
ÇiLE 

Iıca çile çeşitleri olarak görülür. Hace Yü
suf el-Hemedani ve Ahmed Yesevi'de ol
duğu gibi evde veya tekkede bir mezar 
kazıp içinde yaşamak da (bk. Cami, s. 
364; Köprülü. s. 37-40) bir çile şeklidir. 

Çile insanın nefsine hakim olması, ken
disini disiplin altına sokması.' ruh temiz
liği, kalp huzuru, keşfin açılması ve ke
ramet sahibi olunması gibi değişik ahla
ki ve tasawufı gayeler için yapılabilir. 

Ancak önde gelen süfiler keşf ve kera
met sahibi olmak için çile çıkarmanın 
doğru olmadığı görüşündedirler. Nite
kim Şehabeddin es-Sühreverdi çileden 
asıl maksactın dinin selameti, ihlaslı amel 
ve nefsin denetim altında tutulması ol
duğunu belirterek keşf ve keramet sa
hibi olmak için çile çıkaranları eleştirir 
(b k. ~varifü'l·ma 'arif, s. 3 ı 1) . 

Tekke, hankah, ribat ve zaviyelerde 
dervişlerin çile çıkarması için özel ola
rak hazırlanan dar ve karanlık hücrele
re çilehane veya halvethane denilir. Mü
ridlerin buradaki çile süresi kırk gün de
vam eder. Hayatında sadece bir defa çi 
le çıkaran dervişler olduğu gibi defalar
ca çile çıkaranlar, hatta ömürlerini çiley
le geçirenler de vardır. Hemen bütün ta
rikatlarda çile ile birlikte halvet ve erba
in terimleri de yaygın olarak kullanılmak
tadır. Özellikle MevlevTiik'te çile terimi
nin kullanımı daha yaygın olup bu te
rimden çeşitli kelimeler türetilmiştir. Me
sela çileye giren dervişe çilenişin, çilesi
ni tamamlayana çilekeş, çilesini yarıda 
bırakana çileşiken denir. Çilesini doldur
mayan ve yarım bırakan dervişin yeni 
baştan çile çıkarması gerekir. 

Çile Mevlevi tarikatında 1001 günlük 
bir süredir. Bu tarikatta çilesini çıkar

mamış tarikat mensubuna "can" adı ve
rilir. Derviş ve dede ismiyle anılmak için 
ikrar verip çile çıkarmak şarttır. İkrar 
vermek, canın kendisini tamamıyla tari
kata adadığını ifade eden bir çeşit ahid
de bulunmasıdır. 

Mevlevi tarikatında ikrar veren kişi 

genç ise ailesinin iznini alması şarttır. 

İkrar veren kimseye önce bu yolun güç
lükleri anlatılır. Cana ilk olarak mutfak 
kapısının sol tarafında kapı dibinde bu
lunan "saka postu"nda oturması söyle
nir. İkrar veren kişi üç gün dizleri üze
rinde murakabe durumunda, kendisin
den önce çileye girmiş olan canların hiz
metini seyreder. Bu müddet içinde za
ruri ihtiyaç dışında yerinden kalkmaz ve 
kimseyle konuşmaz. Üç gün tamamlan
dıktan sonra " kazancı dedenin" huzuru
na getirilir; çileye devamda ısrar eder
se on sekiz gün · ayakçılık" hizmetinde 
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bulunur. Daha sonra aşçı dedenin emriy
le kendisine bir arakıyye, mutfak tennü
resi ve elitT nemed verilir. Derviş elbise
si giymeye "soyunmak" tabir edilir. So
yunan salik kazancı dedeye teslim edi
lir, kazancı dede kendisine yapacağı hiz
metleri gösterir. Ayakçı adı verilen der
viş sema çıkardıktan sonra kendisine 
muvakkat bir sikke verilip mukabeleye 
katılmasına izin verilir. Ayakçının yerine 
bir yenisi gelince o "pazarcı" olur. Pazar
cının görevi pazardan tekkeye yiyecek 
getirmektir. Derviş daha sonra bulaşık
çı, somatçı, meydancı gibi hizmetlerde 
bulunur. 

