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Mevlevllik Yolu ve Çile Adabı 

asawuf Ekolleri ve Mevlevllik 

Islam'ın bir tür yorumu ve uygulanışı demek olan ta- . 

savvufun yakın ve uzak hedefleri vardır. Yakın hedefi 

iyi, ahlaklı, temiz v~ şahsiyedi insanlar yetiştirmek; uzak 

hedefi ise insanoğlunu var olduğugünden beri meşgul eden te
mel meselelere ve sorulara cevap vermek, yani mensuplannı 

Hakk'a ve haki:kate ul_q.ştırmaktır. 

Bilindiği üzere süfi:ler iki büyük zümreye aynlmışlardır. Bi
rincisi "esma" yolunu tı.itanlardır. Bunlar, dininemirve yasakla

nna titizlikleuymayı (takva), dünya nimetlerinden yüz çevirme

yi (zühd), maddi ve nefsarn zevklerden kaçınınayı (riyazet), farz

lann yanısıra nafile ibadetleri çokça yapmayı ve bunun için ge
nellikle 40 gün süren inziva hayatını (halvet, çile) ve bunlarla 

birlikte Allah'ın isimlerini -belirli sayıda ve manevi yolculuğun 

her aşamasında bir diğerini telaffuz etmek suretiyle- anınayı (zi

kir) ilke edinmişlerdir. Aynca rüyayı, keşif ve kerameti önemser; 
bunlardan fikir edinip işaret alarak yollannı tanzime çalışırlar. 

Ikinci zümre ise "melamet" ehlidir. Bunlar halvet, riyazet, zi

kir, hatta tekke ve husüsi giyim tarzı gibi şeylerle halktan aynl

mayı uygun görmezler. Onlara göre Allah'a ulaşmak aşk ve cez
beyle mümkündür. Bu zümre halkın kınamasına aldınş etme

diklerinden, hatta kınanacak hareketlerde bulunduklanndan ve 

kendi nefislerini kınayıp, hor gördüklerinden dolayı, melam~t 
ehli veya melamettler diye adlandınlmışlardır. ı 

"Hicrt ikinci asırda ortaya çıkan zühd ve tasavvuf hareketi, 

aradan bir asır geçmeden şekillenmiş, müesseseleşmiş, bunlara 

bağlı olarak adab-erkan, seyr u sülük, halvet-uzlet belirli hale 
gelmiş, süfilere mahsus kıyafetler, davranış tarzlan ortaya çık

mış, dergah ve tekkeler yapılmaya başlanınıştır. Ilk şekl~y\e me
lametiye, bu müesseseleşıheye karşı bir hareket olarak_o.rtaya 

çıkmıştır." 2 

* Yakup Şafak 

* Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniver- <ll 
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Erneidi Öğretim Üyesi. 

l Abdılibaki Göl pınarlı, Mevla

na'dan Sonra Mevlevilik, 

2.bs., ]stanbul, 1983, s.l85. 

2 Mustafa Kara, "Melameı, Me

lametiye", Türk Dili ve Ed. 

Ans., VI, 236 (!st., 1986). 
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3 Mürsel Öztürk, Anadolu 

Erenlerinin Kayııagı Hora

san, Ankara, 2001, 5.249 vd. 

+ Abdülbaki Göl pınarlı, Meda

na'dan Sonra Mevlevilik, 

5.186. 

Basra zühd ekolü ile Bağdat tasavvuf ekolünden oluşan birin
ci zümre Irak'ta temerküz ettiklerinden "Irakiler"; ikinci zümre 

ise Iran'ın Horasan bölgesinde temerküz ettiğinden "Horasaniler" 
(Horasan erleri, Horasan erenleri) diye şöhret bulmuşlardır. Bağ

dat ekolü, Haris el-Muhasibi (öl.857); Horasan ekolü ise Ham

dün el-Kassar (öl.884) tarafından temsil ediliyordu. Horasan 
bölgesinin özellikle tasavvufı açıdan en önemli şehri Nişabur'du. 

Mevlana ailesinin memleketi olan Belh şehri ile Merv ve Herat da 
bu bölgenin diğer önemli şehirleriydi. 3 

Fütüvvet cereyanının ve kalenderiliğin de melametiye içinde 

önemli bir yeri vardır. Kalenderilikten ayrılan Haydertlik Cami
lik (Kur. Ahmed Namıki-i Cami, öl.l ı 4 1), Edhemtlik (lbrahim

i Edhem adına, öl. 777) Kübrevilik (Kur. Necmeddin-i Kübra, öl. 

1221), Babailik (Kur. Baba llyas, öl.l240), Bektaşilik (Kur. Hacı 
Bektaş, öl.l270), Mevlevilik (Kur. Mevlana Celaleddin-i Rümi, 

öl.l273), Şeyh Bedreddin (öl.l42I) süfileri, Melamiyye-i Bayra

miyye (Kur. Dede Ömer Sikkini, öl.l 475), Melamiyye-i Nüriyye 

(Kur. Muhammed Nüru'l-Arabi, öl.l887) bu ekolün içinede yer 
alan tarikatlerdendir.4 Bu noktada Bahaeddin Veled'in şeyhi ol

duğu rivayet edilen ve dolayısıyla Mevlana düşüncesini besleyen 

önemli şahıslardan biri olan Necmeddin-i Kübra'nın tasavvuf 
ekallerine dair meşhur tasnifinden söz etmek uygun olacaktır. 

