
b) Tekke Şiiri. Orta Asya'da Ahmed Ye
sev! ile başlayan tekke edebiyatı Xlll-XIV. 
yüzyıllarda değişik türde manzumeler ya
nında ilahi ve destanlarla Türk halkının 
maneviyatını beslemiştir. Ahmed Yesevl 
takipçiterinin yazdıkları "hikmet"ler tekke 
edebiyatının ilk örnekleri kabul edilebilir. 
Selçuklular döneminde Kalenderl, Cami, 
Haydar! gibi tasavvufi zümreler, Evhadüd
dln-i Kirmanl, Necmeddln-i Daye, Mevla
na Celaleddin-i RGml, Hacı Bektaş-ı Vell 
gibi sQfiler Anadolu'ya gelerek tasavvufi 
hayat ve düşüncenin oluşmasına zemin 
hazırlamışlardır. Özellikle Mevlana Me§ne
vi'siyle Osmanlı dönemi tasawuf edebiya
tı üzerinde etkili olmuş, Sadreddin Kone
v'i, Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin fikirlerinin 
Anadolu'da yayılmasına öncülük etmiş, 
Necmeddln-i Daye Mirşadü '1-'ibôd'ı, Fah
reddln-i lraki Lema'ôt'ı Anadolu'da yaz
mıştır. Anadolu'da XIII. yüzyılın sonların
dan itibaren tarikatların yaygınlaşıp tek
ke merkezli olarak örgütlenmesi ve bura
larda yetişen şairlerin eser vermeye baş
lamasıyla birlikte tekke (tasawuf) edebiya
tı diye tanımlanan bir edebiyat oluşmuş, 
Mevleviyye, Halvetiyye, Kadiriyye gibi tari
katların tekke ve zaviyeleri çevresinde bir
çok mutasavvıf şair yetişmiştir. Tekke şa
irleri kendilerini belli vezin ya da nazım şe
killeriyle sınırlandırmayıp hece ve aruz vez
nini birlikte kullanmışlardır. Şiirlerinde hem 
halk hem divan edebiyatının vezin, tür ve 
nazım şekillerinden yararlanmışlar, bu iki 
edebiyatın şiir estetiğinden çeşitli unsur
lara yer vermişlerdir. Bu durum kendile
rine özgü bir üs!Gp ve özgünlük kazanma
larına engel olmamıştır. Osmanlılar döne
minde aruzun hakimiyetine rağmen mu
tasavvıf şairlerin hece vezniyle ortaya koy
duğu şiirler milll zevkin yaşatılmasında 
önemli rol oynamıştır. Tasawuf neşvesi 
edebiyatın diğer kolları üzerinde de etki
li olmuş ve mutasawıf olmayan şairler şi
irlerinde tasavvufi mazmunları yaygın bi
çimde kullanmışlardır. Çoğunlukla sade bir 
dilin hakim olduğu tekke edebiyatı ürün
lerinin bir kısmı öğüt verici, uyarıcı ve öğ
retici niteliktedir. Bu tür eserlerde zühd 
ve takva, tasavvuf neşvesiyle yazılmış rin
dane ve aşıkane şiirlerde lirizm ön plana 
çıkmıştır. Bunların ilahi ve nefes adıyla bes
telenerek tekkelerde okunınası halkın ma
nevi dünyasının teşekkülünde önemli rol 
oynamıştır. Tekke edebiyatı ürünlerinde 
vahdet-i vücQd anlayışı merkezinde Al
lah'ın isim ve sıfatları, ilahi aşk, insan -ı 

kamil, ahlaki ve ruhi eğitim, velayet. ke
ramet, sohbet, halvet zikir, insanın yüce
liği, yaratılış, tecelli, seyrü sü!Ok, actab ve 

erkan, meratib, dünyanın faniliği, nefsin 
kötülüğü gibi tasawufi konulara yer ve
rilmiştir. 

