J$:ubbe'nin daha sonraki yüzyıllarda yapılan 
tamirlerinde yıpranmış yeşil çiniler sökülerek, yerlerine Kütahya yapımı 
mavi çiniler konulmuştur. -· 

Şeyb Galib, kasidenin yazıldığı yıllarda, J$:ubbe'nin- çinilerinin yeşil 
olduğunu "mer~ad-i Kaşi (1)", "günbed-i gaçlra (1)", "ne mer~ad bir 
zümürrüd-dev~a (3)", "sebz ~lmış (3)'' ve "~bbe-i minü-yı Mevlana 
(36)" gibi sıfatlarla söyler. 

1783 'te ansızın verdiği bir kararla Şey b Galib Konya Mevlevi-ganesine 
giderek "çileye soyunmuştur". Bu, Şeyb Galib'in Konya'ya ilk gidişidir. 
İkinci gidişi, kasidesini yazmadan iki yıl önceki bir tarihte 1796' dadır41 • 
Yani Şeyh Galib, ~ubbe-i IfatJ.rti'nın yeşilliğini kulaktan duyarale değil, 
gözüyle görerek yazmıştır. · 

II. Ma~müd'un I:Jalet Efendi (1760-1823)'ye 1817'de yaptırdığı tamir
de, Kütahya'ya sipariş edilen çinilerin yeşil yerine mavi renkte imal edil
'mesi üzerine sert tartışmalar çıkmış ve sonunda bunlar kullanılmıştır42 • 

Sonuç olarak kısaca söylemek gerekirse, Şeyg Galib'in bu şii'deri, tarihi 
kaynaklann kimi verilerini destekleyip pekiştirmekte, kimi tarihi olayların 
yorumuna da açıklık kazandırmaktadır. 

41 Ergun, Sadettin Nüzhet: Şeyh Galip- Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1936, fas. 1;-s. 41. 
42 Özönder, Hasan: "Mevlana Türbe ve Külliyesinin Tamir ve haveler Kronolojisi"; Selçuk 

Üniversitesi Selçuk Dergisi, sayı 2, Ocak 1988, s. 28-29. 



METiNLER 

I 

GALATA MEVLEvi-ijANEsi TACMIR OLU~ İÇİN 
ijUDAVENDİGAR-1 ESB~ ŞEHID SULTAN SELIMijAN 

l:IAZRETLERİ ~ZÜRLARINA T.Aıp)İM OLUNAN J.(AŞIDE-İ 
RACNALARIDIR43 

1 Gögül bir beyt-i macroür-ı şafiidur eaş~ micman 

Yatur amma ki şimdi baş~a bamı baş~a divan 

2 Şikest olınış kederden öyle-birayine-i esrar 

iderken ğıbta-keş şüret-geran-ı Çin ü Ferbar'ı 

· ·· 3 Raşad-gah-ı AriS to' dan nümü:.da.r olmış ·ol b ane 

· Ki yacni seyr ider sükkam seyr-i çarb-ı devvan 

4 Bulınmaz zir-i s~-ı asman9a böyle virane 

Ser-a-ser Müşteri'dür Zühre'dür gül-mlb ü misman 

5 O rütbe burcle-kar oymış ki kirm.an tabta-i ferşin · · 

İder pür-neng ü no~an dest-i fagrl-i m~aş;..karı 

6 · Ne viran efide-i ehl-i başiretdür aga revzen 

c Aceb mi cankebütl-perdelerden olsa astan 

43 Diviin, Kasa"id s. 15-16. 
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7 I:Jabab-asa giderdi seyl ile deryaya bl-şübhe 

Eger süraglardan olmasaydı menfe.ı-i diri 

8 İdüp te:l§.Ir ~a]ğ<a şo~beti cuşşa~-1 bi-namUl) 

Tamam irmiş fenaya ~almamış hestinÜl) a§.arı 

9 Olur nay u ~dümuiJ nagmesinden ditreyüp ra~şan 

Vell ifşa-yı esrarından eyler g'lşten-darl 

10 Telaşım şimdi da:>im ke§.l."et-i barandandur hep 

Meger viran binaya bar olurmış raJ:ımet-i BarT 

ll Ser-a-ser yaycı dükkanına dönmiş zir ü balası 

Egilmiş her tarafdan ~almamış bir cay-ı hem-van 

12 · Gelüp mevt-i iradi cıhn-i menfüş itmiş eczasın ' 

