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MOLLA HÜSEYİN BATEVÎ’NİN HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUFÎ 

GÖRÜŞLERİ 

ÖZET 

 

Molla Hüseyin Batevî(ö. 1169/1755), Şırnak ilinin Beytüşşap ilçesine bağlı 

Güneyyaka (Bate) köyünde 1675 yılında dünyaya gelmiştir. Muhafazakar bir aileye 

mensup olan Batevî, ilk eğitimini kendilerine yakın bir köyde imamlık yapan abisi 

Molla Ahmed’ten almış, dahasonra Hakkari Meydan Medresesinde eğitimine devam 

etmiştir. Bu medresede icâzetini aldıktan sonra bu medresede bir müddet müderrislik 

de yapmıştır. Batevî, ana dili olan Kürtçe’nin yanındaArapça, Türkçe ve Farsça da 

bilmektedir. Batevî’ninMevlid, Zembilfıroş, Hamaîl eserleri ile birlikte otuzdan fazla 

şiiri bulunmaktadır. Yazmış olduğu Mevlid eseri Kürtlerin yaşadığı pek çok 

bölgedeuzun süre boyunca yankı bulmuştur. Tasavuftaki Nûr-i Muhammedi 

görüşüne geniş yer vediği Mevlidinde sağlam bir dil ve üslup kullanmıştır. 

Çalışmamızın birinci bölümü Batevî’nin hayatı ve eserlerinden oluşmaktadır. İkinci 

bölümde ise Batevî’nin eserlerinden ve kullanmış olduğu remiz ve mazmunlardan 

tasavvufî görüşleri ele alınmaktadır. Çalışmamızın sonunda Batevî’nin Allah ve 

Peygamber aşkı çerçevesinde özgüntasavvufî bir kimliğinin olduğunu gördük. Bu 

bağlamda herhangi bir şeyhe intisap ettiğini veya herhangi bir tarikata mensup 

olduğuyla alakalı bir bilgiye rastlamadık. Batevî 1169/1755’li yıllarda bir kış 

mevsiminde, can dostum dediği Bahçesaray emiri Mir Hasan Veli’nin ziyaretinden 

dönerken Berçelan yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalır ve orada 

vefat eder. 

Anahtar Kelimeler: Batevî, Tasavvuf, Mevlid, Nûr-ı Muhammedi, Hamâil 

Sayfa Sayısı           : 166 
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ABSTRACT 

Molla Hüseyin Batevî was born in Guneyyaka (Bate) Village, Beytussebap 

District of Sirnak Province in 1675. Batevi, a member of a conservative family, 

received his first education from his brother Molla Ahmed, who was an imam in a 

village close to themlater he continued his education in Hakkari Square Madrasah. 

He took his ratification and worked as Mudarris in this madrassa for a while.  Batevî 

knew Kurdish, Arabic, Turkısh and FarsiBatevi has more than thirty poems along 

with Mevlid, Zembilfiros and Hamaîl.His Mawlid book has echoed in many Kurds' 

regions for a long time.He used a solid language and style in the Mevlid where he 

gave a wide place to the view of Nûr-i Muhammedi in Sufism. The first part of our 

study consists of Batevî's life and works. In the second part, we tried to explain Sufi 

views from the works of Batevî and from symbols and propositions he used. At the 

end of our study we found that Batevî had a sufistic identity within the framework of 

the love of Allah and the love of the Prophet. However, we didn’t come across any 

information about whether he was involved in any Sheikh or belonging to any sect. 

Batevi on the way back from the visit of Mir Hasan Veli, the commander of 

Bahçesaray, in a winter season in 1169/1755, Batevî was stucked in Bercelan plateau 

due to heavy snowfall and passed away. 
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ÖNSÖZ 

En güzel isimlere sahip âlemlerin Rabbi olan Allah’ın adıyla. Yer, gök ve 

içindekilerin kendi lisânlarıyla zâtını tesbîh ettiği, şânı çok yüce olan Allah’a hamd 

olsun. Tüm insan hatta enbiyadan daha kıymetli ve Allah’ın sevdiği kulu olan Hz. 

Muhammed’(s.a.v.)e salât ve selâm olsun.  