Anadolu'da tasawuf edebiyatının ilk ör
neklerinin Xlll. yüzyıldan itibaren verildiği 
görülmektedir .. Eserleri Farsça olmasına 
rağmen Mevlana Celaleddin-i ROm! yer 
yer Türkçe kelime ve terkipler kullanmış, 
mülemma' beyit ve şiirler yazmışsa da Oğ
lu Sultan Veled'in divanında ve mesnevile
rindeki Türkçe beyitler ayrı bir cilt meyda
na getirecek kadar çoktur. Çarhname'
siyle tanınan Ahmed Fakih dinl-tasawufi 
edebiyatın Anadolu'da ilk temsilcilerinden
dir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin mensur ve man
zum tercümeleri yapılan Arapça Ma]fd-
1ôt'ının tasavvufi konuların halk arasında 
yayılmasında etkili olduğu anlaşılmakta
dır. Attar'ın Mantı]fu't-tayr'ını tercüme 
eden Ahmed Gülşehrl, Farsça Pelekna
me'sinde tasawufi konuları anlatmıştır. 
Orta Asya'da Ahmed Yesev'i ve dervişleri
nin hikmetleriyle başlayan çığırı Anadolu'
da devam ettiren, şiirlerinde İslami ve in
sani değerleri tasavvuf bağlamında sade 
bir Türkçe ile en güzel biçimde sunan Yu
nus Emre asırlar boyunca tekke şairleri 
üzerinde etkili olmuş ve etkisi günümüze 
kadar süregelmiştir. Onun mesnevi nazım 
şekliyle yazdığı Risaletü'n-nushiyye'si di
daktik bir nitelik taşımaktadır. Aşık Paşa 
Garibname'sinde tarikat adabından, şeyh
mürid ilişkilerinden söz etmiş, bu eseriy
le Oğuz Türkçesi'nin Anadolu'da teşekkü
lüne büyük katkı sağlamıştır. XIII. yüzyılın 
sonları ile XIV. yüzyılın başlarında yaşayan 
Said Emre'nin on dokuz şiiri tesbit edil
miştir; bu şiirlerde Yunus Emre'nin etkisi 
açıkça görülür. XIII. yüzyılda divan şiirinin 
ilk temsilcilerinden olduğu sanılan, ancak 
son yapılan araştırmalarda 1348'de hayat
ta olduğu anlaşılan Şeyyad Hamza'nın şiir
lerinde dinl-tasavvufi unsurlar ağırlıklı ola
rak yer almaktadır. XIV. yüzyılın ikinci ya
rısında Azerbaycan ve Anadolu'da büyük 
şöhret kazanan Neslml başta Bektaşi şa
irleri olmak üzere birçok şairi etkilemiştir. 
Nesimi, aynı zamanda divan şiirinin maz
munlarını klişeleştirmeyi gerçekleştiren ilk 
şairlerden biri olarak kabul edilir. 

Osmanlı ilim ve kültür hayatı XV. yüzyıla 
gelindiğinde özellikle ll. Murad devrinde 
büyük bir gelişme gösterir, onun adına bir
çok eser yazılır. Bu dönemde Hacı Bay
ram-ı Veli, Akşemseddin ve Eşrefoğlu RO
mi gibi büyük sOfilerle tasawufi düşünce 
yaygınlaşır. Zeyniyye ve Mevleviyye gibi ta
rikatlar yüksek mahfillerde rağbet görür. 
Bu yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde 
mescid, medrese ve setillerin yanında tek-
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ke ve zaviyeler de çoğalır. Buna paralel ola
rak Anadolu'da tekke şiirinin geliştiği, ku
rumsallaşan ve çeşitlenen tarikatlar çerçe
vesinde tekke şairlerinin çoğalmaya başla
dığı görülür. Yüzyılın ilk telif eseri Süley
man Çelebi'nin Vesiletü'n-necat adıyla 
yazdığı mevlididir. Asırlardan beri Türk top
lumunda değişik vesilelerle okunagelen 
eser, Anadolu ve Balkanlar'daki müslüman 
toplumlar arasında büyük bir üne sahip
tir. Hacı Bayram-ı Veli'nin aruzla iki, he
ceyle üç şiiri tesbit edilebildiğinden şairli
ğinden çok asıl şöhretini Anadolu'daki ilk 
Türk tarikatı olan Bayramiyye'yi kurması 
ve yetiştirdiği halifeleri dolayısıyla kazan
mıştır. Ancak hece vezniyle ve sade Türk
çe ile söylediği ilahileri tasawuf yolunun 
büyükleri tarafından şerhedilmiştir. Hak
kında en fazla menakıbname yazılan şeyh
lerden olması dolayısıyla tekke edebiyatın
da ayrı bir yere sahip olan Emir Sultan'ın 
da birkaç şiiri bulunmaktadır. Bektaşilik 
tarihinde önemli bir yeri olan Kaygusuz 
Abdal, Yunus Emre'nin en iyi takipçilerin
den ve tekke şiirinin önde gelen temsilci
lerindendir. Alaylı ve şathiye türü şiirlerin
de Yunus Emre tesiri açıkça görülür. Mer
zifonlu Abdürrahlm-i Rumi'nin Işkname 
adı verilen divanı henüz ele geçmemişse 
de günümüze ulaşan altı şiiri lirizmi ve di
linin sadeliğiyle dikkat çekmektedir. Yazı
cıoğlu Mehmed'in dini-tasawufi konuları 
içeren hacimli manzum eseri Muham
mediyye'sindeki "Kaside-i İlahiyye" başlık
lı manzume tekke şiirinde ilahi adıyla ge
lişecek olan bir türün başlangıcı sayılmış
tır. Akşemsedin'in beşi heceyle, diğerleri 
aruzla olmak üzere toplam otuz sekiz şi
iri bilinmektedir. Yunus Emre'yi takip eden 
Eşrefoğlu Rumi'nin divanındaki 129 tasav
vufi şiirden 39'u heceyledir. Yunus Emre 
yolunda şiirler yazan Kemal Ümmi'nin di
vanında yedisi mesnevi olmak üzere 140 
şiir bulunmaktadır. Şiirlerinde "Aşık" mah
lasını kullanan İbrahim Tennuri'nin ibadet
lerin tasavvufi yorumunun yapılıp çeng, 
def, ney, küfr, şahid, zünnar vb. terimie
rin açıklandığı Gülzar-ı Ma'nevi adlı bir 
mesnevisi vardır. Akşemseddin'in halifele
rinden Abdürrahim Karahisari en önemli 
eseri olan Vahdetname'de tasavvufi esas
ları kısa hikayelerle anlatmıştır. Divanı ya
nında Miskinname, Neyname, Çoban
name gibi manzum eserleri olan Dede 
Ömer ROşeni XV. yüzyılın güçlü tekke şa
irlerindendir. Anadolu'da Halvetiyye'nin ya
yılmasına büyük katkıda bulunan Cemal-i 
Halveti'nin de bazıları bestelenmiş şiirleri 
vardır. Bu yüzyılda Elvan-ı Şlrazl'nin Gül
şen-iRaz Tercümesi, Pir Muhammed'in 
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Tarikatname, Mulnl'nin Ma'nevi-i Mu
radi, Arif'in Mürşidü'l-ubbad ve Nüs
ha-i Alem, Ahmed Hayall'nin Ravzatü '1-
envar, Gülşeni-i Saruhanl'nin Razname, 
Muhyiddin'in Hızırname adlı mesnevileri 
dikkat çekmektedir. 