Hüveyda her yanından !]'.metü'l-kübranulJ aıS.arı 

13 Çürük kettana dönmiş tagtalar bir rütbe kim gahi 

Virür seyl-aba rabtın mah-tabuiJ tab-ı envan 

14 ~olaylanmış ~abül-i ~üsn-i taeınır itmege zira 

Delikler var ki muJ:ıtac eylemez gırbale neccarı 

15 Ser-i engüşt ile manend-i peşşe hedmi mümkindür 

Bır~sun çire-dest üstadlar t'işeyle minşan 

16 Nu~üş-ı hendesiden müs~Imül) gayri hep mevcüd 

Mucavvecler mu~avveslerle memlü ta~ u divan 



17 Didim aya nedendür böyle v!ran ~aldugı ço~dan 

Olurken manfar-ı cayn-ı gıdlv_an-ı kerem-karl 

18 Didi peyk-i bişaret şa~ibin gözlerdi ol macbed 

Açup revzenleri dest-i ducayı çeşm-i b!darı 

19 Rüküc-ı da:ıim!den şol)ra itmek idi ma~şüdı 

Duca-yı devlet-i şahenşehlde böyle e.ıkarı 

20 Cenab-ı ljan Selim-i macdelet-güster ki devrinde 

Olur tanflm dehrüiJ ço~ bina-yı na-be-hendirı 

21 O şah-ı Murtaza-heybet ki birden müstezad eyler 

Kemal-i hıtf-ı tabcı niçe beyt-i şacb u diişvarı 

22 o bür-ş"id-i eelalet kim tulücı virdi afii~a 

Peyam-ı I}:ahraman'ı dastan-ı zür-ı Kerrar'ı 

23 Bu şıd~-ı niyyet ü i~bal ü himmetanda kim vardur 

İder elbette munzam mülk-i Rüm'a Rus'u Bulgar'ı 

24 GöiJülden itmişimdür talic-i valasın istigrac 

Ben aşla söylemem ~avi-i nü~ümı remz-i ceffiirı 

25 Neler yapsa gerek seyr eyle Ailah cömrler virsün 

Muradı öıne dacvet eylemekdür çarb-ı gaddan 

26 Şelıen~alıa peycııı-ber-ıııesnetla sensin u server kim 
Gelür her yüzde bir İslam'a itmekçün meded-karl 

51 
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27 Gubar-ı sümm-i rabşugdan çekerler kul)l-i m~şüdı 
Sipihr-i cizz ü şanuiJ s.abitatı heft seyyarı 

28 Cihanda bvab u ral)at ~almamışdı belki rü:Yada 

Görenler ~ıli-ı memdüdugda gördi bagt-ı bidarı 

29 Şeb-i hecr agir oldı gün yüzin gördük bi-l)amdi 'llah 

Şabal)-ı vuşlatug oldı nümayan neşr-i envarı 

30 Süleyman-ı zaman olduğug ı~har itdüg ar~a 

İdüp rü-püş ~br-i I'ır'i yacnı Monla ijünkar'ı 

31 Biraz fabriyye itsün şogra batm idüp duca ~lsun 
Eger me:ıiün iderseg Galib-i bi-tab u na-çan 

32 Mul)al cadd eylemişlerken gazelde şaciran-ı Rüm 

Ben Icad eyledim ·ol Şevketane tarz-ı eş~an 

33 J.(aşide semtin iJ:ıya itmedür sayegde m~üdı 
Feramüş itdirem şacirlere cörfi-i sel)l)an 

34 Pey-a-pey tehniyetler nice tarig-i meserretler 
İdem inşa ki itsün ğıb!3--keş yaran sitern-kari 

35 Selaset !3-vnm bir rütbe icra eylesün gamem 

Ki ~alsun ab-ı ijızrug ez-berinde l)üsn-i reftiirı 

36 Hernan Allah efendim cömrüg efzün eylesün efzün 
ı 

Olur bir. gün nümayan i dilen da cvatın a~an 



II 

TARAF-I BAHİRÜ'Ş-ŞEREF-İ MÜLÜKANEDEN GALATA 
MEVLEVl-ijANESİ MÜCEDDEDEN TAcMlR OLUNUP 
HİTAMINDA DİNİLEN TARIHDİR Kİ DER-G.AH KAPUSI 
~ BALASINA V AZe OLUNMUŞDUR44 • 

ı Mihr-i c~i1em-tab-ı evc~i saltanat 

Daver-i devr-i zaman Sul~an Selim 

2 ~raman-ı. cfiv-bend-i rüzgar 

Cem-~aşem İskender ü Diira-kecim 

3 Kim anuq zat-ı bülendidür henüz 

Merkez-i pergiir-ı çarg-ı müs~ 

4 Rükn-i re:Yidür esas-ı macdelet 

Fikr-i nev-Icadıdur carş-ı ~avim 

5 Mun~ırdı ehl-i dil teşrifine. 

Geldi din ü devlete hem-çün nesim 

6 J:Iai.c budur bulmışdı erkanı galel 
Eyledi tan~Imine sacy-i c~Im 

7 I:Iabbez;a erv~-ı ehlu'llahdan 

Oldı tc:ıyld-i İlahi müstcdim 

44 Dfviin, l_(aşli"id s. 43-44. 
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8 Başlayup tecdid-i cadl ü re:lfete 