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla insanoğlu varlığından itibaren bu 

sosyal yönünden dolayı topluluklar şeklinde yaşamış ve bu topluluklar aynı ortak 

noktalardan meydana gelen milletleri oluşturmuştur. Her millettin de kendi ilmi, fikri 

ve yaşantısı çerçevesinde kendine ait kültürü meydana gelmiştir. Kültür dünyasının 

da en önemli unsurları, o milletin düşünce yapısına, ahlâkî meziyetlerine, toplum 

hayatına ve mimarilerine işaret eden eserlerin varlığı ile bu eserleri yazan ulemâ, 

edebiyatçı ve sanatçı kişiler olmuştur. 

İslâm dininin ortaya çıkışıyla birlikte bu dini kabul eden milletlerin 

hayatlarında olduğu gibi kültürlerinde de köklü değişiklikler olmuştur. İslâm, 

özellikle insanların düşünce ve duygusunun bir eseri olan edebiyatta zamanla büyük 

değişikliklere yol açmış, yeni edebi tür ve şekillerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

İslâm dinini benimseyen milletler, Allah ve Peygamber sevgisinin yarattığı dinî 

heyecanlarını, edebî eserlerinde fazlasıyla yer vermeye başlamışlardır. Dolayısıyla 

bu milletlerin edebiyatlarına, Allah ve Peygamber konulu Münâcat, Na’t ve Mevlid 

gibi yeni edebî türler girmiştir. Bu türlerinin çoğunun estetiği, muhtevası İslâm dinin 

bir ürünüdür. 

Milletlerin kültür dünyasını öğrenebilmek için, o kültürün en önemli unsurları 

olan eser ve bu eserleri ortaya koyan ulemâ ve sanat adamlarını bilmek gerekir. Bu 

açıdan araştırmayı gerek gördüğümüz Molla Hüseyin Batevî, gerek ilmî ve şâir 

sıfatlarıyla ve gerek üslûp ve bilgi aktarımıyla kendi kültürünün en önemli 

isimlerindendir. Molla Hüseyin Batevî,Kürtçe dil hakimiyetinin yanında Arapça, 

Farsça ve Türkçe dillerini bilmesi kendisi hakkında olduğu kadar dönemin medrese 

eğitimi, edebiyat durumu ve belli başlı bazı kültür durumları hakkında bize bilgi ve 

ipuçları sunmaktadır. 
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Özellikle yaşadığı bölgede dönemin önemli İslami motiflerinden olan Molla 

Batevî’nin tasavvufî görüşlerini daha iyi anlamak adına bu çalışmamızda Batevî’nin 

hayatını, eserlerini inceleyip sunmaya çalışacaz. Eserlerinde geçen tasavvufî remiz 

ve mazmunlar çerçevesinde kullanmış olduğu şekliyle tasavvufî görüşlerini 

anlamaya ve aktarmaya gayret gösterecez. 

Bu konuyla alakalı araştırma yapacak olanlarMolla Hüseyin Batevî hakkında 

yeterince çalışma olmadığını göreceklerdir. Eski Kürt Edebiyatı üzerine yazılmış 

birkaç kitap dışında ciddi bir şekilde bilgi sunan kaynaklar maalesef ki yakın döneme 

kadar bulunmamaktaydı. Tahsin Doskî ve özellikle M. Halid Yalçın (Xalid Sadinî), 

Molla Batevî hakkında ilk ciddi araştırmayı yapan kişiler olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Molla Batevî hakkındaki bilgileri bağımsız bir eser olarak ortaya 

koyan M. Halid Yalçın, aynı zamanda Batevî’nin Arapça ve Farsça alfabe ile 

yazılmış olan şiirlerini latinize etmiştir. Biz de çoğunlukla Halid Yalçın’ın ‘Mela 

Huseynê Bateyî, Jiyan, Berhem û Helbestên Wî’ adlı kitabından yararlanıp 

Batevî’nin şiirlerini aslı ile yazarken bu kitabı dipnot olarak vereceğiz.  

Batevî’nin şiirleri Türkçe’ye daha çevirilmemiştir. Batevî şiirlerinde hem eski 

Kürtçeyi hem de kafiyeyi oluşturmak adına yer yer Arapça, Farsça ve Türkçe 

kelimeler kullandığından dolayı bazı kelimeler açısından çeviri yapmakta 

zorlandığımızı söylememizgerekir. Bu açıdan şiirlerini çevirirken gerek dil bilgisi 

kullanmanın yanında Kürtçe sözlükten, bazen de Arapça ve Farsça sözlüklerinden 

yararlanarak, kafiyeyi göz önünde bulundurmadan yakın anlam vermeye çalıştık. 