Türkçe'nin sadeliğini kaybedip Arapça 
ve Farsça 'nın yoğun etkisi altına girdiği 
XVI. yüzyılda tekke şiirinin bu sadeliğinin 
devam ettiği görülmektedir. Ancak bazı 
tekke şairleri de divan şiiri tarzında şiirler 
yazmıştır. XVI. yüzyılın başlarında Şeyh Da
vOd-i Halvetl, Arapça-Türkçe karışık ola
rak kaleme aldığı manzum Gülşen-i Tev
hid'inde sülOk yollanndan yedi daireyi açık
lar. Orta Asya'dan gelip Anadolu'da faali
yet gösteren şeyhlerden Emir Buharl'nin 
Farsça ve Türkçe divançeleri vardır. Eşre

foğlu Rumi'nin halifesi ve damadı Abdür
rahim Tirsl'nin bu tarz bazı şiirleri günü
müze ulaşmıştır. Sünbül Sinan'ın Arapça 
ve Türkçe mensur eserlerinden başka bir
kaç ilahisi de bulunmaktadır. Tekke edebi
yatının bu yüzyıldaki önemli temsilcilerin
den biri olan İbrahim Gülşenl'nin Farsça 
eserleri yanında Türkçe divanı, Fendna
me ve Çobanname adlı eserlerinde Mev
lana, Yunus Emre, Neslml ve şeyhi Dede 
ömer HOşeni'nin etkisi görülür. Aynı _kişi 
olup olmadıkları konusunda tereddütler 
bulunan Dukakinzade Ahmed Bey ile Bay
rami-Melamlleri'nden Sarban Ahmed de 
bu yüzyılın önemli tekke şairlerindendir. 
Larendi'nin Cevahirü'l-ahbdr adlı Türkçe 
tasavvufi-ahlaki bir eseri vardır. Gülşen-i 

Vahdet müellifı Mevlevl şeyhi Şahidi İbra
him Dede, günümüze yalnızca üç ilahisi 
ulaşan Merkez Efendi, aynı zamanda hat
tat olan Abdurrahman Gubarl, "Cevherl" 
mahlaslı Sarhoş Bali Efendi, tekkesinde 
tefsir, hadis ve Meşnevi dersleri okutan 
Sirozlu Şeyh Muhammed ilham! bu yüzyı
lın anılması gereken diğer mutasawıf şa
irleridir. Sarhan Ahmed'den ya da Pir Ali 
Aksarayi'den feyiz aldığı belirtilen ve "Kay
gusuz" mahlasını kullanan Vizeli Alaeddin 
tekke şiirinde ayrı bir yere sahiptir. Müs
takil bir divanı bulunmayan, ancak beste
lerren bazı şiirleri dilden dile dolaşan İbra
him ümml Sinan, üç dilde şiir yazan Ha
san Zarlfi, ilahilerinden oluşan divanında 
elliden fazla şiiri bulunan Üftade, Halve
tiyye tarikatının Şemsiyye kolu kurucusu 
olup divançesi yanında mensur-manzum 
tasavvufi, ahlaki, menkıbevl otuzdan fazla 
eser kaleme alan ve bazı şiirleri bestele
rren Şemseddin Sivas!, Ehl-i beyt muhab
betini ön plana çıkaran Seyyid Nizarnoğlu 
bu yüzyılın önemli tekke şairleridir. XVI. 
yüzyılda yaşayan Pir Sultan Abdal'ın şiir-
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lerinde de Hz. Ali ve Ehl-i beyt sevgisi ön 
plandadır. Pir Sultan'ın dervişi olduğu söy
lenen Kul Himmet ise Türkçe'yi ustalıkla 
kullanan, şiirleri halk tarafından beğeni
Ien Alevi-Bektaşi şairlerdendir. Bu yüzyıl

da yaşadığı bilinen Azmi Baba'nın ömer 
Hayyam'ı çağrıştıran bir şathiyyesi bulun
maktadır. Meşnevi, Divan-ı f:lafı?, Gü
listan, Bostan, Pend-i 'Attar, Baharis
tdn, Mantı~u't-tayr, Divan-ı 'Örfi gibi 
eseriere yazdığı şerhlerle tanınan Şem'l 
Mustafa Efendi de mutasawıf bir şairdir. 