Nevıı.iyaz (Derviş adayı) 



Harizm doğumlu olan ve orada halkı irşad etmekteyken Moğol
lar tarafından şehid edilen Necmeddin-i Kübra'rıın tasnifine gö

re yukanda zikredilen hedeflere doğru yürüyen mutasavvıflar üç 

kısımdır. Birinci grup Hz. Peygamber'in sünnetine sanlıp nafile 
ibadetlere devam etmeyi benimsemişlerdiL Bunlara "ahyar" de

nir. tkinci grup, birincilere ilaveten nefisle mücadeleyi benimse
mişlerdir. Bunlara "ebrar" adı verilir. Üçüncü grup ise Hakk'a ve 

hakikate varabiirnek için insanda, bitmeyen bir muharrik güç ve 

şevk bulunması gerektiği kanaatindedirler. Aşk ve cezbe yolunu 
benimseyen bu gruba da "şüttar" denir. 5 

Nesilden nesil e aktanlan bir birikimin gelişimini de yansıtan 

bu tasnifte üçüncü olarak yer alan ve "Allah'a en yakın yol" ola

rak nitelendirilen şüttar talikindeki çile ve ıstırap, alemdeki ni

met-külfet dengesine tabidir. Çünkü "Ilahi aşka uzanan yollar, 
meşakkatlerle doludur. Aşk makamına vahdet vadisinden çıkılır. 
Vahdet vadisi (ise) masiva tuzaklanyla sanlmıştır."6 "(Ilahi aşk) 

Tann sevgisidir. Bu sevgi insan-ı kamili sevmekle başlar ve in
sanda cezbeyi, (yani) Tann'nın kulu çekişini meydana getirir. 

Cezbe salikin bütün varlığını yakıp eri tir." "Bu aşk, insanı insan 

eden; hırstan, kibirden, varlıktan ve benlikten kurtaran (en 
önemli) ilaçtır. !nsan onunla ferdiyetten kurtulur."/ 

Mutasavvıflarca "seyr ü sülük" adı verilen manevi yolculukta 

şüttar talikinin diğerkriyle benzerlik gösterdiği hususlar dinin 

emir ve yasaklanna riayet, nafile ibadetlere devam, perhizkarlık 
ve riyazet, halvet, sohbet, zikir, dua ve sair uygulamalardır. Ay

nldıklanen önemli prensip ise ilahi aşka giden yolda mevt-i ira
di denilen "ölmeden evvel ölmek" prensibiyle cezbeye erişmek 

ve tevhid mertebelerinin sımna ennektir. Çünkü "Rahman olan 

Allah'tan gelen bir cezbe, iki dünyanın arneline denktir." 

Şüttar talikinde, duygulan hannarılayan, hislere tercüman 
olan, dertleri paylaşan, gözyaşlanyla teskin eden, acılan pozitif 

eneıjiye, manevi kazanımlara dönüştüren, aynı zamanda sanat

kar duyarlılığına cevap veren ve aşkı mayalayan unsur olarak 
musiki ve şiirle iştigal etmek de bu yolun gereklerindendir 

Mevlana'nın Şems'ten Sonraki Yolu 

Bilindiği üzere babasından ve onun vefatından sonra halifesi 

Seyyid Burhaneddin'den tasavvufi bilgileri edinırıiş olan ve mu

tedil bir süfi olarak hayatıı;ıı, tıpkı babası gibi ilim yolunda geçi
ren Celaleddin-i Rürııi, Şems-i Tebıizi ile buluşmasından sonra 

ilahi aşk yolunun coşkun bir müntesibi olmuş; dersi, vaazı terk 
ederek farklı ve yerleşik arılayışı sarsan bir söylemle toplumun 

huzuruna çıkmış; şiir, müsiki ve semaı kendisini ifade vasıtalan 
kılmış ve ömür boyu onlarda teselli ararıuştı. Yaklaşık 40 bin be

yitlik Divan'ı, 26 bin beyte yaklaşan Mesnevi'si ve sohbetleriç.den 

oluşan Fihi ma fih'i aşkyolundaki duygu ve düşüncelerinin-ürü
nüdür. 

5 M. Kara, Tasavvuf ve Tarikat

lar Tarihi, 2.bs., Istanbul, 

1990, s.273. 

6 Selçuk Eraydın, Tasawuf ve 

Tarikatlar, Istanbul, 1991, 

s.190. 

7 A. Gölpınarlı, Mevlana Cela

leddin, 4.bs., Istanbul, 1985, 

s.164, 210. 



8 Isınail Ankaravi, Nisabü'l

Mevlevl, tre. Tahirü'l-!v!evle

vi, nşr. Y.Şafak-l.Kum, Kon

ya, 2005. 

Mevlana'nın en önemli eseri olan Mesnevi'si tematik açıdan 

incelendiğinde, genel olarak mutasavvıflarca savunulan başlıca 

ilkelerin onda da savunulduğu ve önerildiği görülür. Mesela şey
hin ve ona bağlanmanın zarüretinden ve faziletinden (Örn. Nisa

bü'l-Mevlevi Tercümesi, I. Kısım, 4.bab, 1/426, 5/736, 6/4125 
vs.); şeyhe riayetin adabından (I, 5.bab); cemaatin, sohbetin, ya

ni ihvarıla beraber bulunmanın faydalanndan (I, 6. ve 7.ba~); ve

li:lerin alemiere rahmet olduğundan ve ümmetieri arasında pey

gamberler mesabesinde bulunduklanndan (I, 3.bab, 3/1773, 
3/1774, 3/1804 vs.); hatta gökyüzünün onlann etrafında döndü

ğünden; velilerin adalet, muhabbet ve merhametin mümessilleri 

olduklanndan (I, 3.bab, 2/183, 2/1935, 2/1936) bahsedilir. 
Mevlana, mezkür eserinde ibadetlerin önemi ve zarüretinin (II, 