Amacımız Batevî’nin tasavvufî görüşlerini anlamak olduğu için çevirileri tam 

anlamıyla ve kafiyeyi göz önünde bulundurmadan yapmışsak söz konusu durumun 

ehli olan, erbabı olan kişilerin yüksek aflarına sığındığımızı ifade etmek isterim. 

Kürtçe ad ve kelimelerde, Türkçede olmayan bazı harfleri aslı ile kullanmaya 

çalıştık. Buna göre Kürtçe’de ‘‘G’’ ile ‘‘H’’ arası bir harf olan “ خ’’ harfini “X’’; 

‘‘V’’ harfinin biraz daha yuvarlak şeklinde söylenilen “ و’’ harfini “W’’; boğazdan 

çıkarılan ‘‘K’’ harfinin daha kalın bir şekilde çıkarılan  ‘‘ق’’ harfini de “Q’’ şeklinde 

yazdık. Türkçedeki “İ’’ harfine karşılık Kürtçede “Î’’ harfi kullanılır. Yine 

Türkçedeki “I’’ harfi Kürtçede “İ’’ şeklinde yazılır.  
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Yapmış olduğumuz bu çalışma bir giriş, iki bölüm, bir sonuç ve ekler 

kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında Batevî’yi daha iyi anlamak için yaşamış 

olduğu dönemi siyasî, ilmî ve tasavvufî açıdan ele alacağız. Genel olarak 

Osmanlı’daki gelişmeleri, sonrasında da özelde yaşamış olduğu bölgeyi işlemeye 

çalışacağız. 

Birinci bölümde Batevî’nin hayatı ve eserlerini alt başlıklar şeklinde 

aktarmaya çalışacağız. Kitap şeklinde olan eserlerini ayrı başlıklar altında yazarken 

Münâcât, Na’t ve şiirlerini tek başlık altında ve bunların kaç beyit olduklarına kısaca 

değinerek aktaracağız. İkinci bölümde Batevî’nin eserlerinde geçip tasavvufî 

görüşlerine işaret eden konu ve kavramları ele alacağız.   

Sonuç kısmında tezin genel olarak bir değerlendirilmesini yaparak nihayete 

erdireceğiz. 

Tez çalışmamızda gerek değerlendirmeleriyle, gerek fikirleriyle ve gerek 

yönlendirmeleriyle emeği bulunan ve bu konuda her durumu anlayışla karşılayan, 

maddi manevi yardımlarını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Ferzende İDİZ hocama ve 

ilgisiyle her zaman yardımını hissettiğim, gerek lisans gerek yüksek lisans okumam 

da her açıdan desteğini esirgemeyen çok kıymetli Doç. Dr. Abdülhadi Timurtaş 

hocama teşekkürlerimi arz ederim. 

Aynı zamanda tez araştırma esnasında destekçim olan babam Molla Faik 

Arslan’a, birçok konuda yardımlarını gördüğüm dostum Adnan Sular, Fazıl Yılmaz 

ve Mehmet Korkmaz’a, Bate köyünde bizi cömert ve misafirperverliğiyle ağırlayan 

köy muhtarı Bahattin Güzel ve Bate sakinlerine, kıymetli vakitlerini ayırıp bizimle 

röportaj yapan M. Halid Yalçın’a çok teşekkür ederim. 

Çalışmak bizden, tevfik Allah’tandır. 

          

         Hasan ARSLAN 

       Van, 2019 
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GİRİŞ 

ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI, AMACI YÖNTEMİ VEÖNEMİ 

A. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı 

Yapmış olduğumuz bu bilimsel çalışma, Molla Hüseyin Batevî’nin hayatı, 

eserleri ve tasavvufî görüşleri hakkında günümüze kadar gelen kaynak ve 

çalışmalardaki bilgileri ele almakla beraber bu konu ile ilgili yeni olarak tespiti 

yapılan bilgilerle bilimsel ahlâka ve etik kurallara uygun olarak değerlendirmeyi 

hedeflemektedir. Bu bağlamda ele aldığımız bu çalışmamız; Molla Hüseyin 

Batevî’nin hayatı ve şahsiyetinin doğumundan vefatına kadar geçirmiş olduğu çeşitli 

merhalelerin, yaşadığı süre içerisinde kaleme almış olduğu eserleri ve bu eserlerde 

kullanmış olduğu tasavvufî kavramlar ve sembolik ifadelerle beyan ettiği tasavvufî 

görüşlerini var olan bilgi ve belgeler ışığında bilimsel bir metodla objektif olarak 

incelenmesinden ibarettir. 