Yine bu yüzyılda Maktel-i Hüseyin ve 
Hüsn ü Dil müellifi Nakşl şeyhi Lamii 
Çelebi ile bir tarikat mensubu olmamala
rına rağmen Nev'! Hasb-i Hal, Taşlıcalı 
Yahya Gencine-i Raz ve Şah u Geda, 
FuzOII Leyld vü Mecnun, Kara Fazll Gül 
ü Bülbül, Hakani Mehmed Bey Hilye adlı 
eserlerinde yalnız klasik Türk edebiyatının 
değil Türk tasavvuf edebiyatının da önde 
gelen eserlerini ortaya koymuşlardır. 

Osmanlı Devleti'nin siyası ve ekonomik 
gücünü kaybetmeye başladığı XVII. yüz
yılda daha önce başlamış olan medrese
tekke çatışması şiddetlenmiştir. Bu tür 
çatışmalara rağmen tekke edebiyatında 
parlak bir dönem yaşandığı söylenebilir. 
Daha çok tasawuf adab ve erkanı , sema 
ve devran konusunda eserlerin yazıldığı, 
Fuşuşü'l-J::ıikem ve Meşnevi'nin tercü
me ve şerhlerinin yapıldığı bu dönemde 
YOn us tarzı söyleyiş Mevlevl muhitlerinde 
itibar kazanmış, heceyle yazan Mevlevl şa

irleri yetişmiştir. Halvetiyye'ye mensup di
van şairlerinden Naill-i Kadim gazellerinde 
ve müseddeslerinde tasawufi terimleri 
sıkça kullanmış, divan geleneğinde Mev
levl neşvesini yansıtanlardan Fasih Ahmed 
Dede'nin rindane ve aşıkane gazelleri ta
sawufi çevrelerde çok beğenilmiştir. Di
van şiirinde bu yüzyılda etkisi görülmeye 
başlanan sebk-i Hindl üsiObunun önemli 
temsilcilerinden Mevlevl şeyhi Neşatl de 
şiirlerinde ilahi aşkı ve tasawufi neşveyi 
yansıtmıştır. Aşık Yunus'ta görüldüğü gi
bi XIII. yüzyıldan beri tasawuf şairleri için 
kullanılan "aşık" unvanı, XVI. yüzyıldan son
ra tasavvufla ilgili terimleri hayli yumuşa
tarak şiirlerine alan saz şairleri için kulla
nılmış, daha sonra bunlara da aşık den
ıneye başlanmıştır. Bu yüzyıldan itibaren 
Katibl, Kuloğlu, Aşık ömer, Üsküdarl gibi 
aşık edebiyatı içerisinde yer alıp tekke şi

iri unsurlarından etkilenmiş şairlere de 
rastlanmaktadır. XVII. yüzyılda Türk ta
savvuf edebiyatında Bayrami-Melam'iliği'

nin etkinliği artar. Yüzyılın başlarında ve
fat eden Bayrami-Melaml kutbu idrls-i 
Muhtefi'nin bir şathiyesiyle iki gazeli dışın-

da herhangi bir eseri günümüze ulaşma
mıştır. Mensuplarından Bezcizade Meh
med Muhyiddin'in divanı vardır. Yine İd
rls-i Muhtefi'nin mensuplarından Lame
kanı Hüseyin Efendi'nin mensur eserle
rinden başka divanı ve Esrarname'den 
tercümeleri mevcuttur. Lamekanı Hüse
yin Efendi vasıtasıyla Bayrami-Melamlli
ği'ne intisap eden Olanlar Şeyhi İbrahim 
Efendi'nin on üç uzun kaside ile bir kısmı 
hece vezniyle yazılmış ilahilerden meyda
na gelen divanının yanı sıra Vahdetna
me ve Mufid ü Muhtasar adlı iki man
zum eseri bulunmaktadır. Tasavvufun en 
önemli konularını sade bir dille anlatabi
len "Dil-i Dana" kasidesi ve tasavvufun ta
nımlarını verdiği manzumesi tekke mu
hitlerinde çok tanınmıştır. Bilhassa he
ceyle yazdığı şiirlerinde Yunus Emre'nin 
etkisi açıkça görülür. İbrahim Efendi'nin 
halifesi Sun'ullah Gaybl, bu yüzyılda yeti
şen Bayrami-Melaml neşveye sahip önem
li şahsiyetlerdendir. Gaybl'nin divanında 
kaside, gazel , muratbalardan başka on 
dokuz koşma bulunmaktadır; seksen ga
zelinden altısını hece vezniyle yazmıştır. 
"Keşfü 'l-gıta" adlı kasidesi devriye türü
nün en güzel örneklerinden kabul edilir. 
Devran ve sema konularında da eserler ya
zarak dönemindeki tekke-medrese tartış
malarına katılmıştır. İnsan-ı kamil, vah
det, muhabbet, varlık, hulOI ve ittihad gi
bi konulardaki görüşlerini yansıtan eser
Ierinin Bayrami-Melamlliği literatüründe 
ayrı bir değeri vardır. Melamllik tarihinde 
önemli bir yere sahip olan Semeratü'l
fuad fi'l-mebde ve'l-mead'ın müellifı Sa
rı Abdullah'ın şairliği ilmi kadar güçlü de
ğildir. Niyazi-i Mısrl'nin şeyhi olan ve ilahi
leri, yetiştirdiği dervişleriyle bilinen Elma
Iılı Ümml Sinan'ın divanında 200 şiir bulun
maktadır. İlahileri ve besteleriyle bilinen 
Zakiri Hasan Efendi kendi şiirlerinin dışın
da başkalarının şiirlerini de bestelemiştir. 