3-7.bab) yanı sıraşehvetlereve maddi zevklere kapılmamayı, az 

yemeyi, kanaatkar olmayı öğütler. (II, 8.bab) Zikir (III, l.bab, 
?.derece); halvet (III, 2.bab, l.d.); riyazet (III, 2.bab, 3.d.); zühd 

ve takva (III, 2.bab, 8.ve 9.d.); keşifler (III, 9.bab, l.ve 2.d.); ma

rifet, feha, beka, cem', tevhid vs. (III, 10.bab) konulardan söz 
eder. S 

Ancak süfiliği şekilden, kılık kıyafetten ve birtakım adetler

den ibaret sananlara, şiddetli eleştiriler yöneltir. (Aynı kaynak, I, 
l.bab) Keza o, eserlerinde belli bir tarikatin esaslanndan bahset

mez, onu örnek göstennez. Üzerinde en çok durduğu konular 

aşk, teslimiyet, samimiyet, güzel ahlak, nefisle mücadele, dua ve 

rıiyaz, daima çalışma ve manevi gelişme gibi hususlardır. Genel 
olarak Mevlana'nın eserlerine, yaşam tarzına ve menkıbelerine 

bakıldığında da onun, her halükarda toplum içinde bulunup in~ 

sarılara tahammül etmeyi ve olguulaşmayı öğütlediği, nefisle mü

cadele etme gerekçesiyle toplumsal gerçeklerden kapınamayı 

tavsiye ettiği görülmektedir. 
Mevlana, kendi yolunu "Aşk Burak'ı ve Cebrail'in (yani mür

şid-i kamilin) kılavuzluğu olmadan Muhammed (a.s.) gibi men

zilleri nasıl aşabilirsin?"9; "Ilahi aşk yücelik güneşidir. Halk da 
gölge gibi onun nürunun emrindedir."l0 sözleriyle tanımlar. 

Tilavet Odasındaki ıhtarnur ağacından yapılmış Kabe tasviri (191 4) 



Mutasavvıflara göre "Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi arzu et

tim ve onun için malılükatı yarattım" kudsi hadisinde belirtildi
ği üzere, yaratılışın muharrik gücü ve asli sebebi "aşk-ı zati'', ya

ni Cenab-ı Hakk'm kendi kendisine olan beğenisi, sevgisidir. O 

nederıle "Ney'e düşen, aşk ateşidir; meye düşen de aşk coşkusu
dur." "Aşk olmasaydı bütün alem donup kalırdı."ll 

Mevlana ve mevlevılik araştırmalannın en önde gelen isimle

rinden Abdtilbaki Gölpmarlı, bu tarikatin karakteri hakkında şu 

tahlili yapmaktadır: "Mevlana, babası Sultanü'l-Ulema ve onun 
halifesi Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi vasıtasıyla me

lamet neşesine sahip olduğu gibi sonradan hayatmda büyük bir 

inkılab meydana getiren Şems vasıtasıyla da aynı neşenin coşkun 

bir mümessili kesilmiştir. Sonradan Mevlana adına kurulan mev
levılik, O'nun insani görüşünü ve beşeri felsefesini mistisizmle 

yoğurur, düşünceyi törenlerle çevreler ve merasimle şekilleştirir

ken de esas mayayı atamamıştır. Hatta bu yolda çile bile halvet 
ve riyazet şeklinde değil, hizmet şeklindedir." 12 

Mevlevlliğin Kuruluşu ve Teşkilatı 

Mevlevılik, kuşkusuz bütün öğretisinin esaslannı, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'nin fikirlerinden ve yaşayışından almış; bu 

yolun temelleri, kendisine büyük bir sadakatle bağlı olan iki yet

kin kişi, halifesi Büsameddin Çelebi ve oğlu Sultan Veled tara
fından atılmıştır. Engin fikirleri kadar Anadolu'nun birliğinin 

sağlanması ve yurt edinilmesinde büyük rolü, Türk edebiyatının 

tesisinde ise önemli katkılan bulunan Mevlana Celaleddin-i Rü
mi'nin vefatından sonra Büsameddin Çelebi, Sultan Veled'e ba

basının yerine geçmesini teklif etmiş, o ise bunu kabul etıneye

rek kendisinin bu makamcia kalınasım istemiştir. Büsameddin 
Çelebi 1284 yılında vefat edince, onun makamma Sultan Veled 

geçmiştir. Uzurı yıllar bu makamı hakkıyla temsil ederek mevle

vl:liğin kurallannı, sernam kaidelerini düzerıleyen, semahaneyi, 

matbahı kuran, çileyi tanzim eden, özetle mevlevlliği sistemli bir 
tarikat haline getiren Sultan Veled olmuştur.l3 

Sancaklara takılan Kur'an-ı Kerim (1 6 yüzyıl) 

9 Me\·lana, Divan-ı Kebir, tre. 

A. Gölpınarlı, 2.bs., Ankara, 

1992, IV, 278. 

10 lvlevlana, tvlesnevi, tre. Veled 

lzbudak, Istanbul, 1942-

1946, c.Vl, b.983. 

ll Aynı eser, C.!, b. lO; C. V, 

b.3854. 

l2 A. Gölpınarlı, Mevlana'dan 

Sonra .tvlevle\ilik, s.l86. 

13 V. Ç. lzbudak, Hatıralanm, 

Istanbul, 1946, s.57-58. 
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' 

14 Nihad Sami Banarlı, Resimli 

Türk Edebiyatı Tarihi, !st., 

1971, I, 293. 

15 A. Gölpmarlı, Mevlana'dan 

Sonra Mevlevilik, s.341-343. 

1312 senesinde onun vefatı üzerine bu vazifeyi, oğlu Ulu Arif 

Çelebi üstlenmiş, o da babası gibi tarikatin öncü isimlerinden bi

ri olmuş ve mevleviliğin bütün Anadolu'da yayılmasım sağlamış

tır. Daha sonra tarikatın kurallanm, adab ve erkanını geliştiıip 

yeniden düzenleyen, Pir Adil Çelebi (öl.l46ı) olmuştur. Sultan 

Veled'den itibaren Mevlevilik daima Mevlana'nın soyundan ge

len ve "çelebi" diye anılan kişilerce temsil edilmiştir. 