B. Araşrırmanın Amacı 

Bu çalışmada tüm hayatını öğrenmede ve öğretmede geçiren Allah’a ve 

Resulüne karşı yoğun bir aşk besleyip bu uğurda Allah rızasını elde etmeye 

çabalayan Molla Hüseyin Batevî’nin hayatını, eserlerini ve tasavvufî görüşlerini ele 

almaya çalıştık. Bugüne kadar kendisiyle ilgili çok az çalışma yapılan Molla Hüseyin 

Batevî’nin yapılan çalışmaların çoğu genellikle Kürt Dili ve Edebiyatı ile ilgili 

çalışmalar olmuştur. Kendisi ile ilgili Dini-Tasavvufi hiçbir çalışmanın olmaması 

Dini-Tasavvufi yönünün bilinmemesine neden olmuştur. Biz de çalışmamızda onun 

hayatını, eserlerini, hem ilmî hem de dînî-tasavvufî yönünü etraflıca ele almayı 

amaçladık. Yazdığı bütün eserlerinde kendisinin tasavvufî görüşlerini açığa 

çıkarmayı ve bu eserlerde bolca kullandığı tasavvufî unsurları tespit ederek dinî-

tasavvufî yönünü ön plana çıkarmayı gaye edindik. Bunu yapmadaki temel amacımız 

ilim camiasının ve toplumun Batevî gibi kıymetli bir şahsiyetin dinî-tasavvufî 

yönünü de tanımasını ve onun sadece bir edebiyatçı ve şâir değil, aynı zamanda bir 

mutasavvıf olduğunu, bunun da ötesinde onun çok yönlü bir şahsiyet olarak 
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bilinmesini sağlamak ve bu noktada çok küçük de olsa ilim camiasına bir katkı 

sunmaktır.  

C. Araştırmanın Yöntemi 

Tez konumuzun kapsam ve sınırlarına uygun bir tarzda genel anlam itibariyle 

Molla Hüseyin Batevî’nin hayatı ve şahsiyeti, eserleri ve tasavvufî görüşleri üzerinde 

durulacaktır. Batevî’nin doğumu, âilesi ve tahsil hayatı, ilmî, edebî ve tasavvufî 

şahsiyetiyle beraber çok yönlü bir kişiliğe sahip oluşu ve herhangi bir tarîkata 

mensup olup olmadığı gibi hayatıyla alâkalı daha sayamadığımız birçok yönü detaylı 

bir şekilde ele alınıp incelenecektir. Bununla beraber kendisinin kaleme almış olduğu 

eserleri ve özellikle de kendisiyle meşhur olduğu Mevlidi Nebisi, Zembılfiroşu, 

Hamaili ve şiirleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilecektir. Eserlerinde 

kullanmış olduğu kavramlar ve ileri sürdüğü görüşler ele alınırken kendisinden sonra 

kendisiyle alâkalı yazılıp çizilen eserler de dikkatle incelenecek bu veriler ışığında 

bir fikir ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Çalışmalar da olabildiğince sistemli bir 

şekilde incelenecek ve bilimsel bir metotla değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. 

D. Araştırmanın Önemi 

Molla Hüseyin Batevî, Osmanlı topraklarında yaşamış ve XVII. ve XVIII 

yüzyılda dönemin ilim, edebiyat ve dini şahsiyetlerinden biri olmuştur. Buna rağmen 

kendisi hakkında fazla çalışmanın olmaması düşündürücüdür. Yapılan çalışmaların 

da daha önce ifade ettiğimiz gibi kendisi hakkında yapılan çalışmaların çoğu Kürt 

Dili ve Edebiyatı ile ilgili olduğundan onun dinî-tasavvufî yönü bu çalışmalarda ele 

alınmamıştır. Bu açıdan bu güne kadar Batevî'nin hayatını ve eserlerini salt tasavvufî 

bir perspektifle ele alan akademik bir çalışmayla da karşılaşmadık. Dolayısıyla 

yapacağımız bu çalışma Batevî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşlerini konu 

alacağından ve kendisiyle de ilgili bu yönde bir ilk olacağından önem taşımaktadır. 

