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Sivas'ın Kangal ilçesinin Deliktaş köyün
de doğdu . Bir şiirinde, "Elli birde zuhur 
edip 1 Doğup cihana geldim ben" diyerek 
1251'de (1835) doğduğunu belirtir. Ancak 
diğer bir şiirin de, "Sene bin iki yüz yetmiş 
yedide 1 Benim de yaşıma elli dediler" di
yerek 1277'de ( 1860) elli yaşında olduğu
nu söylemesi bu bilgiyle çelişmektedir. Asıl 
adının Mustafa olduğu, "Mustafa'dır öz 
adım 1 M ahiasım Ruhsat koydum" mısra
larından anlaşılmaktadır. Babasının adı Şeyh 

Mehmed, annesinin adı Safiye'dir. Delik
taş'ta doğup orada yaşadığı için uzun sü
re Deliktaşlı Ruhsatl diye anılmıştır. "De
dem vilayeti gitsem Tonus'a" mısraından 

hareketle soyunun Tonus'tan (Altınyayla 
ilçesi) Deliktaş'a geldiği ileri sürülmekte
dir. 

"On ikime kadem bastım başıma kıldım 
nazar 1 Peder mader gitti yetim yaşıma kıl
dım nazar" beytinde on iki yaşındayken 
hem annesini hem babasını kaybettiğini 
belirten Ruhsafi dört evlilik yaptığını ve 
bu evliliklerden yirmi üç çocuğunun oldu
ğunu söyler (Eğer nikahtan sorarsan dör
dü bitirdim tamam 1 Eğer evlattan sorar
san yigirmi üçtür heman) Ruhsafi ömrü 
boyunca hanımlarının ve çocuklarının ölü
münden dolayı büyük acılar çekmiş, hep 
geçim sıkıntısı içinde yaşamış, Deliktaş'ta 

azeblik, çobanlık, amelelik, yarıcılık, su bek
çiliği ve duvarcılık yaparak geçimini sağla
maya çalışmıştır. "Şevketlüm bir defa teb
dil kıyafet 1 Gezmek veeibe-i zimmetiniz
dir 1 Memleketin bir tutarı kalmadı 1 Düz
rnek veeibe-i zimmetinizdir" dörtlüğüyle 
başlayan şiirinde devlet ricalini kötülediği 
için bir süre hapsedilen Ruhsati'nin öm
rünün sonuna doğru köyünde imamlık gö
revinde bulunduğu söylenmektedir. 

Ruhsatl'nin bir köy şairi olduğu ve ye
terli tahsil görmediği kanaati yaygındır. 
Ancak büyük ihtimalle Arap kaynaklı olan, 
halk tarafından aşk hikayeleri ve cenk ki
tapları gibi ilgi gören Uğru ile Kadı hika
yesini (nşr. Doğan Kaya, istanbul 1985) naz
ma çekmesinden, şiirlerinde ayet, hadis ve 
kelam-ı kibara yer vermesinden Arapça'ya 
yabancı olmadığı , bir caminin inşası için 
söylediği, "Tarihini tarh eyledim hesab-ı 
ebced ile 1 Biri gayın birisi şin ba ile ta
mam" mısralarından ebced hesabını bil
diği anlaşılmaktadır. 

Şiirlerinde "Ruhsat, Ruhsat Baba, Aşık 
Ruhsat" mahlasları yanında en çok "Ruh
sat!" mahlasını kullanan şaire bu mahla
sı Sivas'ın Karabaşı köyünden Şeyh İbra
him Efendi vermiştir. "Bir zaman icadi bir 
zaman Cehdl 1 Şimdi de Ruhsati Baba de
diler'' beytinde işaret edildiğine göre şair 
önce "icadi" ve "Cehdl" mahlaslarını kul
lanmışsa da bu mahlaslarıyla şiirleri yok
tur. İrticaten güzel şiirler söyleyen, ancak 
saz çalamayan şair ömrü boyunca arzu 
ettiği şöhrete kavuşamamıştır. Ruhsati'
nin bazı saz şairleri gibi hem hece hem 
aruz ölçüsüyle şiirleri varsa da onun şairlik 
gücünü yansıtan şiirleri hece vezniyledir. 
soo· e yakın şiirinin yarıdan fazlası koşma
dır. Diğerlerini semai nazım biçimiyle ve 
aruz ölçüsüyle söyledikleri oluşturur. Ge
nellikle üç beş dörtlükten oluşan şiirleri öl
çü, durak, kafiye ve redif bakımından sağ
lam sayılabilecek bir yapıya sahiptir. Dili
nin sade olması , aşk, ölüm, gurbet, yok
sulluk, zamandan şikayet. din, tabiat gibi 
konuları etkili biçimde dile getirmesi Ruh
sati'nin önemli özellikleridiL Ruhsati şiir
lerinin bir bölümünde bir aşık gibi kalbi 
heyecanla çarpan, tabiattan zevk alan, 
toplumun bozuk yönlerini gören bir saz 
şairi, bir bölümünde öğüt veren, fani gü
zelliKiere aldanmayan, mütevekkil bir der
viş edasındadır. Vehbi Cem Aşkun dini öğe
lere fazlaca yer veren Ruhsati'nin Nakşi