"Önce Konya çevresinde, sonra diğer şehirlerde teşkilatlarran 

mevlevilik, bilhassa Osmanlı sultanlannın bu ağırbaşlı ve yüksek 

kültürlü tarlkate gösterdikleri ihtiram dolayısıyla imparatorluk 

zamanında Mısır'dan Macaristan içlerine kadar yayılnuştır. Bü

tün buralarda mevlevi dergahlan kurulmuş, mevlevi ayinleri ya

pılmış, mevlevi semaı ve mevlevi müsıklsi, üç kıtada, yaygın bir 

alaka görmüştür." l4 

Bütün mevlevihaneler, mevlevi tarikatinin yönetim yeri olan 

Konya Mevlana Asitaneslne bağlı merkezi bir yapılanma gösterir. 

(Asitane, içinde çile çıkanlan, yani dede yetiştirilen mevlevihane-

lerdir; diğer küçük mevlevihanelere zaviye adı verilir.) \ 

Mevlevi tekkeleri ekseriya şehir dışında, geniş bir bahçe için

de bulunurlar. Dergahın bir yanında mezarlık (hamüşhane), di

ğer bir yanında şeyh ailesinin oturmasına mahsus harem dairesi 

bulunur. Mevlevihanenin ana binası mescid, semahane, türbe kı

sımlanndan oluşur. Türbede dergahın kurucusu ve büyük şeyh

leri yatar. Dışanda ise matbalı-ı şerif, derviş hücreleri, selamlık, 

aynca kütüphane, bahçe, şadırvan, tuvalet, çamaşırhane gibi yer
ler vardır. lS 

Osmanlı dönemindeki yüzü aşkın mevlevi tekkesl. Konya 

Dergahı'mn başındaki Mevlana soyundan gelen Çelebi Efendi'ye 

bağlıdır. Mevlevil:ı.anelerin postuişinleri merkezden atanır. Der

gaha derviş olmak üzere başvuran ve nevniyaz adı verilen aday, 

Matbalı-ışerife alınır. Saka postuna oturtulur. Aday, kabul edi

lirse üç gün sonra ikrar verip ı 00 ı günlük çileye soyun ur. Mat

bahta mevleviliğin adab ve erkanı yanında sema talimi yapılır. 

Mevlana Müzesincieki Selçuklu dönemine ait bir ralıle (1279) 



Çilekeş "can"lara okuma-yazma, kabiliyederine göre edebiyat, 

sanat ve el sanatlan öğretilir. Sadece Mevlana'nın eserleri değil 

dini eserler de okutulur. Aynca tarikat adabım ve tarihçesini içe

ren kitaplar mütalaa edilir. Tekke eğitiminin esası olan aşk, ma

rifet ve hizmet talimi yapılır. 

Konya Asitanesi'nde Çelebi Efendi'den sonra başlıca müreb

bıler (zabitan) protokol sırasıyla şöyledir: Tartkatçi (ser-tartk), 

aşçı başı (ser-tabbah), Mevlana türbedan, Şems türbedan, Ateş

baz türbedan, neyzen başı, kudümzen başı. Aynca Kazancı ve 

Meydancı dedelerin de dergahta önemli yerleri vardır. Çelebi 

Efendi, aynı zamanda Mevlana Dergahı'nın mesnevihanı, müte

vellisi ve imamıdır. Mesneviharılık görevini ifa için başka biri gö

revlendirilmişse mesnevihanın, sema ayini esnasında yeri, Tart

katçi Dede'den sonra gelir. Ser-tartk, Dergah'taki dedelerin, ser

tabbalı ise çilekeş canlann idaresinden sorumludur. 16 

Bunlardan başka Dergah'ta vakıf katibi, bevvab, kütüphaneci 

gibi görevliler mevcuttur. Tartkatçilik, Şems ve Ateşbaz türbe

darlıklan Konya'ya has görevlerdir; diğer şehirlerde yoktur. Za

viyelerde matbalı-ı şerif bulunmadığından burayla ilgili görevli

ler de olınaz. 

Bir asitanede, bin bir gün çile çıkarmış dedeler (dede yerine 

derviş de denir) ile çile çekmekte olan canlar bulunur. Dedeler, 

hücre adı verilen küç"ğk odalarda tek veya ikişer, üçer kalırlar; 

canlar ise matbahta ikarrtet ederler. Çile çıkaran dervişler, ister

lerse bekar olarak derg§.fı.ta kalır ve tekkenin varidatından maaş 

alırlar; yahut dışanda iş tutar, evlenir ve dergaha gelip giderler. 

Bunlardan başka dergaha gelip giden, oradaki faaliyetlere ka

tılan muhibler vardır. (Tarikate intisap etmiş, bir şeyh tarafından 

sikkesi tekbirlenrniş kişiye muhib denir; ancak bu tabir, genel

likle mevleviliğe müntesip olduğu halde çile çıkarmamış olarılar 

için kullanılır.) _ _l(onya'da çelebiler soyundan gelip vakıftan gelir 

alanlar, Dergah adabına ve kontrolüne tabi olurlar, buradaki fa

aliyetlere iştirak ederlerdi. 

lntisap, Manevi Eğitim ve Çile Hayatı 

Dergah'a dervişlik için aday kabul etme, intisap şartlan ve 

keyfiyeti ile çile adabını göstermek üzere, Mevlana Dergahı son 

postnişirılerinden Veled Çelebi'nin (1909-1919) bir mecmuasın

daki bilgileri, burada sadeleştirerek ve özetleyerek sunuyoruz:1! 
lnne'llezine yübayiüneke innema yübayiüna'llah ... ayetininlS 

sırnna erebilmek, Allah dostlannın nzasını kazanmak, ebedi fe

yiz ve saadet ocağı olan Matbalı'ta çile çekmek isteyen kimsenin 

öncelikle ailesi ve soyu araştınlır, hal ve hareketleri incelenir. 