Bu çalışma ile Batevî'nin sanıldığı gibi sadece bir edebiyatçı ve şâir değil aynı 

zamanda büyük bir alim ve mutasavvıf olduğu da öğrenileceğinden ayrıca bir 

ehemmiyet arz etmektedir. 
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YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BİR BAKIŞ 

I. Siyasî Durum 

Molla Batevî’nin doğduğu ve yaşadığı (1085-1168/11675-1755) 

dönem XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın ilk yarısına denk 

gelmektedir. Bu yüzden XVII.- XVIII.yüzyılların genel durumlarına kısaca 

değindikten sonra özellikle belirtmiş olduğumuz müellifimizin yaşamış 

olduğu yıllara da genişçe yer vereceğiz. 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğu çok geniş alanlara 

hakimiyet sağlamıştır. Bu kadar geniş coğrafi alanlara değinmek mümkün 

olmadığından genelde Anadolu özelde de Batevî’nin yaşadığı bölgeyi ele 

alacağız. 

XVII. yüzyılda dokuz Osmanlı padişahı tahta oturmuştur. Bunlar ve 

hüküm sürdükleri yıllar sırasıyla şöyledir;  

Sultan I. Ahmed (1011-1026/1603-1617), Sultan I. Mustafa (I. 

kez:1026-1027/1617-1618, II. Kez: 1031-1032/1622-1623). Sultan II. Osman 

(1027-1031/1618-1622). Sultan IV. Murad (1032-1058/1623-1640). Sultan 

İbrahim (1050-1058/1640-1648). Sultan IV. Mehmed (1058-1098/1648-

1687), Sultan II. Süleyman (1098-1102/1687-1691). Sultan II. Ahmed (1102-

1106/1691-1695), Sultan II. Mustafa (1106-1115/1695-1703).
1
 

XVIII. yüzyılda ise XVII. yüzyılın son yıllarında yaşamış olan Sultan 

II. Mustafa’yı saymazsak altı Osmanlı padişahı hükmetmiştir. Bunlar ve 

hüküm sürdükleri yıllar şöyledir: 

Sultan III. Ahmet (1115-1143/1703-1730), Sultan I. Mahmut (1143-

1167/1730-1754), Sultan III. Osman (1167-1170/1754-1757), Sultan III. 

                                                           
1
 Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-t selatîn ve meşâhîr-i rical, (Haz. Fahri Ç. Derin), İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. No:2241, İstanbul, 1978, 4-6.;  Münir Atalar, "Osmanlı 

Padişahları", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  XXIV, Ankara, 1981, 439-444. 
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Mustafa (1170-1188/1757-1774), Sultan I. Abdülhamit (1188-1203/1774-

1789), Sultan III. Selim (1203-1222/1789-1807).
2
 

Müellifimizin yaşamış olduğu 1085-1168/1675-1755 yılları arasında 

ise Sultan IV. Mehmed, Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmed, Sultan II. 

Mustafa, Sultan III. Ahmet, Sultan I. Mahmut hüküm sürmüştür. Yani 

müellifimizin yaşamış olduğu yıllarda altı defa taht el değiştirmiştir. 

XVII. yüzyılda Anadolu idari bakımdan eyaletlerden oluşmaktadır. 

Eyaletler de birçok sancak ve kazalardan meydana gelmektedir. XVII. 