Halktan padişaha kadar geniş bir tesir hal
kası oluşturmayı başaran Aziz Mahmud 
Hüdayi'nin divanındaki ilahilerden bir kıs
mı bestelenerek yüzyıllarca tekkelerde oku
nagelmiştir. Halveti şeyhlerinden Abdüla
had Nuri'nin divanındaki 130 şiirden kırk 
biri heceyle olup birçok şiiri bestelenmiş

tir. Adem Dede'nin Mevlevı1er'den heceyle 
şiir yazan ilk şair olması bakımından tek
ke şiirinde ayrı bir yeri vardır. Halvetl şeyh
lerinin biyografılerine dair Lemezat-ı Hul
viyye ez-Lemaat-ı Ulviyye adlı eseriyle 
tanınan Cemaleddin Hulvl'nin mürettep 
divanındaki ilahiler sade bir dille kaleme 
alınmıştır. Halvetiyye'den Nakşl-i Akkirma
nl divanının yanında Manzume-i Aynü'l-



hayat ve ManzCıme-i Gavriyye adlı mes
nevileri kaleme almıştır. Divanından baş
ka Tarikatname adlı bir mesnevi de yazan 
Himmet Efendi, YOn us Emre'nin etkisinde 
kalan ve bazı şiirleri bestelenen şairler
dendir. XVII. yüzyılın şüphesiz en önemli 
tekke şairi Niyazi-i Mısrl'dir. Me§nevi'nin 
ı. cildini manzum olarak tercüme eden 
Mehmed Nazmi Efendi, yedi Halveti-Si
vasl şeyhinin menakıbına dair Hediyye
tü '1-ihvan'ıyla tekke edebiyatında örneği 
nadir olan tarikat tezkirelerinden birini or
taya koymuştur. Bunlardan başka bazıla
rı divan sahibi olan Eroğlu NOri, Adli, Der
viş Osman, Abdülmecid Sivasl, Zakirzade 
Abdullah Biçare, Cahidl Ahmed Efendi, 
Katibi Mustafa Efendi, Divitçizade Meh
med Efendi, Gülaboğlu Mehmed Askeri. 
Müftl Derviş, Gelibolulu GafOrl, Ankara
lı Abdurrahman Vali, İstanbullu İbrahim 
Nakşl gibi birçok tekke şairi vardır. 

XVlll. yüzyılda divan edebiyatında oldu
ğu gibi tasavvuf edebiyatında da birkaç 
isim dışında önemli şairlerin yetişmediği 
söylenebilir. Yüzyılın ikinci yarısında yaşa
yan ve divan şiirinin son büyük temsilcisi 
sayılan Şeyh Galib'in bir tekke şeyhi olma
sı dikkat çekicidir. Divan şiirinin estetiği 
içinde tasavvufu bütün derinliğiyle işleyen 
Hüsn ü Aşk adlı mesnevisiyle ilahi aşkı 
konu alan mesnevilerin zirvesine ulaşan 
Şeyh Galib'den çok etkilenen Esrar Dede'
nin divanında Mevlev'ilik'le ilgili kavramlar 
ve tasavvufı unsurlar önemli bir yer tutar. 
Mevlev'iliğe gönül vermiş alim ve mutasav
vıf şair Nahlfı daha çok manzum Me§ne
vi tercümesiyle tanınır. Nahlfı, Nazim ve 
Salahi ile birlikte bu yüzyılın en çok na't 
yazan şairlerindendir. Setine-i Netise-i 
Mevleviyyan adlı tezkirenin müellifi Sa
kıb Dede şiirlerinde M evievi sembolleri ve 
tasavvuf terimlerini sıkça kullanan bir baş
ka Mevlevl şairidir. Halveti-Şabanl şeyhi 
Mehmed NasOhl'nin divançesinde kırk ye
di şiir mevcuttur. Hemen hemen bütün 
tasavvufı çevrelerde kabul görmüş İsmail 
Hakkı Bursevl'nin FütCıhat-ı BurCıseviy
ye adını verdiği divanı 360 gazel, on biri 
heceyle yazılmış altmış altı ilahi ve diğer 
şiirlerini ihtiva eder. Hasan Sezal-yi Gülşe
ni aruzu ustalıkla kullanan tekke şairle
rinden olup divanında klasik nazım şekille
riyle tasavvufı konuları işleyen otuza ya
kın şiiri bestelenmiştir. Nakşibendl şeyhi 