Nesebi temiz, kendisi bekar bulunduğu, talebinde kararlı oldu

ğu müşahede edilirse adaylığa müracaatı kabul edilir. r·\ 
Kendisine çilenin keyfiyeti ve yolun zorluğu tam manasıyla 

izah edilir. Hepsini kabul ettiği takdirde-Dergah'a geldiği kıyafet-

16 Bkz. Hamid Zübeyir, "Mevle

vilikte Matbalı Terbiyesi", 

Türk Yurdu, C.V, S.27, 

s.280-286 (Man 1927). 

17 Söz konusu Mecmua, Selçuk 

Ün. Selçuklu Araşurmalan 

Merkezi Uzluk Arşi\i"nde 

Y97 numarasıyla ka)~tlıdır; 

nakledilen bölüm s.4ll-

412"de bulunmaktadır. 

18 Fetih Süresi, ayet 18, meali: 

"Andolsun ki Allah, mürnin

lerden -seninle o ağacın al

tında biat ederlerken- razı ol

muştur da kalplerindekini 

bilerek üzerlerine kuvve-i 

maneviyyeyi indinniş ve on

lan yakın bir fetih ile ve ala

caklan birçok ganimetlerle 

mükafatlandırmıştır. Allah 

mutlak galiptir; yegane hü

küm ve hikmet sahibidir." 

Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı 

Hakim ve Meal-i Keıim, !st., 

1985, s.943. 
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le üç gün saka yerine oturtulur. Bu zaman içerisinde hizmet'i ve

rilinceye kadar hiç kimseyle konuşmaması ve bir ihtiyacı oldu
ğunda lçeri Meydancısı'na bildirmesi gerekir. 

Üç gün dolduktan sonra geldiği elbiseyle on sekiz gün hiz

mette bulunur. Matbalı-ı şerif birlik mekanı olduğundan, ister 
padişah, ister fukara çocuğu olsun ayırt edilmeden ilk önce ayak

çılık hizmeti verilir. Daha sonra ihtiyaca ve can'ın kabiliyetine 

göre başka hizmetler verilir. Canın kendisini, tamamen nza ka
pısına teslim etmesi ve Hak yolunun erlerine hizmete adaması, 

itiraza kalkışmaması, kendinden ileride bulunan ihvan'ın hepsi

ne hürmet etmesi lazımdır. Bilhassa Kazancı Dede'ye her bakım
dan itaakar olmalı, asla onun masının dışında harekette bulun

mamalıdır. lslam'ın direği olan beş vakit namazı terk etmemeli; 

dinin emirlerine uyup yasaklanndan kaçınmalı; Cenab-ı Hakk'ın 
nzasına, Hazret-i Hudavendigar yolununadap ve erkanına aykı

n hareketine göz yumuhnamalıdır. 
Her sabah, namazın akabinde icni olunan zikr-i Celal'e katıl

malı, ardından meydan-ı şerifte yapılan ictimaya gitmelidir. Di
ğer canlar gibi öteki toplantılara da iştirak etmeli ve tarikat adet

lerini yerine getirmeli; keza Kazancı Dede'nin izni olmaksızın 

çarşıya çıkmamalıdır. Nefsani arzulannı terk edip görevli olduğu 

Mevlana Müzesinde sergilenen bir levha 



hizmeti yapmayı, feyiz kazanma vesilesi saymalı, hizmetini nafi

le ibadetlere tercih etmelidir; ancak farzlar müstesnadır. Boş va
kitlerinde Kur'an ve Evrad okumalı, anlatanlar:dan Menakıb-ı şe

rtfe dinlerndi ve büyüklerin sohbetlerine katılmalıdır. 
lstikamet üzere bulunmak ve çile gereğince bin bir gün Ce

nab-ı Hakk'm bin bir ism-i şertfinin sımna mahzar olmak için 

gayret sarf etmeli; bu anlatılanlar çerçevesinde aşk iksirinin po
tası, ebedi feyiz ve saadet ocağı olan matbalı-ı şertfte itaatkarlığın 

feyzi ve Allah dostlanna hizmet ile pişmeli, Hz. Pir'in ruhaniye

tinin yardımıyla varlık bakınnı en büyük iksirle dönüştürup çi

lesini sona erdirmelidir. 
Çilesi biten Derviş, adet olduğıı üzere hamama gidip yıkan

dıktan sonra mebde' ve mead sımna uygun olarak bir gün daha 

saka yerinde oturtulur. O gün ikindiden sonra hücre'ye çıkmaz
dan evvel feyiz aldığı şeyhinin huzürıına vanp sikke'sirıi tekbir

lettirir. O gün, Pazartesi veya Cuma gecesine tesadüf ettirilir. O 

gece meydan-ı şertfte yemek yerıildikten sonra can, usüle uygun 
olarak bütün ihvarıla görüştürülür. Meydancı, canı hücresine gö

türüp orada hücre gülbangini okuyarak geri döner. 
Hücreye giren derviş, üç gün odasına kapanır. Bu üç gün zar

fmda beş vakit namazdan ve zarüret halinden başka dışan çık

maz, meydancı haricinde kimse ile konuşmaz. Meydancı, bu üç 

Huzur-ı Pir'den genel bir görünüm 







19 Mustafa Nizameddin D ed e ve 

Risalesi için bkz. Yahıp Şa

fak, "tvlevbilerde Çile Esna

sında Yapılan Hizmetler", 

Akademik Sayfalar (Merhaba 

Gzt.), C.VI, s.l33-135 (Kon

ya, 2006). 

gün zarfında onu zaman zaman yoklar. Ancak bu arada mukabe

le olursa, derviş ona katılır. Üç gün sonunda Şeyh Efendi ile gö

rüşür; daha sonra da fırsat buldukça huzuruna vanp kendisin

den feyiz alır, halini arz edip onun bilgisinden istifade eder. 

