MUHTEÞEM-i KÂÞÂNÎ

gelen birçok þairin yetiþmesi yolunda bir
çýðýr açan bu mersiye dolayýsýyla kendisine “Þemsüþþuarâ” unvaný verildi. I. Tahmasb’ýn ardýndan tahta geçen oðlu II. Ýsmâil’in de hizmetinde bulunan Muhteþem-i Kâþânî Rebîülevvel 996’da (Þubat
1588) Kâþân’da vefat etti.
Muhteþem-i Kâþânî, Evhadüddîn-i Enverî ile Hâkanî-i Þirvânî gibi þairlerin etkisinde yazdýðý þiirlerinde son derece baþarýlý olmuþtur. Bundan dolayý ikinci Hâkanî
diye anýlýr. Þair, kaside ve mersiye türü
dýþýnda tarih ve muamma alanlarýnda da
meþhur olmuþtur. Muhteþem, ölümünden
önce þiirlerinin düzenlenmesini öðrencilerinden Mîr Taký-i Kâþî’ye vasiyet ettiðinden Mîr Taký bunlarý külliyat halinde derlemiþ ve esere bir de mukaddime eklemiþtir. Külliyat yedi bölümden meydana gelmektedir. 1. Þeybiyye (dinî ve din dýþý kasideler); 2. Þebâbiyye (gençlik dönemi þiirleri); 3. Sabâiyye (gazeller); 4. Celâliyye
(Þâtýr Celâl adlý rakkaseye olan sevgisini
dile getirdiði gazellerle mektuplarý); 5.
Nakl-i Uþþâk (gazeller ve nesirler); 6. Zarûriyyât (tarihler); 7. Muammeyât.
Külliyat önce taþ basmasý olarak Bombay (1304) ve Tebriz’de (1320), daha sonra Tahran’da (1337 hþ., 1344 hþ.) basýlmýþ,
Mihr Ali Gürgânî tarafýndan Dîvân-ý Mevlânâ Mu¼teþem-i Kâþânî adýyla neþredilmiþtir (Tahran 1344 hþ.). Abdülhüseyin
Nevâî ve Mehdî Sadrî eseri Heft Dîvân-ý
Mu¼teþem-i Kâþânî adýyla yeniden yayýmlamýþlardýr (Tahran 1380 hþ.). Hz. Hüseyin’le ilgili mersiyesi de Devâzdeh Bend-i
Mu¼teþem (Tahran 1354 h., 1325 hþ.) ve
Terkîb-i Bend-i Mevlânâ Mu¼teþem-i
Kâþânî der Resâ ve Þehâdet-i Seyyidü’þ-þühedâ ¥üseyin b. £Alî (Tahran
1365 hþ.) adýyla neþredilmiþtir. Muhammed Saîd Abdülmü’min Ramazan, Kahire Câmiatü Ayniþems külliyyetü’l-âdâb’da
Mu¼teþem el-Kâþânî: £A½ruhû bîßetühû þi£ruhû ma£a tercemeti kitâbihî bi£unvân “Müctenâ ez Eþ£âr-i Mu¼teþem-i Kâþânî” mine’l-Fârisiyye ile’l£Arabiyye adýyla bir doktora tezi hazýrlamýþtýr (1970).
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Sözlükte “diri ve canlý olmak, yaþamak”
anlamýndaki hayât (hayevân) kökünün if‘âl
kalýbýndan sýfat olan muhyî “yaþatan, dirilten” demektir. Allah’ýn ismi veya sýfatý
olarak “hayatla ilgisi bulunan varlýkta hayatý yaratan, can veren” diye açýklanýr. Yine hayat kökünden türemiþ olan “hay” ismi beþ âyette Allah’a nisbet edilmiþtir
(bk. HAY). Ýhyâ kavramý fiil sîgalarýyla kýrk
yedi, muhyî de iki yerde zât-ý ilâhiyyeye izâfe edilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“hyy” md.). Bu âyetlerde ihyâ “ibtidâen
can vermek, öldükten sonra tekrar diriltmek, yaðmur indirmek suretiyle yeryüzünü bitkilerle donatýp ihyâ etmek, mânevî
açýdan ölü durumunda bulunan kalpleri
ilâhî hidâyet ve mârifetle canlandýrmak,
iman edip yararlý iþler görenleri dünyada
ve âhirette mutlu kýlmak” gibi mânalar taþýr (Hattâbî, s. 79-80; Ýbnü’l-Cevzî, s. 253254).
Kur’ân-ý Kerîm’in yirmiden fazla âyetinde ihyâ kavramý, Cenâb-ý Hakk’ýn tabiatýn
iþleyiþi için koyduðu kanunlar çerçevesinde “ihrâc” (bir þeyi baþka bir þeyden üretip
çýkarma) kavramýyla ifade edilmiþtir (M.
F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “iprâc” md.). Yaðmur vasýtasýyla topraktan her türlü bitki
ve besinin, bebeðin ana karnýndan, ölülerin kabirlerinden diri olarak çýkarýlmasý gibi. Birkaç âyette de ölüden diri ve diriden
ölü çýkarýldýðý ifade edilir (meselâ bk. Âl-i
Ýmrân 3/27; el-En‘âm 6/95; er-Rûm 30/19).
Taberî, bu tür âyetleri yorumlayan müfessirlerin görüþlerini nutfeden canlý varlýðýn,
canlý varlýktan nutfenin çýkarýlmasý, çekirdekten aðacýn, aðaçtan çekirdeðin veya
kâfirden müminin ve müminden kâfirin
çýkarýlmasý þeklinde sýralamýþ, bunlardan
ilkini daha isabetli kabul etmiþtir (Câmi£u’l-beyân, III, 304-307, krþ. Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “hyy” md.). Müfessir-