Neccarzade Rıza Efendi na'tlarıyla tanı
nır. Şeyh Zatl'nin tasavvufun temel konu
larının açıklandığı 846 beyitlik mesnevisi 
Sevanihu'n-nevadir ti ma'rifeti'l-ana
sır'la birlikte basılan divançesinde 143 ga
zel yer alır. Uşşakıyye'den Cemaliyye'nin ku-

rucusu Cemaleddin Uşşaki'nin divanında 
aruzla ve sade bir dille yazılmış 350 şiirin 
tamamında tasavvufı neşve hakimdir. Ah
med Mürşidl'nin manzum Ahmediyye'si, 
Muhammediyye tarzında kaleme alın
mış nasihat ağırlıklı bir eserdir. Sa'dl şeyh
lerinden Zarlfı Pendndme'sinde dini ah
laki, Risale-i Tasavvutname'sinde tasav
vufı konulan anlatmıştır. XVIII. yüzyılın tek
ke edebiyatı bakımından önemli şahsiyet
lerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın di
vanında diğer nazım şekilleriyle yazılmış 

şiirlerden başka 366 adet gazel-ilahi bu
lunur. Çok beğenilen ve "Tefv'izname" adıy
la bilinen, "Mevla görelim neyler 1 Neyler
se güzel eyler" redifli şiiri veeize gibi dil
lerde kalmıştır. Celvetl ve Bektaşi şeyhi 
Haşim Baba'nın divanında yer alan 200'
den fazla şiir arasında "Devriyye-i Ferşiy
ye"si en başarılı devriyelerden kabul edi
lir. XVlll. yüzyılda na'tlarıyla tanınan Uş

şaki şeyhi Salahi Efendi'nin Türkçe diva
nının yanında tercüme, telif ve şerhlerden 
meydana gelen birçok eseri bulunmakta
dır. Bu yüzyılda Konyalı Şem'l, Aşık Halil, 
Kara Hamza gibi aşık edebiyatı içerisinde 
yer aldığı halde tekke şiirinden etkilenen 
şairlerden başka Mahv'i, Senayl, Mustafa 
Azbl. NüzOll, Şiri. Fahrl, Mustafa Zekal, 
Mustafa Selami ve Sursalı Şeyh Kaygulu 
gibi birçok tekke şairi yetişmiştir. 

Yeniçeriliğin kaldırılması ve Tanzimat 
Fermanı'nın ilanı gibi toplum hayatını de
rinden etkileyen olayların yaşandığı, Os
manlı düşünce ve zihniyet dünyasında bü
yük değişmelerin meydana geldiği, klasik 
edebiyatın ağır tenkitlere uğrayıp yerini 
Batı tesirindeki edebiyat anlayışına bırak
maya yüz tuttuğu XIX. yüzyılda tasavvuf 
edebiyatı ve tekke şiiri tabii seyrini devam 
ettirmiştir. Bu yüzyılda tarikat adab ve er
kanı, vahdet-i vücOd, silsilename ve biyog
rafiler, öğüt ve mektuplar tasavvuf edebi
yatının başlıca konuları olmaya devam et
miştir. XIX. yüzyılda şairliği ve mOsikişi
naslığı ile tanınan Nakşl Mustafa Dede, di
van sahibi Kara Şemsi, "Şeyhl" mahlasıyla 
manzumeler kaleme alan Mehmed Cela
leddin Dede, divançe sahibi Mehmed Esad 
Dede, "Fahrl" mahlaslı Hüseyin Fahreddin 
Dede gibi birçok Mevlevl şairinin yanı sıra 
Leyla Hanım, Şeref Hanım, Hatice Nakiye 
Hanım gibi kadın Mevlev'i şairleri yetişmiş
tir. Divanında tasavvufı duygularla söylen
miş gazelleri bulunan Keçecizade İzzet 
Molla, Gülşen-i Aşk adlı eserinde tasav
vufı seyrü sülOk anlayışını dile getirir. Mus
tafa KabOll Efendi divanından başka ta
savvufı risaleler de kaleme almıştır. Ka
diri şeyhi KuddOsl Ahmed Efendi, Anada-
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lu' da yetişen mutasavvıf şairlerin en ünlü
lerinden olup hem hece vezniyle hem aruz
la şiirler yazmıştır. Kadirl şeyhi Müştak 
Baba divanında, Kethüdazade Arif Bey ve 
Mevlev'i Hasan Nazif Dede divançelerinde 
klasik edebiyatın nazım şekillerini kullan
mışlardır. Divan sahibi Mustafa Aczi, Ni
yazi-i Mısrl'nin ve kendisinin birer gazelini 
şerhetmiştir. Özellikle kendi gazeline yaz
dığı şerhin şerh geleneği içerisinde ayrı 
bir yeri bulunmaktadır. Hem aruz hem he
ce veznini kullanan Halveti-Şabanl tarika
tına mensup divan sahibi Mehmed Aydl 
Efendi tarikat büyükleri için kaleme aldığı 
methiyeleriyle dikkat çekmektedir. Türk
çe ve Farsça iki divanı olan Nigarl'nin şiir
leri Kuzey Azerbaycan ve Doğu Anadolu'
da meclislerde okunınaya devam etmek
tedir. Daha çok hicivleriyle tanınan Kazım 
Paşa'nın Makalid-i Aşk'ı Kerbela mersi
yelerinden oluşur, ayrıca tasavvufı şiirleri 
de vardır. Adile Sultan'ın klasik tarzdaki 
divanında tasavvufı neşve yoğun şekilde 