~oydı re0y-i gaşşı bünyad-ı mu~lm 

9 J:Iazret-i MonHi-yı Rüm'a ~ürmeten 

~ldı dervişana i~san-ı camim 

10 Gördi kim bu hankah olmış harab 
. "'"' . ..... . 

Müstacidd i~yaya çün ca~m-i remim 

ll Luif idüp bir yapdı kim yapsun anuiJ 

Kag-ı amalin Jjudavend-i caiim 

12 Bag-ı ferdevs-i berin-veş bi-~şür 

Oldı ~aJ.cl.<a sa~ı zer divan sim 

13 Bir nazarda itdi ol kan-ı kerem 

Sengi gevher topragı canber-şemim 

14 Gösterüp güya keramet calerne 

~udret ı~har itdi ol şah-ı kerim 

15 Andan alsun feyzi erbab-ı sülük 

~almasun n~ışlaruiJ etvarı nim 

16 ?:ahir ü ba~ında şah oldur hernan 

Ber-devam itsün anı Rabbü'r-ra~Im 

17 Macnen ü lat~en didi taribini 

Şeyb Galib cabd-i dacı-i ~adim 



18 Yapdı bu der-gruu pak ü hem ced'id 
Bii] iki yüz altıda Sultan Sellrn 

..ı.,ı~ ~. J ~~ ~IS__,~ y. 1.5~~ 

r ı:ıl.bL .. ~ı j~l ~ 

(1206/1791) 

III 

GALATA MEVLEVl-{IANESİ'NİN SEMAe-tiANESi İÇİN 
SÖYLENEN T ARliJDİR45 

1 ijan Selim-i maedelet-perver hıdiv-i dad-ger 

~ahiren sultan-ı ealem ma~har-ı sultan-ı eaş~ 

2 Padişah-ı heft-kişver afıtab-ı nür-babş 

Kim ziyasıyle münevverdür anUIJ eyvan-ı eaş~ 
. . 

3 y apdırup bu nan~ahı resm-:-i nev-bünyad ile 

J$:urdı erva~-ı ridilu'IHiha bir divan-ı eaş~ 

4 Perşini earş-ı ber!n-veş eyleyüp pür-nür-ı şev~ 
Oldı goşnüd-ı kemal-i himmeti piran-ı eaş~ 

45 Diviin, ~'id s. 44. 
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5 Bir n~rla eyledi macmüre-i sür ü sürür 
Olmış iken dest-bürd-i vecd ile vlran-ı caşJ.c 

6 I:Jai:ret-i Monla'ya J.ıürmet caıemi tacmlrdür 
Feyzi zrra andan almışdur bütün merdan-ı caşJ.c 

7 Zühre bu der-gehden eyler agi-ı aherig-i neşat 
Çünki olmışdur semac ile şa.Ia erkan-ı caşJ.c 

8 Cezbe-i nür-ı maJ.ıabbetdür medar-ı ka:>inat 
Aı]lamaz bu sım bir şeb olmayan milıman-ı caşJ.c 

9 Geldi bir mışracla Galib aga tari1J-i bülend 
c Ayn-ı resm-i asman-ı bi-bedel meydan-ı caşJ.c 

(1206/1791)46 

46 Tarih dizesinin ebcedle sayısal değeri 1205'tir. "Geldi bir" ta'"miyesiyle 1206 olmaktadır. 



IV 

DERÜN-I DER-GAH'DA OLAN ŞADIRV.ANIN TARiijİDİR Kİ 
Y AZIL~IŞDIR47 

1 Keramet menhacı Sul~ Selim-i macdelet-perver 

Ciharu itdi sir-ab ol şeh:.i ı;1-şana eaş~ olsun 

2 Keremler ~dı QÇ rüQ-ı Mevlana'yı şad itdi 

Didi erbab-ı dil bu meşreb-i cinana caşJ.c olsun 

3 Bu şadırvanı icad eyleyüp derya-yı feyzinden 

Yelayetden nişan gösterdi dervişana caşJ.c olsun 

4 Henüz ol ijıZr-ı va.J.ctüg himmetiyle rüQ-ı İskender 
Bulup ab-ı Qayatı içdi bir peyrnane caşJ.c olsun 

5 Olup Raşid Efendi bendesi Uın=?irnine me:ırnür 

l:la~IJ.cat bidrnet itdi daver-i devriina eaş~ olsun 

6 Virüp yol barçlıgın daCyetciler gönderdi şaQraya 
Getürdi sayesinde abı şadırvana eaş~ olsun 

7 Bu curnman-ı cata bu cüşiş-i İQSana eyva'llah 

Muvaff~ oldı dünya böyle bir sul~a eaş~ olsun 

<f1 Diviin, ~"id s. 45. 
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8 Didim tarJbini bu şive-i ibdal ile Galib 

Bu ab-ı pak ü zibayı içen catşana eaş~ olsun 

( 1206/1791 )48 

V 

TERCIC-i BEND DER-SİTAYİŞ-İ RE0ISÜ'L-KÜTTAB ESBAI}: RAŞİD 
EFENDi RAE;IMETU'LLAHİ c ALEYH49 

1 

ı Şad bareka'mih ey şeref-amüz-ı daverı 

İtdül) tamam şadırvan-ı peyem-beri 

48 Tarih dizesinin ebcedle sayısal değeri iib ..,..1 sözcüğündeki meddin de hesaplanmasıyla 1203'tür. 

Ancak tarih, bu y. sözcüğü i/}{/(i/ yoluyla lib ..,..ı yapılarak, bunun ebccdlc sayısal değeri olan 3'ün 
eklenmesiyle 1206 olmaktadır. Yani Şeyh Öalib, sanatlı bir söyleyişle, "(Şadırvan'a) ab, su getirerek; 
su anlamındaki ab sözcüğünün sayısal değerini ekleyerek, tarihini söyledim" demektedir. (A. Gölpınar
lı bu tarihi, beyitteki ibeiii/i dikkate almadan 1203/1788-89 olarak göstermiştir. bkz. Şeyh Çdlib- Hüsn 
Ii Aşk, İstanbul 1968, s. 19) 