Derviş, hücresi açıldıktan sonra, "Ölmeden evvel ölünüz" ha

disi gereğince davranmalı, nefsani arzulauna kapılmamalı, "Allah 

yolunda nefislerinizle savaşın" ayeti uyannca Hak yolda mücahe

deyi seçmeli, tam bir istikamet ve kararlılık içinde görılünü zik

rullah ile cilalamali belirtildiği üzere dini emidere uyup yasaklar

dan kaçınmalı, beş vakit namazı cemaatle kılmaya gayret etmeli, 

ism-iCelaleve meydan-ı şertfe katılmalı, kendisine verilen evrad 

u ezkan zamanında edaya dikkat etmeli, boş vakitlerinde Minhac 

ve Mesnevi-i şerif okuyup onlarda beyan edildiği :üzere amel et

melidir. Sürekli nefsi ile mücadele ederek manevi hakikatleri bil

gi ve hal olarak idrake çalışmalıdır. Gafletten kaçınıp daima ma

nen uyanık ve şuurlu bir şekilde, ererrlerin mukaddes ruhianna 

karşı tazarrü ve niyazda bulunarak benliğirıi yok etmeli ve orılar

dan, ebedi hayat kaynağı olan feyiz, ilham ve manevi ~eşifler 

beklemelidir. 

Çile Esnasında Görülen Hizmetler ve Disiplin Kuralları 

Mevlana Dergahı'nın son aşçı başısı Nizameddin Dede'rıin 

mevlevilik adabıyla ilgili notlanna göre çile sırasında görülen on 

sekiz hizmet türü ve izahlan şöyledir: 19 

1. Kazancı: Matbalı-ı şertfin ikinci derecede amiri olup yalnız 

dışan meydancılıktan maada, diğer hizmetleri matbalı-rıişinin 

ehliyetine göre değiştirir ve Icabında cezaen çelik vurmak hakkı

nı da haizdir. Matbalı-rıişin miyanında ehliyeti görünen can olur

sa arılardan da l:;ıu hizmete alınabilir. Bu hizmetin aynca on se

kiz kuruş niyazı vardır. Bu hizmete matbalı-rıişin alınırsa, vazife

sini yine matbalı kıyafeti olan tennure ile icra eder. Bu da pek na

diren vukü bulur. 

2. Kalfa: Nev-niyaz bulunarılann, hizmetlerine müteallik ib

tidai şekilleri öğretir. Nev-rıiyaz eğer ümmi olursa Kur'an-ı Ke

rim ve ulum-i dirıiyyesirıi okutur. Meydan-ı şerif yanındaki hüc

re bu hizmete aynlmış ve fakat bu hizmet son zamarılarda kaldı

nlmıştır. (Bu hizmet, yine kazancı ve bulaşıkçılar tarafından icra 

olunurdu.) 

3. Dışan Meydancısı: Makam-ı mualladan ve ser-tank ve ser

tabbalı dede efendilerden hücre-nişin dervişana ve matbaha ait 

tebliğ edilecek evamiri tebliğ eder ve yine makam-ı mualladan 

dergah erkanına iletilecek emirleri hırka-püş olarak tebliğ eder. 

Bu tebliğ, hizmet tevcihi ve yahut vazifeden af hadisesi de olabi

lir. Ve mukabele günleri hücrelere yegan yegan tebliğde bulunur 

ve sabah namazından mukaddem yine hücre-rıişin dervişana 

"Agah olun ya hü!" demek suretiyle hücre kapılanndan namaza 

agah eder. Çelebi Efendi Hazretleri dergahta olduğu müddetçe 
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hizmetinde bulunur. Bu hizmetin de yine on sekiz kuruş malıi
ye niyazı vardır. 

Çelebi efendiler de bazen niyaz yetiştirir ler. Bu hizmet mat

balı-nişinden olursa tennüre üzerine cübbe giyer ve dergahta o 
surette bulunur. 

4. Abıizci: Matbalı-nişin bir dervış, hizmetini ikmal edeceği

ne bir hafta kala kendisine bu son hizmet tevci:h olunur. 
5. Şerbetçi: Hücreye çıkacak canın sağdıcı makamında olup 

şerbetini ve - hücreye çıkacağı akşam iş'al edilecek - şamdanlan 

ihzar eder ve canı hamama götürür. Bu hizmet, diğer canlar ara
sından o gün için yapılıp kendisini takip edecek can tarafından 

ıfa edilir. 

6. Bulaşıhçı: Yevmi olan bu hizmet, kazancılık:tan maada en 
büyük hizmet olup o can samatlardan sonra bulaşıkçı refikinin 

yıkadığı kaplan dolapçıya devreder ve kazancının bulunmadığı 

zaman matbalı umüru~'a nezaret eder ve somat gülbangini okur. 

7. lçe1i Meydancı: Bu hizmeti gören can, samatlardan önce ve 
sabah meydanında ve Cuma lokmasından evvel, matbah1ı şerif 
önünde "Hü! Sala!" diye lokmaya sala eder ve elindeki zenbil 

içindeki ekmekle hücrelere uğrar, samata gitmeyecek olan hüc- \ 
re-nişin var ise onlann ekmeklerini bırakır. 

8. Dolapçı: Yıkanmış kaplan ve hücrelerde bulaşık kap bulu
nursa onlan toplayıp yıkar ve kurulayıp yerlerine vaz' eder. 

9. Somatçı: Perşembe ve Cuma günleri meydana atılan.somat

lan açar ve toplar ve temizliğine bakar ve eşyayı yerlerine vaz' 
eder. 