Çilesi tamamlanan derviş çeşitli me
rasimlerden sonra meydancı dede tara
fından üç gün bir hücreye yerleştirilir. 

İlk gece namazdan sonra dedeler. her 
biri kendi imkanları nisbetinde aldıkla
rı hediyelerle dervişi ziyaret edip kahve 
içerler; üç gün sonra meydancı, dervişin 

hücresine gidip "destur" -diyerek izin is
ter. "Hü" sesini alınca girip "hücren kü
şad olacak" der ve perdeleri açar, dervi
şi tekkenin şeyhine götürür. Şeyh der
vişe biat telkininde bulunurken biat aye
tini (ei-Feth 48 / ı o) okur. 

Son imtihan olan hücre çilesi on sekiz 
gündür. Bu son hücre çilesinden sonra 
dervişe verilmiş olan muvakkat sikke 
geri alınarak derviş sikkesi giydirilir. Bu 
şekilde "can" 1001 günlük çilesini ta
mamlayarak derviş ve dede unvanını al
mış olur ( ayrı ca bk. ERBAIN). 
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Necip Fazıl Kısakürek'in 
(ö. 1983) 

şiirlerini topladığı kitap. 
_j 

Bilinen yayımianmış ilk şiiri Yeni Mec
mua 'da ("Örümcek Ağı", ı5 Haziran ı92 3 ) 

çıkan Necip Fazı! şiirlerinden yaptığı seç
meleri zaman zaman kitap haline getir
miştir. Örümcek Ağı (İstanbul ı 925). Kal
dırımlar (İstanbul ı 928). Ben ve Ötesi 
(İstanbul ı 932) bu seçme şiirlerden olu
şan kitaplardır. Bundan sonraki şiir ki
tabının yayımlanması için yirmi üç yı l gi
bi uzun bir süre geçer. Şairin hayatına 
ve fikirlerine yeni bir yön verecek olan 
Nakşi şeyhi Abdülhakim Arvasi'yi tanı
ması, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini 
çıkarması bu devreye rastlar. Sonsuz
luk Kervanı (Ankara ı 955) Necip Fazırın 
yeni görüşlerini yansıtan ve özel bir dik
katle derlenmiş şiirlerinin yer aldığı ki
taptır. Bu şiirler, daha sonra yenileri de 
eklenerek Çile (İstanbul ı 962) ve Şiirle
rim (İstanbul ı 969) adıyla tekrar yayım
lanmıştır. 1974'te tekrar Çile adı altın
da, şairin ölümüne kadar da altı defa 
daha basılmıştır. Necip Fazıl'ın, ilk de
fa Büyük Doğu dergisinde (Eylül-Aralık 
ı 946) İdeolocya Örgüsü bahisleri ara
sında parça parça çıkan "Poetika"sı da 
Sonsuzluk Kervanı'ndan itibaren şiir 

kitaplarına girmiştir. 

Necip Fazı! , " Şiirlerim ve Şairliğim " baş

lıklı önsözünde Çile'yi ana kitabı olarak 
takdim eder ve onda bütün şiirleri ara
sından bir "süzme ve bütünleştirme" yap
tığını söyleyerek bu kitabın dışındaki şi
irlerinin artık kendisine mal edilmeme
sini ister. Gerçekten de bazı dergilerde 
kalmış olanlarla önceki kitaplarına gi
ren şiirlerinden kırk kadarı Çile 'ye alın
mamıştır. Bu seçimde, şairin birtakım 
estetik düşüncelerinin yanı sıra daha 
çok onun 1940'lardan sonraki din, . top
lum ve ahlak konusundaki görüşlerinin 
etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Son yılla
rında yazdığı ve ölümünden sonra kita
bına ilave edilenlerle birlikte Çile' de 173 
şiir, ayrıca kendisinin "noktalama" adını 
verdiği 213 beyit bulunmaktadır. Bir çe
şit na't karakterinde olan Esselam -Mu
kaddes Hayattan Levhalar- ile (İstan
bul ı 973) hiciv manzumeleri ayrı 15~t<iP-
larda yayımlanmıştır. " 