49 Diviin, ~aşli"id s. 66-68. Bu şiir, Dfviin'da teref-i bendolarak yazılmışsa da, aslında terkib-i 
benddir. 



2 c Aşr-ı MuJ:ıarrem içre revan id üp ab-ı ş af 

MuJ:ıkemledüiJ maJ:ıabbet-i Şebbir ü Şepper'i 

3 Bu gastelik mizacına güya hediyyedür 

MaJ.<:büle geçdi sevdigüiJ eviad-ı l}ayder'i 

4 İJ:ıya idüp velayetimiz tekyemizle hep 

Sir-ab-ı cüduiJ oldı cihan teşne-lebleri 

5 Şimdi garaz taşJ:ılJ:ı-i mizac-ı lafifdür0 

Zira bu rül)a da:ıir ilac:-ı lat1fdür 

2 

1 Tevf:IJ.<:-i J:ıairet olmadı her karn-kara bu 

Olmışdı gerçi hvahiş-i dil şad-hezara bu 

2 ŞıdJ.<: u gulüş böyle gerek karn-veriere 

Olsun nümüne cümle gürülı-ı kibara bu 

3 I:Ia!.<:I_<:a ki gayr-hvahi-i devlet .budur tamam 

Eyler sirayet calerne dar u diyara bu 

4 Dünya vü agiretde yetişmez mi ademe 

Baci.s. degül mi edciye-i bi-şümara bu 
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50 Bu dizenin vezni bozuktur. Divan'da "taş~TI_ı" olarak geçen sözcük, "şa~TI.ı" olursa (?) vezin 
düzeHr. · 
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5 I:I~ I:ıa±reti elilİmdür ey .kam-bagş-ı dil 

Oldu~ rluca-yı gayra dil ü can ile müştagil 

3 

' ı Lu!fugla bi-nevaları şad eyledüg tamam 

Leb-teşnegana bagş-ı murad eyledüiJ tamam 

2 Na~dine-i sirişk yetişmez vefiisını:ı. 

İI:ısanugı birün-ı cidad eyledüiJ tamam 

3 Pirana intisabuiJa reviş-i delildür 

İibat-ı mürldeca-yı vidad eyledüiJ tamam 

4 Mennerde ~dı ismügi na~aş-ı rüzgar 

· Mülk-icihanda bir eyü ad eyledüiJ tamam 

5 Şubl) u mesada şimdi budur vird-i şeyg ü şab 

Biz karn-yab-ı lu!fuguz ol sen de kam-yab 

4 

1 Ey dil bilür misin kimedür bu kelam hep 

Bir daver-i kerem-ver içündür tamam hep 

2 Mev~üf-ı reoy-i gaşşıdur ol zat-ı ekremüiJ 

Virmek umür-ı müşkile birden ni~am hep 



3 Yacni murad ~a2:ret::-i Raşid Efendi'dür 

Ağa dise efe11di dise g.aşş u. caın hep 

4 B~ ka:>J.nata bir n~-ı i~bar ile 

Meftün-ı ~üsn-i tavn degül mi enam hep 

5 Mevla mucammer eyleye ~at-ı şerifini 

Aratdan maşün ide tabc-ılafitini 

5 

1 Hem karn-kar-ı dehrdür ol hem kerimdür 

~am içre ~~ bu ki mi~li cadimdür 

2 Bir·nağ.l-i saye-perver-i ineam-ı şahdur 

Gars-ı yemin-i ~a2:ret-i Sul!fuı Selim'dür 

3 Ol nev-balıara böyle gerek gül-bün-i vefii 

ijüy-ı şehan sirayeti resm-i \<:adimdür 

4 Kar-agehan-ı caşr ki muctad-ı ğ.ayr ile . 
Allah'dan cibadına lutf-ı camimdür 

5 İdüp umüra himmet-i merdan müsacade 
cAvn-i ğ.udayı herkes iderler müşahede 
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6 