Mevlana Müzesinde sergilenen tarikat eşyalanndan teber 



10. Pazarcı: Dergah-ı şerife alınan ekmek, erzak ve saire ile 

bi'l-umı1m dervişana çarşıdan alınacak siparişleri alıp erzak ve 
ekmeği matbaha, diğerlerini sahiplerine teslim eder. 

ll. Çoban: Evvelce dergah-ı şeriflere nezredilen kurbanıann 

kesreti dolayısıyla bu hizmet de canlar tarafından görülmekte 
imiş. Asnmızda bu vazife kalmamıştır. 

12. Kandilci: Hücrelerde ve matbahta bulunan kandillerle Ki

ra Hatun ve sahib-makam çelebi efendilerin, huzura defnedilme
yen valideve haremlerinin makberleri üzerine ikad olunan kan

dillere ve kandilhaneye alınan yağlann muhafaza ve sarfına ba

kar ve bunun da aynca on sekiz kuruş niyazı vardır. 

13. Süpürgeci: Matbalı-ı Şerif derı1nuyla dergah-ı şerif kur
banhane meydanlannın temizliğine hizmet eder. 

14. T ahmisçi: Matbalı-ı şerifin, zabitan ve hücre-nişin dervi

şanın kahvelerini kavurup döğer ve yanına icabında bir de yar
dımcı refik verilir. 

15. Bıılaşıhçı Reftği: Bulaşıkçının nezareti altında bulunur ve 

hücre-nişin dervişanın çamaşır günleri leğen ve sulanm ihzar 

eder. 

16. Yatahçı: Matbalı-nişin dervişanın kilimlerden ibaret olan 
yatak ve yorganlanm serip toplar. 

17. Yamah: Her türlü hizmetlere yardım eder. Matbalı mescid 

kapılannda perdecilik_hizmetine bakar. 

18. Ayahçı: Çileye gelip saka postundan kalkıp on sekiz gün, 
geldiği kıyafetiyle her ne hizmet emredilirse ifa eder ve bu müd
det zarfında her can, buna emretmek hakkım haizdir. 20 

10 A. Gölpınarlı'da (Mevb·ilik 

Ada b ve Erkanı, !st., 1963) 

18 hizmeti görenler şöyle sı

ralanmıştır: l. Ka:ancı Dede, 

1. Halife D., 3. Dışaıı ~lcy

clancısı. -t. Çamaşırcı D., 5. 

Abrizci. 6. Şcrbetci, 7. Bula

şıkçı, S. Dolapçı, 9. Pazarcı, 

lO. Somaıçı, ll. Iç Meydan

cısı, 12. Içeri Meyclancısı, 13. 

Tahmisçi, H. Yatakçı, 15. 

Dışan Kanclilcisi, 16. Süpür

geci, 17. Çeragcı. 18. Ayakçı. 



"Gerçi bu on sekiz hizmetin vazifeleri aynlmış ise de her can, 

Icabında her hizmeti görmekle mükelleftir. 'Benim vazifem değil

dir' diyemez ve böyle bir serkeşlik yaparsa hizmet tenzili ve te
kerrüründe 18 ve 36 çeliğe kadar vurolur ve yine böyle bir ser

keşlik yapar ve nasayiha ehemmiyet vermez ve cezalan da hiçe 
sayarsa o zaman ser ü pa edilir, yani sikkesi alınıp soyularak ken

disine yol verilir. 

Hücre-nişinden biri namaz ve meydana devam etmez ve hüc
re refikiyle geçinmez ise kendisine bir kere nasihat edilir. lkinci

sinde kıdem tenzili yapılır; ve daha ağır bir suç işlerse, yani izin

siz hariçte kalır ve saire gibi haller vukü bulursa hücresinde otuz 
gün sır edilir; ve işret kullandığı görülürse ve bu tekerrür ederse 

zabitanın bi'l-müzakere vereceği karar, sahib-makama arz edile

rek kendisine seyyah verilir. Bundan başka amirlerine karşı gelir, 
vicahı ve gıyabi tefevvühatı işitilirse sikkesi alınarak yol verilir. 

Huzür-ı Pir'den sÜ&esi alınan bir dervişin hiçbir dergahta 

sikkesi iade edilemez ve salah-ı hal kesbettiği, asitane şeyhlerin
den biri tarafından beyanla iadesi istirhamında bulunulur1 ve sa

hib-makamca affedilir ise sikkesi o asitane şeyhi tarafından iade 

edilir. Diğer asitanelerde sikkesi alınan can, Pi:r Evi'ne dehalet \ 
edip salah-ı hali anlaşılırsa sikkesi iade edilerek yeniden hücreye 
çıkanlır." 

Yukanda verilen bilgilerden hareketle mevlevilikte manevi 

eğitimin esaslah şöyle özetlenebilir: 
l. Dini, tasavvuft ilk ve zarürt bilgileri edinme; 2. Dini emir

lere, yasaklara, sünnet-i seniyyeye uyma; 3. Teslimiyeti, itaati, 

disiplini ve hizmeti öğrenme; 4. Tarikat usülünü, zarif davran
mayı, sema, sohbet, kurs, ders vs. adabını öğrenme; 5. Mesnevi, 

Minhacü'l-fukara_, Menakıb gibi tarikatin temel eserlerini müta

laa ederek kendini geliştirme; 6. Az yeme, az uyuma, az konuş
ma vs. ile nefis terbiyesini sağlama, gönlü temiz tutma, hüsn-i 

zan sahibi olma; 7. lsm-i celal zikirlerine katılma, evrad u ezkar 

ile meşgul olma; 8. Murakabe ve daimi sürette niyaz hali ile eren
lerden feyiz alma; 9. Bütün bunlarla birlikte mevt-i iradı prensi

bi ile aşk iksirini elde etmeye çalışma. (Aynca dervişin kabiliye

tine göre ve mukabele-i şerifte yahut özel zaman ve yerlerde ic

raya yarayacak sazendelik, hanendelik, şür, hat, el sanatlan gibi 

bir sanat dalıyla iştigal etme.) 