lerin kendi dönemlerindeki bilim ve anlayýþ çerçevesinde ileri sürdükleri görüþleri
bugünün ilmî bulgularýyla zenginleþtirmek
mümkündür. Kur’an’da genel anlamýyla
“halk” kavramýnýn içinde “diriltmek” mânasýnýn bulunduðu, öldükten sonra diriltmek için ayrýca ba‘s kavramýnýn kullanýldýðý bilinmektedir.
Kur’an’da ihyâ fiilinin geçtiði birçok
âyette “imâte” fiili de yer alýr. “Ölmek” mânasýndaki “mevt” kökünün if‘âl kalýbýndan sýfat olan “mümît” kelimesi Kur’an’da bulunmamakla birlikte ayný kalýptan
türeyen fiil sîgalarý yirmi üç âyette Allah’a
nisbet edilmiþ, ayrýca “ölümüne veya iþinin bitirilmesine hükmetmek” anlamýna
gelen ve “kazâ” kavramýyla oluþan çeþitli
ifadeler de zât-ý ilâhîye izâfe edilmiþtir (M.
F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “kçy”, “mvt”
md.leri). “Ruhunu kabzetmek, hayatýna
son vermek” mânasýndaki “teveffî” kavramýnýn görüldüðü on civarýndaki âyette
fiil konumundaki bu kavramlarýn da fâili
zât-ý ilâhiyyedir (a.g.e., “teveffî” md.). Bu
âyetler arasýnda, Hz. Mûsâ’nýn risâletine
inandýklarý için Firavun tarafýndan ölümle
tehdit edilen sihirbazlarýn, “Rabbimiz! Bize sabýr ve metanet ihsan et ve sana yürekten baðlanan kimseler olarak canýmýzý al!” (el-A‘râf 7/126) ve Hz. Yûsuf’un,
“Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada
da âhirette de benim velînimetimsin. Canýmý sana yürekten baðlanan biri olarak
al ve beni iyiler arasýna kat!” (Yûsuf 12/101)
þeklindeki dualarý da yer alýr.
Muhyî ve mümît isimleri Tirmizî ve Ýbn
Mâce’nin esmâ-i hüsnâ listesinde bulunmaktadýr (“Da.avât”, 82; “Du.â,”, 10). Ayrýca birçok hadis rivayetinde hem ihyâ ve
imâte hem diðer kavramlar fiil sîgalarýyla
zât-ý ilâhîye nisbet edilmiþtir (Wensinck,
el-Mu£cem, “ihyâ,”, “imâte”, “kabç”, “teveffî” md.leri). Hz. Peygamber’in cenaze

namazýnda okuduðu dua içinde þu cümle
de geçer: “Allahým! Bizden ibtidâen hayat verdiðin kimseyi Ýslâm üzere yaþat, hayatýna son verdiðin kimsenin ruhunu da
iman üzere al!” (Ýbn Mâce, “Cenâ.iz”, 23;
Ebû Dâvûd, “Cenâ.iz”, 60; Tirmizî, “Cenâ.iz”, 38). Resûl-i Ekrem’in yataða girerken okunmasýný tavsiye ettiði duada da
ihyâ, imâte ve teveffî kavramlarý dikkat
çekici bir lafýz-mâna âhengi içinde yer almaktadýr: “Allahým! Canýmý veren de sensin, alacak olan da sensin. Hayatýmýn devam etmesi de sona ermesi de senin elindedir. Fâni vücudumu yaþatýrsan onu
lutfunla koru, öldürecek olursan onu affet!
Allahým! Senden saðlýk ve esenlik dilerim”
(Müslim, “Cikir”, 60).