ı Öalib medil)a-güy olup ol zat-ı ekreme 

Bir dastan-ı taze irer dest-i calerne 

2 İsraf-ı nai.cd-i vai.ct idügin bildürür bütün 

ŞacirlerÜIJ I.caşideleri Macn u tHitem' e 

3 Zira cihanda bayr ile yad olmadan garaz 

i~san-ı cam bir es.er-i nevdür ademe 

4 BI-şübhedür ki himmet-i MonHi-yı Rüm ile 

Mevla mui.cadder itdi bu .ı;I-şan-ı efbama 

5 Olsun hemişe babt-ı sacadette karn-kar 

BI-cayb u şeyn mesned-i devletde ber-I.carar 

VI 

GALATA MEVLEVI-HANESİ SEMAC-HANE DERÜNUNDA 
MAHFİL:-İ HÜMAYÜN TARIHİDİR YAZILMIŞDIR51 . . ~ 

ı Mucaııa-ma~fil-i pak-i hümayiin 

Cenab-ı ijan Selim 'üiJ tagt-gahı 

51 Divan, ~aşa"id s. 44-45. 
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2 cinayet burcıdur sal.cf-ı bülendi 

Sezadur şemse itse mihr ü m~lu 

3 Kitab-ı heft-cild-i asmana 

Münevver-lev~a-i zerdür kemahl 

4 Zemin bu kabı gördükçe ma~aldür 

Olursa gane-i şub~a mübah! 

5 O şiihenşah-ı ekrem ~ıldı i~ya 

Mücedded yapdırup bu gan~ahı 

6 0 ga~an kim ŞUcacı afitabUIJ 

Olur zerrln-tınab-ı bar-gahı 

7 Umünnda muvaffa~ olmasında 

CihanuiJ ~almamışdur iştibahı 

8 Mu~a~~a~ ma~har-ı şıd~ u şafadur 

Şafii aş~abınuiJ oldı penahı 

9 Gürülı-ı caşı~an-ı Mevlevl'yi · 

Çerag itdi bu lutf-ı padişahl 

lO Bu rüşen· şeh-niş'ini ~ıldı pür-nür 

Saray-ı d'ide-asa (?) yek tıigahı 
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ı ı Bina oldukcia Galib didi tarih . ~ 

Müsellem şeh-nişi'n-i padişahi' 

(1208/1793) 

vn 

V ALİDE SULTAN ~SIM PAŞA MEVLEvi-ijANESİ'Nİ TECDID 
İTDİKDE SÖYLENİLEN TA.lüHDİR52 

~ 

·1 · Cenab-ı Valide Sultfuı-ı-matı-efser Mihir-şatı'ug 
ŞabaJ:ıü '1-bayrdur envar-ı iJ:ısanı nüh-eyvana 

2 O tac-ı mekremet iklTI-i cişmet şems-i devlet kim -
Nigah-ı.Jutfı revn~ virdi ·bu gül-zar-ı devriina 

3 Hemişe eelb-i dacvat itmedür bayrat ile l,caşdı 
Cenab-ı padişah-ı karn-ver Sultfuı Selim ijan'a 

52 Dfviin, ~"id s. 45-46. 
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4 Selim lj:an ki ~dümı mai:ız-ı te~-i lj:uda geldi 
Ni~am-ı mülk:e naşr-ı dine şan-ı al-i coiman'a 

5 Selim lj:an ki cihana -rüi:ı-ı nevdür pertev-i re0yi 

lj:uşüşa taze dindur ~aleb-i evreng-i ga~ana 

6 Ne himmetler ~lup ba~ ol gıdivüg mihr-i cuıyası 

. Mücedded yapdı bu der-gahı döndürdi gül-İstana 

7 Ne der-gah öyle bir ca.ıı bina kim cay-ı divandur 

Sürüşan-ısemaya zümre-i ervai:ı-ı pirana 

8 Kerem ~adrin bilür erbab-ı isticdada eaş~ olsun 

Keremdendür bu revna~ şimdi bu ayin ü erkana 

9 Gürülı-ı Mevlevi'nüg uydı bir himmetle devranı 

Dönerler z;erre-i na-çiz iken mihr-i dıragşana 

10 Şafii-yı meşrebi ab-ı I:ıayat-ı bag-ı dehr aldı 

Bu rüşendür ki feyz-i cüdı racii:ı ebr-i nisana 

ll Niçe camic cimaret çeşme-sar .il:ıya idüp I:ıaia 

Es,erler gösterüp reng-i keramet virdi ii:ısana 

12 O rütbe kıldı tacınır-i kulüba bezl-i himmet kim .. '. - '·-
Hümalar reşk iderler aşiyan-ı büm-ı v'irana 

13 Gedalar saye-i lutfında öyle karn-randur kim 

Pelek I:ıasretde ~aldı şimdi bu derviş-i curyana 
, 
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14 Bu rül}-efza mai.cam-ı dil-güşayı eylesün seyran 

Seyal}at ister ise nev-niyazan kişver-i cana 

15 Bu der-gah-ı bülendi hem-çü gülşen-zar gördükçe 

Gelen hep inzivadur batır-ı bi-I.cayd-ı yarana . 