•'!.· 
Kitaba adını veren ve eserin başında 

yer alan "Çile", şairin sanat hayatının 
dönüm noktalarından birini teşkil ederi 
uzun bir şiirdir. İlk defa "Senfonya" 'adıy
la 1939'da yayımlanan bu şiir, o tarih-



ten birkaç yıl önce tanıdığı Abdülhakim 
Arvasi' nin şair üzerindeki derin etkisi
nin ve bu etki vasıtasıyla esasen bazı 

mistik temayüllere açık olan Necip Fa
zıl'da uyanan dini- tasawufi duyguların 
işaretlerini taşır. Şiir, her biri yedişer 
dörtlükten meydana gelen dört ana bö
lümden oluşmuştur. Dini ve metafizik fi
kirlerle yüklü olmakla beraber kuwetli 
bir lirizmi, coşkun ve heyecanlı bir ifa
desi vard ı r. Şiirin bütününde insanoğ l u
nun kainat ve kader karşısındaki şaşkın
lık, isyan ve tevekkül duyguları dile ge
tirilmiştir. İlk bölümde parlak, şaşaalı ve 
trajik bir ifadeyle kader karşısındaki ezil
me ve teslimiyet, ikinci bölümde yumu
şak ve şaşkın sorulara dönüşür. Üçüncü 
bölümde insanın, meselelerinin çözümü
nü rabbinfn yardımıyla kendi iç dünyasın
da bulacağı vurgulanmaktadır. Son bö
lüm ise şairin kendisini sonsuzluk duygu
sunun kucağına terketmesiyle biter: İn
san, aklı ve iradesiyle rabbini bulmak zo
rundadır. Şairin eserine isim olarak seç
tiği ve tasawufı bir terim olarak da kul
landığı "çile"yi hayatının belli bir safhasın
dan itibaren görülen metafizik ıstırab ı 

nın remzi kabul etmek gerekir. Bu şiir 

esas itibariyle kitapta yer alan diğer şi
irlerle beraber şairin "Poetika"sında be
lirttiği "mutlak hakikat"i arama yolun
daki heyecanların toplu bir ifadesidir. 

Necip Fazıl'ın sanat hayatının önemli 
dönüm noktalarını gösteren diğer iki şi
irinden ilki, şairi bir anda şöhretinin zir
vesine çıkaran ve ona "Kaldırımlar şairi" 
unvanını kazandıran "Kaldırım lar" { 1927) 
Çile'nin "Şehir" bölümünde onun bugün 
en çok sevilen ve okunan şiirlerinden bi
ri olan "Sakarya Türküsü" ise { 1949) "Da
va ve Cemiyet" bölümünde yer almıştır. 
Böylece "Kaldırımlar" şairin ferdiyetçili-
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gının, "Çile" mistik ve metafizik devre
sinin, "Sakarya Türküsü" ise millet, ta
rih. siyaset gibi problemleri ele aldığı ce
miyetçiliğinin belirgin nirengi noktaları
nın dile getirildiği şiirleridir. 

Çile'de yer alan şiirlerin çoğu Türki
ye'de 1922'den sonra görülen sosyal-ide
olojik edebiyata bir reaksiyon gibidir. Dı
şa çevrili olan gözleri adeta insanın iç 
dünyasına çeviren bu şiirlerin yeni ve ori
jinal görünen bir psikolojik derinliği var
dır. Şairin bunlar dışındaki nisbi bir neş
ve ve coşkunluğun hakim olduğu "Dalga
lar" { 1926). "Şehirlerin Dışından" { 1926). 

"Ses" { 1944) gibi şiirlerinde bile daima 
patetik-trajik bir hava o kuyu c uyu sarar. 
Bölüm başlıklarından da anlaşıldığı gibi 
Çile'de yer alan şiirler fertten cemiye
te kadar uzanan birçok meseleyi kapsa
maktadır. Ancak esere hakim olan ta
vır, daha çok şairin kendi "ben"i ile olan 
mücadelesi veya kaynağı meçhul bir kor
kudur. 