bendi, M. Fuad Köprülü ise Bektaşi oldu
ğunu söylerken onun hakkında geniş bir 
araştırma yapan Doğan Kaya şiirlerinden 
hareketle Nakşibendl olduğunu ortaya 
koymuştur (Aşık Ruhsatf, s. 23-24) Aşık 
edebiyatı içinde bir aşık kolunun kurucu
su sayılan Ruhsati'nin birçok şiiri günü
müzde türkü ve ilahi olarak söylenmek
tedir. 

Ruhsati'nin ölüm tarihi kesin olarak bi
linmemekte, M. Fuad Köprülü onun 1899'
da, Kadri Özyalçın - Kemal Gürpınar 1901 '
de, Vehbi Cem Aşkun ile Eflatun Cem Gü
ney ise 1911'de vefat ettiğ ini söylemek
tedir. Şiirlerinde yaşının yetmişe dayandı

ğını belirtmesi, 1903'te Sivas valisi olan 
Reşid Paşa'dan ve Sultan Mehmed Re
şad'ın saltanatından ( 1909- 1918) söz et
mesi 1911 yılında öldüğü yolundaki görü
şü daha güçlü kılmaktadır. Mezarı Delik
taş'ta kendisinden önce ölen oğlu Aşık 
Minhaci'nin yanındadır. Taşında, "Ruhsati 
Azrail gezer kastıma 1 Hakkım helili olsun 
eşim dostuma 1 Bir belli taş dikin başım 
üstüne 1 Bir gün devir döner belirsiz olur" 
dörtlüğünün bulunduğu mezar 1970'1i 
yılların başında Sivas Valisi Celal Kayacan 
tarafından yaptırılmıştır. 
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İsmail Hakkı Bursevi'nin 
(ö. 1137 /1725) 

tasawufi tefsir i. 

1 096 ( 1685) yılında şeyh i Atpazari Os
man Fazlı Efendi tarafından Bursa'ya ha
life olarak gönderildikten sonra Ulucami'
de vaaz etmeye başlayan ve vaazlarında 
Kur'an'ı tefsir eden İsmail Hakkı Bursevl 
RCıJ:ıu'l-beydn ii tefsiri'l-Kur'dn adlı Arap
ça eserini bu dönemde telife karar ver
miştir. Müellif, Balkanlar'da bulunduğu sı
rada çeşitli tefsirlerden derlemeler yapa
rak oluşturduğu Nisa suresinin 78. ayetine 
kadar gelen çalışması nın Bakara suresi
nin 267. ayetine kadar olan bölümünü ye
niden gözden geçirip tefsirin başına koy
muş ve kaldığı yerden yazmaya devam et
miştir. Bu sebeple eserde Bakara suresi
nin 267. ayetinden önce de bir mukaddi
me yer almaktadır. RCıJ:ıu'l-beydn yakla
şık yirmi bir yılda yazılmış, müellifin şeyhi
ni beş defa İstanbul'da ve son olarak Kıb
rıs'ta ziyaret etmesi, ll. Mustafa zamanın
da katıldığı 1 ve ll. Avusturya seferleri, on 
yedi ay süren ilk haccı ( 1111/1700). 111 4 
(1703) yılı Ramazam Kadir gecesinde Bur
sa Ulucamii'nde meydana gelen katil ha
disesinden sonra bir süre vaazlarına ara 
vermesi, üç ay süren şiddetli bir hastalık 
geçirmesi gibi sebepler eserin tamamlan
masını geciktirmiştir. RU.J:ıu'l-beydn 'ın ya
zımı 14 Cemaziyelewel 111 7' de ( 3 Ey 1 ü ı 
ı 705), vaaz olarak takriri 28 Cemaziyelev
velde Ulucami'de sona ermiş , hatim mec
lisine büyük bir cemaat katılmıştır. 

İsmail Hakkı'nın yetişme döneminde oku
duğu kitapların RCıJ:ıu '1-beydn'ın şekillen

mesinde büyük tesiri olmuştur. Vaaz ve ir
şad faaliyetleri münasebetiyle başta tef
sirler olmak üzere çeşitli kaynaklardan fay
dalanarak meydana getirdiği tefsir mec-
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