16 Meger macna-yı nür-ı Mes.nevi şüret-pezir olmış 

Hilali şevi.c u l}alüg vaşıı oldı bedr-i tabana 

17 Tarabdan kase-i tanbüra döndi ·l}ücreler yir yir 
Ser-aheng-i şa!adan oldı her bir güşe kaşane 

18 Bunug şems-i nücümı Zühre'dür yek-pare şadidür 

Mui.cabildür egerçi çarb-ı balaya semac-bane 

19 ]Jarab olmış maJ.cam-ı evliyayı eylemekabad 

Cihanı yapmadur fehm eyleyen erbab-ı cirfiina 

20 Duca~güyan-ı devletdür I.cadimi çünki dervişan 

Seza il}san jderse öyle bir cemc-i perişana 

21 Ne rütbe itse viran caşl.c macmür eyler encamug 

FeraJ:ı-ba!J.ş olduğı vecd ü semacuq çıJ.cdı meydana 

22 Nevazişlerle dervişanı il}ya J.cıldı ma~nide 

Olur racic ser-a ... ser rül}-ı MevHina-yı zi-şana 

23 Duca.m oldur ki sım l}airet-i Monla-yı Rüıni'nüg 

İde himmet şeh-i devrana ol devletli sul!fu1a 



24 Seroac itdükçe bu gür-şid ü malı-ı asınan da0im 

Ola peyveste gülhang-i duca.sı carş-ı RaJ:ıman'a 

25 Bu tarlb ile Ga.Iib nagme-bagş oldı ney-i gamem 

Yapıldı devr-i Mevlana'ya bu dem Mevlevi-gane 

(1210/1 795) 

VIII 

MEVLEVl-HANE-İ MEZKÜREDE RÜNKAR MAHFİLİNE 
w TARiijDİRs3w . 

1 I:Ia±ret-i Mihr-i Şah-ı vala-şan 

Mader-i ljan Selim-i mülk-ara 

2 Nür-ı ~ayrata macdin-i gevher 

J:Iasenat-ı cinayete derya 
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53 Yüksel, Sedit: Şeyh Galip, Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, DTCF Yayınlan, Ankara 1963, s. 
153-154. Bu tarihin hangi mevlevf-ytinenin yankör mal}jili için söylendiği eserde belirtilmemiştir. 
DTCF yazmalan arasında B/410 numarayla kayıtlı, Esriir Dede'nin ga~~-ı destiyle olan 1209 istinsah 
tarihli ve Şeyg Gruib'in tashihinden geçmiş Divan'da ~ım Paşa Mevlevi-nanesi için yazıldığı 
görülmektedir. (Bölümümüz Araş. Gör. Abdülkadir Gürer'in hazırlamakta olduğu Şeyh Galip Divam, 
İnceleme- Metin başlıklı doktora tezinden not.) 
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3 Celh-i dacvat içiin şehenşaha 

Kıldı icmar-ı ~alb-i bay u geda 

4 Y apdı bu m~fili bu han~ahı 
Eyleyüp bendeganını ihya 

5 Nice maJ:ıfil ki ~aşr-ı cennetdür 

Cilve-ger anda rüJ:ı-ı Mevlana 

6 AIJa nisbetle hane-i zeyndür 
ijane-i bedr-i asman-pira 

7 ~b-i Monla-yı Rüm-veş rüşen 

Hem şara-bafiş u hem şeref-bahşa 

8 istimac olunur semac-ı bihişt 

Revzeninde şımag-ı din-asa 

9 Çı~dı Galib la~If bir tarih 
ijan Selim' e güzel m~am-ı şafii 

li... Li. J . § 4J..., . 1>-. r ..) .. ı.) 

(1210/1795)54 

54 Tarih dizesinin ebcedle sayısal değeri 121l'dir. "Cıl!:dı ... bir~ ta0miyesiy1e 1210 olmaktadır. 



IX 

TARlij-İ ~UBBE-İ ijAJ?RA RAVZA-GAH-I J:IAZRET-İ PJR55 

1 Münevver-mer~ad-i Kaşi bina-yı hai:ret-i Monla 

Ki oldur pertev-endaz-ı reva~-ı günbed-i gaçlra 

2 Ne mer~ad cilve-gah-ı .t<:udsiyan arayiş-i elevan 

Çerag-ı·türbetinden nür alur mihr-i cihan-ara 

3 Ne merkad bir zümürrüd-devha-i cilm-i ledünnidür 
Bahar-ı dini ~lmış sebz ü gurrem eyleyüp i~ya 

4 J:Iarim-i gaşşına ferş eyleyüp şeh-balini CibrTI 

Görilmiş n~ş-ı mecla-yı mücellasında ma-evha 

5 Mataf-ı evliyadur ~ble-i mevc-i sürüşandur 
Bulur itdükçe ri-fat sakinan-ı caıem-i bala 

6 Bu sul~n vari.s.-i esrar-ı sultan-ı risaletdür 
Olur bu sırra va~f Mes.nevi'sinden dil-i dana 

7 Tılısm-ı ~al-i caıem danme-i .t<:utb-ı zamandur bu 
BunuiJ tacmiridür tacınır-i din ü devlet ü dünya 

55 Divan, ~aşi0id s. 34-35. 
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8 c Acebdür çol.c zamandan vehn-i külli tari olmışken 
Muvaffai.c olmadı tecdide illa şah-ı b1-hem-ta 