Necip Fazı!, şiirlerinin ilk neşirlerin

den çeşitli kitaplarına girmelerine ka
dar pek çoğunda birçok defa başlıkları, 
kıta düzenlerini, ithafları ve kelimeleri 
değiştiren nadir şairlerdendiL Sonsuz
luk Kervanı 'ndan itibaren bir araya top
ladığı şiirlerini değişik başlıklar altında 

gruplandırmıştır. Bu gruplandırmada da 
zaman zaman değişiklikler görülmekte
dir. Çile'nin son baskılarında on dört 
ana başlık vardır. Bunlar sırayla "Allah, 
insan. Ölüm, Şehir, Tabiat. Kadın, Kor
ku, Daüssıla, Ukde, Hafakan, Dekor, Tec
rit, Kahramanlar. Dava ve Cemiyet" ad
larını taşımaktadır. Eylül 1992' de 19. 
baskısı yapılan Çile'nin son bölümüne 
"Poetika -İdeolocya Örgüsü'nün Şiir ve 
Sanat Bölümü-" başlığını taşıyan bir ya
zı. şairin on bir maddelik "Vasiyet''i, "Ya
yınevinin Eki" olan fotoğraf ve el yazısı 
örnekleri konu l muştur. 
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ÇiLEHANE 

(bk. HALVETHANE). 

ÇİMBİ 

Osmanlılar'ın 

Gelibolu yarımadasında yani 
Avrupa kıtasında ilk sahip oldukları 

küçük bir kalenin adı. 

1 

__j 

1 

__j 

Bugün Umurbeyli olarak bilinen bu 
kale, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa 
tarafından Dimetoka'da Sırp ve Bulgar
lar'a karşı Bizans imparatoru Kantaku
zenos'a (VI. ioannes) yapılan yardıma kar
şılık 1353 yılında Osmanlılar'a verilmiştir. 

Çimbi adı kaynaklarda değişik şekil
lerde geçmektedir. Osmanlı tahrir def
terlerinde "Cin bi" (BA, TD, nr. 12, s. 3; nr. 
75 . s. 190b), Osmanlı tarihlerinde "Cibni, 
Cimni, Cimbi, Cimbini, Cimbeni, Cinbi. 
Çin hisarı, Çimnik, Çimlenlik ve Çimen
lik" şeklinde kaydedilmiştir. Batı kay
naklarında ise Tzympe. Tsympe ve Zirn
pe olarak yer almaktadır. Bu şekilde de
ğişik yazılışları gör,ülen kelimeyi Bizans 
Rumcası'yla Çimbi olarak telaffuz etmek 
daha doğru olacaktır . 

Osmanlılar'ın Rumeli'de ilk elde ettik
leri bu kalenin yeri de kesin olarak tes
bit edilememiş, araştırmacılar tarafın 

dan değişik yerler gösterilmiştir. Nite
kim bir kısım araştırmalarda kalenin Ge
libolu'nun güneyinde Nagaraburnu kar
şısındaki Sestas harabeleri civarında ol
duğu. bir kısmında ise Bolayır'ın kuze
yinde. bugünkü Doğanarslan Çiftliği ile 
Kazanağzı arasında ve Marmara denizi
nin Rumeli sahilinde. milattan önce IV. 
yüzyıl sonlarıyla lll. yüzyıl başlarında ya
şayan Lysimahos tarafından yaptırılan 
kale kalıntıları civarında bulunduğu be
lirtilmektedir. Bu ikinci fikir Osmanlı tah
rir defterleri ve kaynaklarında verilen 
bilgiye de uymaktadır. 

Çimbi Kalesi Rumeli'de Türk fütuha
tının kapısı olmuştur. Nitekim bir yıl son
ra Gelibolu'nun alınması ve bölgeye Ana
dolu'dan Türk nüfusu nakledilip yerleş
tirilmesi Kantakuzenos tarafından endi
şeyle karşı lanmış, hatta imparator, Or
han Bey'den Çimbi'yi 10.000 altın karşı
lığında Bizans'a terketmesini ve içinde
ki Türk askerini geri çekmesini teklif et
miştir. Fakat Orhan Bey Çimbi'yi terke
decek olsa bile bu kaleden sonra bizzat 
fethettiği toprakları kılıcıyla aldığını. do
layısıyla b ı rakmayacağını bildirmiş ve oğ
lu Süleyman Paşa vasıtasıyla Türk fütu-
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