Mevlevllikte 

MQsıkT, Sanat ve Zarafet 

Mevlevihaneler, asır-

larca güzel sanatlar 

okullan gibi faaliyet 
göstermişler, Türk ede

biyatında olduğu gibi 
Türk müsikisi alanında, 



güzel sanatlann çeşitli dallannda önemli şairler ve üstadlar yetiş

tirmişlerdiL Birçok devlet adamı ve tanınmış kişiler bu tarikate 

intisap etmiş yahut mevleviliğe sevgi duymuşlar; Hz. Mevlana'ya 

övgü dolu şiirler yazmışlardır. 
Şiir gibi musikinin de mevlevilik aleminde özel bir yeri ol

muştur. Mesnevi'sine Ney'in hikayesiyle başlayan ve onun dilin
den konuşan Hz. Mevlana bu özel yeri şöyle ifade eder: "Bilge ki

şiler, 'Bu nağmeleri göklerin dönüşünden aldık' demişlerdir. 

Evet insaniann tanburlarla çaldıklan, ağızlanyla söyledikleri bu 
güzel sesler, göklerin dönüşünden alınmadır. Biz hepimiz, Adem 

Peygamber'in cüzleri idik. Cennette o nağmeleri dinledik Gerçi 

su ile toprak, ruhumuzu şüpheye düşürmüş, bizi yanıltmıştır; fa

kat yine de o nağmeleri birazcık olsun hatırlıyoruz. Işte bu yüz
dendir ki sema, aşıklara gıdadır. Çünkü onda kalp huzuru, Al
lah'ı hissetme, sevgiliyi bulma hayali vardır."2l 

Mevlevilerin ayin şekli olan semadaki her bölümün, hareket

lerin ve kıyafetlerin sembolik birer manası da vardır. Mesela se
mazenin başındaki sikkesi mezar taşını, hırkası kabri, tennüre 

adı verilen beyaz elbisesi kefeni temsil eder. Semazenin kollannı 

çapraz bağlayıp ayaklannı .. mühürlemesi bir rakamını temsil et
mektir. Böylece o, Hakk'ın birliğini tasdik eder. Sema ederken 

sağ elin yukan, sol elin aşağıya dönük olması "Hak'tan alıp hal

ka verme" düsturunu _gösterir. Bütünüyle sema, yaratılışı, haki
kate yönelen kulun, aşkl~ yücelip nefsini terk ederek Hak'ta yok 

oluşunu ve kamil bir kişi olarak tekrar kulluğa dönüşünü simge

ler. Bir ayin şekli olarak Hz. Mevlana'dan önce de bazı tarikatler

de sema yapıldığını kaynaklardan öğreniyoruz. Ancak onun bu 
tercihinden sonradır ki sema, bugün dahi yerli ve yabancılar için 

cazibesini artarak sürdüren bir unsur olarak yüzyıllardır varlığı
nı devam ettirebilmiştir. Kanaatimizce gösteri sanatlannın ve za

rafet derslerinin bizim toplumumuzdaki en önemli örnekleri 

mevlevi eğitiminde ve sema ayininde (mukabele-i şertfe) mev

cuttur. Ayin, görkem ve zarafetiyle, yapılan bütün vücut hareket
leriilin mükemmel bir kıvamda, ses, söz ve müzik eşliğinde ar

morıisidir. 

Bu mükemmel hareketler ve davranış biçimleri, bir mevlev'i 

dervişinin bütün hayatını aa kuşatır. Bu disiplirıi sağlayan en 

önemli faktörler, mutlak itaat ile varlıklara ve eşyaya kutsallık at
fedilmesi ve saygıyla davrqnılmasıdır. Esasen söz, hareket ve dav

ranışlardaki zarafetin, iyi muamelenin ve ince esprilerin güzel ör-
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neklerini Mevlana'nın menkıbelerinde görrnek mümkündür. Za
rafet ve vakan dışanya da yansıtma tarikatin prensiplerinden ol

duğu için gerek ayin ve ibadet esnasında, gerekse diğer yerlerde 
herhangi bir şekilde sesli ağlamak, bağırrnak, yaka yırtmak 

vs. uygun görülmemiştir. 

Sonuç olarak; büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Ce
laleddin-i Rümi'nin fikirlerinden ilhamını alarak oğlu Sultan Ve

led tarafından sistemli bir tarikat haline getirilen mevlevilik, aşk, 

şevk, sema ve safa yolu olarak bilinmiş; müntesipleri asırlarca 
toplulumuza zarafetleri, ince ruhlan, sanatkarlıklan ile hizmet

lerde bulunmuşlardır. 

Mevlevılikte manevi gelişme ve olgunlaşma, ibadet ve riyaze
tin yanı sıra itaat ve hizmetle nefsin arzulanndan vazgeçme, ya

ni benlikten kurtulma; daimi bir cemiyyet ve niyaz haliyle bü

yüklerden feyiz alma yoluyla olur. Bilhassa Türk müsikisi, şiiri 
ve sanatında çok değerli mümessiller yetiştirmiş bir tarikat olan 

mevlevilik denince akla gelen en önemli özelliklerden birisi de 

zarafet ·eğitimidir. Zarafet, mevlevilikte hayatın her alan~nı ve 
anını kuşatan bir hususiyet olarak karşımıza çıkar. Mevlevı tari

katinin ayini olan sema, aynı zamanda bizdeki görsel sanatlann 
en önemli örneğidir denilebilir. 

Mevlana Müzesinde sergilenen tarikat eşyalanndan keşkül-i fukara 