9 Sellm ]jan-ı melek-bü padişah-ı r>:ahramiin-n1rü 

ijıdiv-i şir-bazü şehriyar-ı macdelet-pira 

ıo CihiinuiJ nev-bahiirı mülk-i dinüiJ ebr-i dür-barı 

MülüküiJ şiiJ;ıib-esriirı cihan-dar-ı melek-sima 

ll Esiisından tutup tecdid ü tan~ım mülk-i cdıman'ı 

Ser-a-ser ~ahir ü batında I.cıldı himmetin icra 

12 Olur her karı elbet vefl.c-ı dil-bvah üzre şüret-yab 

Ki şüret buldı eyyamında böyle bir güzel macna 

13 Niçe iis,an var çoi.c kiirı var kim hep kerametdür 

Keramet macdenin ez-cümle şimdi eyledi il)ya 

ı 4 Zamarnnda vücüda gelmedük bir maşlal)at I.calmaz 

Ne kiira I.cıl$a ragbet reh-beri tevfil.cdür zira 

ıs Teviirın-i selef ma.Zbütumuzdur belki bi'l-cümle 
" 

Da!Jı bir böyle himmet görmedük güş itmedük aşla 

ı6 Cihanı l)üsn-i tedbir ile tarz-ı biişşa uydurmai.c 

Çevirmekdür sipihri devre-i me:lJ.üfdan güya 

ı 7 ijafiyyat-ı umürında celidür cilve-i tevfil.c 

Ni~am-ı mülk içün bali.c eylemişbu daveri MevHi 



18 Ne dinibden ~hür eylerse acdası olur pa-mal 

Ne yüzden ç~a !}uffiiş ide~ez !}ür-şld ile dacva 

19 Kerem bir gevher-i na-yiibdur deryasıdur desti 

c Atil bir cüy-bar-ı mekremetdür ceybidür şaJ:ıra 

20 Bütün gul\<:-t c~imi macni-i ~uran u sünnetdür 

Bu ~ıllu'lliiha layıi.cdur dinürse saye-i tfiba 

21 Eger ~ar-ı lu!findan !}aber-dar olsa bir zerre 

Açar dest-i te!3-vül pençe-i !}ür-şide bi-perva 

22 Eger bir zerre I.cahn olsa cayn-ı mihre za!}m-efken 

Zeviili afitiibUIJ çeşmine Wik: olur dünya 

23 İşabetde siharn-ı re:>yine aşla n~ olmaz 

Eger müjgaru sehmü '1-ğayb Jplsa ğamze-i J:ıavra 

24 CUI.cülüg ma-ve!ası münkeşifdür zihn-i piikinde 

N~r-giihıdur anug lev~-i ma~tü~ I.cadar J:ıiila 

25 Sevad-ı mülketidür keşfi-i · NüJ:ı-ı neciyyu 'lliih 
Necat ümmid idenler işte b'ismi'lliihi mecriiha 

26 Olur hem münhasif hem racic-i mahv-ı muhiik elbet .., . . ' 
Medar-ı taeatından ç~a bedr-i asınan far:ia 

27 c Adiilet zatına bir lazım-ı gayr-ı müflinl.cdur 

Kerem melzümıdur ol cevherüg bu nür-ı müst~na 

71 



72 

28 Cemr-i nasa şe~at merhamet i~san-ı b1-minnet 

lj:ami"r-i fıtrat-ı valasınuiJ eczasıdur ~a~a 

29 lj:ıdlva davera vü meh-penaha şah-ı Cem-diha 

Felek müstagrak.:..i lutfuiJdur ez-cümle dil-i şeyda 

30 Keremler kim senüiJ devrüiJde gördi Galib-i na-çar 

J:Iüseyn-i Baykara'dan görmedi Cami gibi yek-ta 

31 SenüiJ sayeiJde der-gah-ıfelek-manend-i Monla'da 
Bu cabd-i kemterinüg namı oldı şicr ile ibka 

32 ~aşa:lid resmini ögrendi barnem vasf-ı paküiJde 

Mücanibdür yine fagriyyeden tavr-ı edeb amma 

33 Macarif J.<:adrin a~Jlar carif-i ş~ib-kerametsin 

Ducayı terk idüp şimdi ne lazım eylemek dacva 

34 Bülend olduJ.<:ça her dem namı ya Rab ya Rab-ı cuşşaJ.<: 

Çeküp gülhang-i şevJ.<:ı sakinan-ı ~arem-i acıa 

35 lj:uda mencüJ.<:-ı naşrın vaşıl-ı carş-ı mecid itsün 

Ziya:l-ı seyfi itsün dehri pür-nür afitab-asa 

36 ~Iem taribini lev~-i ezelde yazdı kim GaJ.ib 

Bina-yı lj:an Seiim bu J.<:ubbe-i minü-yı Mevlana 

~ 

l.;\1 o ü ..ı.. . 1.>- o ..1.: .. _,.. ı..S~ . . y. ,....,.-- c.J 1,;7 • 

(1213/1798) 



X 

TERCIC-i BEND56 DER-VAŞF-1 ŞERIF-İ PÜŞIDE-İ TÜRBE-İ. 
LATIF-İ HAZRET-İ MEVLANA-YI RÜM I$ADDESA'LLAHU 

SIRRAHU57 

1 

ı Zihi püşide-i zer-düz-ı pür-zer Zühre-piraye . 