MUHYÎ-i GÜLÞENÎ

Yaþatma ve öldürme kavramlarýnýn Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadis metinlerinde sýkça geçmesinin hikmetini tevhid ilkesinde
aramak gerekir. Çünkü tabiatýn iþleyiþinde ölüm kalým, diðer bir ifadeyle oluþum
ve deðiþim ilkesinin hâkim olduðu görülmektedir. Bu ilke kiþinin ruhî ve mânevî
dünyasýnda da geçerlidir. Hayýr ve þerrin,
yarar ve zararýn nihaî mercii sonsuz kudret
sahibi olan Allah’týr (el-Enbiyâ 21/16-35).
Âlimler, Allah’a izâfe edilen ihyâ ve imâte kavramlarýný hayatla iliþkisi bulunan
varlýklarda hayatiyeti veya ölümü yaratma mânasýnda kabul etmiþlerdir. Gazzâlî
ihyâ ve imâtenin “îcâd” kavramýyla baðlantýlý olduðunu söyler. Ýcadýn meydana getirdiði þey hayat ise ihyâ, ölüm ise imâte
fiili gerçekleþmiþ olur (el-Maš½adü’l-esnâ,
s. 142). Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Allah’ýn yaratma fiilinin on bir tecellisini þöylece sýralamýþtýr: Ýbtidâen Âdem’i yaratmasý, ondan
beþer türünü meydana getirmesi, sperm
ve döl yataðý vasýtasýyla üremeyi saðlamasý, sorguya tâbi tutulmalarý için mükellefleri kabrinde canlandýrmasý, kýyamette bütün insanlarý yeniden diriltmesi, Kur’an’da belirtildiði gibi (Âl-i Ýmrân 3/169-171),
þehidlere kýyamet gününden önce hayat
vermesi, hadislerde haber verildiði üzere
(Müsned, I, 72), hayvanlarýn da kýyamet
gününde canlandýrýlmasý yaðmur indirmek
suretiyle yeryüzünün bitkiyle donatýlmasý, kalplerin iman nuruyla ihyâ edilmesi,
üzüntü ve keder yüzünden ölüm derecesine gelmiþ gönüllerin neþe ve sevinçle hayata kavuþturulmasý, iyi insanlarýn hâtýrasýnýn yaþatýlmasý (el-Emedü’l-aš½â, vr.
114a). Muhyî ve mümît isimleri Allah’ýn fiilî isim ve sýfatlarý grubu içinde yer alýr ve
kabýz - bâsýt, bâri’, hâlik, musavvir, muîd
isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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935’te (1529) Edirne’de doðdu. Asýl adý
Muhammed, lakabý Muhyiddin’dir. Gülþeniyye tarikatýna mensup olmasýndan dolayı Muhyî-yi
Gülşenî diye
diye tanýnýr.
tanınır. Hayatý
Hayatı
layý
Muhyî-i Gülþenî
hakkýnda bilinenler, Menâkýb-ý Ýbrâhim
Gülþenî baþta olmak üzere çeþitli eserlerinde verdiði bilgilerle çaðdaþý Cemâleddin
Hulvî’nin Lemezât’ýna dayanmaktadýr.

Menâkýb’daki bilgilerden (s. 348-349)
dedesi Ebû Tâlib’in Ýbrâhim Gülþenî’nin
müridi olduðu, Þîraz’da ticaretle uðraþan
Ebû Tâlib’in Akkoyunlular’dan Þîraz Valisi
Sûfî Halîl’in halka yaptýðý zulümlerden kaçýp ailesiyle birlikte Kazvin’e gittiði, babasý
Fethullah’ýn burada doðduðu, dedesinin
kýzýlbaþlar tarafýndan öldürülmesi üzerine
Edirne’ye gidip yerleþtikleri anlaþýlmaktadýr. Hulvî, Muhyî’nin babasýnýn Ekmekçizâde diye tanýndýðýný, kardeþlerinin defterdarlýk görevinde bulunduðunu söyler
(Lemezât, s. 557).
Sekiz on yaþlarýnda iken bir Nakþibendî
þeyhinin yanýna evlâtlýk olarak verildiðini,
þeyhin oðluyla birlikte Edirne’de Beyazýt
Medresesi’nde okuduklarýný belirten Muhyî (Reþehât-ý Muhyî, vr. 2a) 952’de (1545)
Ýstanbul’da bulunduðunu söyler (a.g.e.,
vr. 14b). Menâkýb’da, 953 (1546) yýlýnda
Ebüssuûd Efendi ile Gülþenî þeyhi Muhyiddin Karamânî’nin meclislerine devam
ettiðini, Kanûnî Sultan Süleyman’a yazdýðý kasideleri Kapýaðasý Haydar Aða vasýtasýyla sultana ulaþtýrdýðýný, Farsça’ya hâkimiyeti sebebiyle aðanýn kendisine “küçük
Acem”, tarih düþürmedeki maharetinden
dolayý Ebüssuûd’un “sâhib-i târîh” diye hitap ettiðini (s. 382), Haydar Aða’nýn evinde yapýlan bir toplantýda þair Zâtî, Sehâbî, Ýbrâhim Gülþenî’nin torunu Þehnâme-i
Âl-i Osman müellifi Ârifî Fethullah Çelebi ve o esnada henüz aða olan Þemsi Paþa ile tanýþtýðýný anlatýr (s. 413). Bu sýrada henüz on sekiz yaþýnda olan Muhyî Ýstanbul’a ne zaman gittiði ve bu kiþilerle
nasýl tanýþtýðý konusunda bir þey söylememektedir. Bununla birlikte dedesinin Ýbrâhim Gülþenî’nin müridi ve Ârifî Fethullah’ýn Ýbrâhim Gülþenî’nin torunu olduðu
dikkate alýnarak onunla ailece tanýþtýklarý, Muhyî’nin Ýstanbul’a Ârifî Fethullah’ýn
yanýna gittiði ve onun vasýtasýyla bu çev-