hissedilir. Bu yüzyılın sonlarında yaşayan 
ünlü mutasawıflardan Osman Şems Efen
di'nin tasavvufı yönü kadar şairliği de güç
lüdür. Bazı gazelleri, murabbaları, ilahileri 
çeşitli makamlarda bestelenmiştir. XIX. 
yüzyılda Seyranl, Ruhsatl, Minhacl, Süm
manl, Dertli, Erzurumlu Emrah gibi aşık 
edebiyatı içerisinde yer alıp tekke şiirinden 
etkilenen şairlerden başka Sivaslı SOzl, Üs
küdarlı Safi, Agah Paşa. Mehmed Ali Hil
mi Dede, Edib Harabl, Dede Ali Türabi gibi 
çoğu divan sahibi tekke şairleri de bulun
maktadır. 
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~ A . AzMi BiLGiN 

c) Halk Şiiri. Osmanlı dönemi edebiya
tı içinde geniş bir etki alanına sahip halk 
şiirinin ilk örnekleri olan koşuk, sagu, sav 
ve destantarla ilgili bazı parçalar Divanü 
lugiiti't-Türk içinde zamanımıza ulaşmış

tır. Daha çok sözlü gelenekte yer alan halk 
şiirinin başlıca özellikleri şöylece sıralana
bilir: Dili sade, istisnalar dışında nazım bi
rimi dörtlük, ölçüsü hecedir. Genellikle ya
rım kafiye kullanılır; tema olarak halk ha
yatının hemen bütün yönlerini kapsar. Halk 
şiiri içinde yer alan anonim halk edebiya
tının nazım biçimleri türkü, mani, man
zum ve mensur bilmecelerle atasözlerin
den meydana gelir. Aşık edebiyatı nazım 
biçimleri koşma, semai, varsağı, divan (di
van!), selis, satranç, destan dır. Ağıt, taşla

ma, güzelleme, koçaklama, ninni, teker
leme. beşik türküleri ve muamma hem 
anonim halk hem aşık edebiyatının ortak 
nazım türleridir. 

Halk edebiyatının anonim ürünleri üze
rinde XX. yüzyıl başlarına kadar yeterli 
derleme çalışmaları yapılmadığından bun
ların Osmanlı dönemindeki gelişim süreci 
hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Türkü, mani, bilmece, tekerleme, 
ninni, ağıt, taşlama . güzelleme, koçakla
ma gibi örnekleri ihtiva eden en eski ta
rihli cönkün XV. yüzyıla ait olduğu tahmi
ni, "türkü" adlı ilk parçanın XV. yüzyıl baş
larında Horasan bölgesinde tesbiti, Ana
dolu ve Rumeli'de ilk türkü örneklerine 
XVI. yüzyılda rastlanması bu ürünlerin XV
XVI. yüzyıllardan itibaren kaydedilmeye 
başladığını ortaya koymaktadır. Bu ilk ya
zılı örnekler dikkate alındığında halk ede
biyatının gerek dil ve söyleyiş gerekse bi
çim bakımından uzun bir geçmişe sahip 
olduğu , Osmanlılar döneminde de gelişe
rek varlığını devam ettirdiği söylenebilir. 

Aşık edebiyatı da anonim halk edebiyatı 
gibi nazım ağırlıklıdır. Oğuz Türkleri'nde 
kullanılan ozan kelimesinin yerini XV. yüz
yıldan sonra Anadolu ve Azeri Türkleri ara
sında giderek "aşık" kelimesinin almasıyla 
birlikte ozanlık geleneğini aşıklar devam 
ettirmeye başlamış , bunların oluşturduğu 

edebiyatada "aşık edebiyatı" denilmiştir. 
Aşıklar saz eşliğinde şiir söylediklerinden 
"saz şairi" olarak da adlandırılmıştır. XV. 
yüzyılda yaşadığı bilinen herhangi bir saz 

562 

şairine rastlanmamakla beraber XVI. yüz
yılda ortaya konan aşık edebiyatı ürünle
rinin biçim ve muhteva özelliklerinden ha
reketle bu tür eserlerin XV. yüzyılda da var 
olduğu sonucuna ulaşılabiılr. XVI. yüzyıl
dan itibaren Osmanlı ülkesinde çok sayı
da aşık 1 saz şairi yetişmiştir. Halkın saz 
şairlerinin basit fakat samimi şiirlerinden 

hoşlandığı , bu şiiriere büyük ilgi göster
diği ve şair denince elinde sazı, dilinde sö
züyle kendine daha yakın bulduğu aşıkları 
hatırladığı anlaşılmaktadır. 