Ki l_(at-ber-kat müreecalı köhne-~al_(-ı çarg-ı balaya 

2 Zemini belki fii0ik atlas-ı gerdün-ı gaçlraya 

Resadur perde perde vaşıl itmek carş-ı acıaya 

3 Ki mis.li girmemişdür çeşm-i mihr-i calem-araya 

Münevver bir şafal_(dur güyiya şubh-ı tecellaya 

4 Müceddid oldıgı Sul~n Seliqı'üiJ din ü dünyaya 

Nümayandur bu nev-püşidesinden kabr-i Monla'ya 

2 

ı Selim ijan ibni Sultan Muştafii kim dad-perverdür 

Süleyman tagtına hem ı;atı hem 3.s.arı ziverdür 
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56Bu şiir Divan'da terci~-i bend adıyla geçmekte ise de, nazım biçimi olarak m lifemmen-i müteker
rirdir. 

sı Diviin, ~aşa"id s. 63-64. 
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2 SipihrüiJ ço~ zamandan arzüsı bir dil-iiverdür 
Vücüd-ı pak-i pür-cüdı bu yüz baŞına efserdür 

3 Hele bulsun biraz işler ~arar emr-i mu~erdür 

Cihanı ser-te-ser fetl]. idecek bir şiih-ı serverdür 

4 Müceddid o ldığı Sulıa,n Selim 'üiJ öın ü dünyaya 

Nümayiindur bu nev-püşidesinden ~br-i Monlii'ya 

3 

ı Degül püşide güya şafl:ıa-i ayat-ı l,{uriini 

Şafiidan şadrı olmış levl].-i mal].fü~IJ seba~-hvam 

2 Müşacşac-biime-i nür ile yazmışdur ~em anı 

Per-i CibrTI olup ser-levl].a-i satr-ı zer-efşiinı 

3 Nigiihı aşina-yı rül]. ider erbab-ı Cirfiim 

Nu~şından ç*ar kim tutdığı cay-ı Süleyman'ı 

4 Müceddid oldıgı Sulıa,n Selim'ÜIJ din ü dünyaya 
Nümayandur bu nev-püş'idesinden ~abr-i M6nla'ya 

4 

1 Selim-i evvele olmışdı :fiihir sırr-ı Mul].yü'd-din 

Bu sul !lin-ı celiilet-pişeye feyz-i Celiilü 'd-din 



2 İdüp hem türbesin tacmir hem püşidesin tezyin 

Bu ~o ile oldı caıem-i macnada şehr-ayin 

3 Ki yacnı şimdi buldı şiiJ;ıibin bu devlet ü bu öın 

Olur bir bir mükemmel hep ni~iim-ı elqnel-i pişin 

4 Müceddid oldığı Sul!fuı Selim'üg öın ü dünyaya 

Nümayiindur bu nev-püşidesinden \cabr-i Monla'ya 

5 

1 O Monla kim velTier !).aline medl).üş-ı l).ayretdür 

Ma\ciimı derk olınm~ Allah Allah bu ne l).aletdür 

2 Kitab-ı Mes.nev'i'si ayet ayet ders-i l).ikmetdür 

To\cışmış mevc mevce \culzüm-i eaş\<: u mal).abbetdür 

3 Ser-a-ser nut\c-ı piiki hep keremdür hep kerametdür 

Cenab-ı şeh!İyiira şübhe yo\c tevfilc-i l).a.Zretdür 

4 Müceddid oldıgı Sultan SeiTm 'üg din ü dünyaya 

Nümayiindur bu nev-püşidesinden \cabr-i Monla'ya 

6 

I Müzerkeş tiir-ı mihri eyleyüp bafide üstiidiin 

· Zümürrüd şafl).a üzre eylemişler na\cş-ı cavi"diin 
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2 Bihiştüg nev-baharın eylemişler di-be-di rizan 

~mer l)al-kerdesinden bir şu çekmişler ki can hayran 

3 Görüp bu ab u tabı cevher-i cal,dım olup talan 

Bu beyti okudum yadımda J:caldı su gibi el-an 

4 Müceddid oldıgı Sultan Selim'üg din ü dünyaya 

Nümayandur bu nev~püşidesinden ~abr-i Monla'ya 

7 

ı ]j:udaya na::'il-i maksüd idüp şevk~tlü günkarı 

Hemişe ide tedbirine tevfikug meded-kiiri 

2 Olup her karı aşan kalmasun bir emr-i düşvan 

Gelüp eyyam-ı cadli aglasun acda-yı bed-karı 

3 ~aşa0idlerle kılsun Galib-i bi-dil .s.ena-kari 

Bu beyti olsun amma sakinan-ı carşug ez;karı 

4 Müceddid oldıgı Sultan Selim'üg din ü dünyaya 

Nümayandur bu nev-püşidesinden kabr-i Monla'ya 