reyle görüþtüðü söylenebilir. Öte yandan
Muhyî’nin Ýstanbul’a devlet idaresinde çalýþan aðabeyinin yanýna gittiði ileri sürülmektedir (Menâkýb, neþredenin giriþi, s.
VIII).
Hulvî, Muhyî’nin bir gün elinde Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’iyle
Edirne Eskicamii’ne gittiðini, namaz kýlarken kitabý yanýna koyduðunu, bu sýrada
birinin gelip kitaba baktýðýný, bu kiþinin
Fu½û½’u bulduðu yerde yakmasýyla tanýnan Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi
olduðunu, kendisini mülhid diye azarlayýp
aðýr sözler söylediðini ve hapse attýrdýðýný, günlerce hapiste kaldýðýný, bir gece kadýnýn kendisini sorguya çektiðini, Fu½û½’un
bazý yerlerini okutup þeriata uygun olup
olmadýðýný sorduðunu, verdiði cevaplarýn
beðenilmesi üzerine affedildiðini anlatýr
(Lemezât, s. 557-558). Bu hadiseyi Muhyî’nin kendisinden dinlediðini söyleyen
Hulvî olayýn cereyan ettiði tarih konusunda bilgi vermez. Ancak Þeyhülislâm Çivizâde 954’te (1547) öldüðüne göre olay
bu tarihten önce ve Muhyî henüz çocuk
denilebilecek yaþta iken cereyan etmiþ olmalýdýr.
954 (1547) yýlýný da Ýstanbul’da geçiren
Muhyî 957-959 (1550-1552) yýllarý arasýnda Edirne’de ikamet etti. 1552 yýlý sonunda Kahire’ye gitti. Hulvî’nin ifadelerinden,
aðabeyinin o sýrada Kahire’de defterdarlýk yaptýðý ve Ýbrâhim Gülþenî’nin oðlu Þeyh
Ahmed Hayâlî’nin müridi olduðu anlaþýlmaktadýr (a.g.e., s. 556). Kahire’ye gider
gitmez kadý nâibi olarak tayin edilen Muhyî bir süre sonra Ahmed Hayâlî’ye intisap
etti. Bunun ardýndan görevinden ayrýlmak
istediyse de Kadý Bâki Efendi’nin ýsrarý
üzerine vazgeçti. Bu dönemde þeyhinin
kýzýyla evlendi. Cemâleddîn-i Hazrecî adlý
bir âlimden felekiyyât ve vefk ilimlerini öðrendi. Bir yandan da Mýsýr’a baþdefterdar
tayin edilen Bayezid Çelebi’nin oðluna
Me¦nevî okuttu. Kýsa zamanda seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet aldý ve 963
(1556) yýlýnda muhtemelen þeyhiyle birlikte Edirne’ye gitti. Ýki yýl kadar Edirne’de ve Ýstanbul’da kaldýktan sonra Kahire’ye döndüðünde Gülþenî Dergâhý’nda
türbedarlýk yapmaya baþladý. 972’de (156465) Tomanbay’ýn emîrlerinden Tarabay’ýn
evine yerleþti. 985 (1577) yýlýnda Ýstanbul’da olduðu anlaþýlan Muhyî’nin Mýsýr’dan ne
zaman döndüðü bilinmemektedir. 1008’de (1600) Menâkýb-ý Ýbrâhim Gülþenî’yi yazmakta olduðu, 1013’te (1604) Ýmam
Þâfiî’nin makamýnda uzlete çekildiði bilinen Muhyî’nin vefat tarihini Hulvî 1013
(1604), Bursalý Mehmed Tâhir 1014 (1605)
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