Aşıklar için XVII. yüzyıl adeta bir altın 
devir olmuştur. Bu yüzyıldan itibaren aşık
lar konaklarda, kervansaraylarda, kahve
hanelerde, tekkelerde, mesirelerde yer al
maya ve toplum tarafından büyük ilgi gör
meye başlamıştır (Evliya Çelebi, I, 638: Il, 
5; III, 5I 8; IV, 50) . Aşıkedebiyatının bu yüz
yılda saray katına ulaşan bir ilgiye kavuş
tuğu görülmektedir. IV. Murad, musahibi 
Musa Çelebi'nin ölümünden duyduğu acı
yı , "Yola düşüp giden dilber 1 Musa'ın eğ

lendi gelmedi 1 Yoksa yolda yol mu şaştı 1 
MOsa'm eğlendi gelmedi" dörtlüğü ile baş
layan bir varsağıda dile getirmiştir. IV. Mu
rad devrinden sonra aşıkların sayısı art
mış. içlerinden şöhreti Bağdat sınırların
dan Tuna ve Özi kıyılarına kadar yayılan 
kişiler yetişmiştir. IV. Mehmed'in tahttan 
indirilmesi üzerine ( I 68 7) eşi Afife Sultan 
duyduğu üzüntüyü, "Bana hayf değil mi 
der Sultan Mehmed" nakaratlı bir man
zum ile ifade ederek aşık edebiyatma olan 
yakınlığını ortaya koymuştur. Bu ilginin 
giderek artması bazı şuara tezkireleri ya
zarlarını eserlerine saz şairlerini de almak 
zorunda bırakmış . buna karşılık saz şair
leri de zaman içinde divan şairlerinin et
kisinde kalarak aruz vezniyle şiirler söyle
miştir. 

XVIII. yüzyılın ünlü şairi Nedim, "Sevdi
ğim cemalin çünkü göremem" mısraıyla 
başlayan bir türkü yazmış . aşık tarzının o 
yıllardaki şekil ve edasına uygunluk gös
teren ve büyük ilgi gören bu türkü III. Ah
med devrinde mesirelerde, çırağan alem
lerinde, Jale sohbetlerinde ağızdan ağıza 
dolaşmıştır. Nedim'den sonra mahaJJileş
me ve halkın zevkini göz önünde bulun
durarak şiir yazma giderek yaygınlaşmış
tır. Bunun sonucunda Aşık Ömer, Gev
herl. daha sonraki yıllarda Dertli, Everekli 
(Develili ) Seyranl. Erzurumlu Emrah, Bay
burtlu Zihnl gibi saz şairlerinin eserleri 
Osmanlı ülkesinin hemen her tarafında 
yankı bulmuştur. O dönemlerde tertip edi
len şarkı mecmualarından mOsiki fasılların
da aşık tarzı şiirlere , maham ve Urfa ağzı 
türkülere yer verildiği öğrenilmektedir. 

Aşıklar arasında bir gelenek halinde de
vam edip gelen bilgilere göre ll. Mahmud 
zamanından Sultan Abdülaziz'in son dö
nemlerine kadar aşıkların düzenli bir teş
kilatı ve esnaf toncalarına benzer loncala
rı vardı. Aşıklar kethüdası unvanını taşı
yan reisieri devlet tarafından tayin edilir
di. istanbullu Aşık Hüseyin Baba 1834 yı
lından itibaren yirmi sekiz yıl Tavukpaza
rı Aşıklar Cemiyeti'nde reislik yapmış, saz 
çalmadaki başarısından dolayı Sultan Ab
dülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemle
rinde on üç yıl kadar sarayda görev almış . 

padişahların zevkle dinlediği aşık fasıliarını 

yönetmiştir. Beşiktaşlı Gedayl de Sultan 
Abdülaziz'in meclisinde aşıklara reislik et
miştir. Bu ilgi sonucu Akif Paşa. "Tıfl-ı na
zenlnim unutınarn seni" mısraıyla başla
yan hece vezniyle mersiyesini, Ziya Paşa. 
"Akşam olur güneş gider şimdi buradan" 
mısraıyla başlayan türküsünü, Edhem Per
tev Paşa da Mahmud Nedim Paşa hakkın
da, "Bu deli gönlümün coşkunluğu var" 
mısraıyla başlayan destanını yazmıştır. Cev
det Paşa'nın teşviki üzerine hece vezniyle 
yazılmış şiirleri kitap haline getiren Ma
nastırlı Faik Bey'in All Paşa için kaleme 
aldığı, "Aşkın illerini harab eyleyen" mısra
ıyla başlayan destanı ve Namık Kemal'in 
hece vezniyle yazdığı türküleri Tanzimat 
döneminde halk şiirinin aydınlar tarafın-
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