Anadolu’daki eyaletler, Adana, Karaman, Erzurum, Kars, Diyarbekir, Maraş, 

Rum(Sivas), Van, Halep, Çıldır Kaptanpaşa şeklindedir.
3
 

Anadolu’daki eyalet ve sancaklarda idari düzen ve şekil fazla 

değişikliklere uğramamış XVII. yüzyılın başındaki durumun aynısı XVIII. 

yüzyılın başlarında da hemen hemen devam etmiştir.
4
 

Her eyaletteki sancakların birine paşa denilmektedir. Paşa sancağında 

beylerbeyi, sancak merkezlerinde ise sancak beyleri otururlardı. Paşa 

sancağındaki beylerbeyi, kendisine tabi olan tüm sancakların ordu komutanı, 

aynı zamanda sancakbeylerinin amiridir.
5
Örneğin Van eyaletine bağlı 

sancaklar;  Adilcevaz, Bitlis, Müküs, Hizan, Karkar, Albak.
6
 

XVII. yüzyıl başlarında devlet idaresi valide sultanlar, padişah 

kadınları, kapı ağası, kadın erkek muhasipler ve diğer bir kısım nüfuzlu 

şahısların müdahaleleriyle bozulmuştur.
7
 Padişahların devlet yönetiminde 

yönetici olarak direkt etkileri azalmıştır. Vezirlik gibi diğer idari görevlere 

ehil kişilerin alınması lazımken rüşvetle satılır duruma getirilmiştir. Özellikle 

bu dönemden itibaren şehzadeler sancaklara çıkmadan kapatıldıkları 

                                                           
2
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1978, IV,  36-87. 

3
 Şerafettin Turan, “XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İdari Taksimatı”, Atatürk Üniversitesi 

Yıllığı, 1961, 201-232. 
4
 Detaylı bilgi için bkz.;Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı: 

Eyalet Ve Sancak  Tevcihatı, Ceren Matbbaacılık, 1. baskı,Elazığ, 1997. 
5
 Mustafa Akdağ, ‘‘Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar’’Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  

XIII, Sayı: 1-2,Ankara, 1955, 50. 
6
 Halil İnalcık ve Arkadaşları, Osmanlı Araştırmaları, XXI, Enderun Kitabevi, İstanbul, 2001, 192. 

7
 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 119.  
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saraylarda harem ağalarından ve yetersiz hocalardan ders görmüşler, devletin 

coğrafi yerlerinden bihaber olmuşlardır.
8
 

Devlet merkezinde idari otorite zaafa uğramasıyla eyaletlerdeki 

beylerbeyi ve sancak beylerinin kanunsuz durumları ortaya çıkmıştır.
9
 

XVII. yüzyıl önceki yüzyılla karşılaştırıldığında Sultan II. Osman’la 

IV. Murat, veziriazam Köprülü Mustafa Paşa, gibi her ne kadar kararlı 

hükümdar ve yetenekli sadrazamlar gelmişlerse de genel görünüm daha az 

parlaktır.
10

 

Müellifimizin doğumuna yakın sadrazamlığı babasının vefatıyla 

devralan Fazıl Ahmed Paşa, dış işleri planında elde edilen asker ve 

diplomatik başarılarla faydalı olur. Bu sadrazam döneminde Osmanlı devleti 

en geniş yayılışına tanık olur.Müellifimizin doğumuna denk gelen yıllarda 

vefat eden Fazıl Ahmed Paşa arkasında güçlü, sistematik ve düzenli bir devlet 

idaresi bırakır.
11

 

Fazıl Ahmed Paşa’dan sonra yerine kendisinin eğitmiş olduğu ve daha 

karizmatik bir kişiliğe sahip olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa getirilir. Bu 

dönemde devlet tekrar fetih hareketlerine girse de 1683’de Viyana’nın ikinci 

kez kuşatılması sırasında alınan yenilgi ve sadrazamın vefatı ile bu dönem de 

kapanır.
12

 

Son seferin çıkarmış olduğu mali sıkıntı, imdad-ı seferiye adı ile 

alınan vergiler gibi önlemler almaya çalışılsa da, hazine dengelerini 

sağlayamayınca, bakırdan ‘mangır’ adlı sikke çıkarılmış ancak pek kabul 

görülmemiş, isyanlar tekrar başlamıştır. Bu isyanlar Anadolu’da asayişi ve 

istikrarı bozmuş bu durum da IV. Mehmed’in sonunu hazırlayan etkenler 

olmuştur.
13

 

                                                           
8
 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Osmanlı Araştırmalar Vakfı, 2. baskı,  İstanbul, 

2007, 39. 
9
 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 121. 

10
 Robcrt Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (Çev. ServerTanilli) İstanbul, 1992,  I, 277. 

11
 Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I, 295. 

12
 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 43. 

13
 Abdülkadir Özcan ‘‘IV. Mehmed’’, DİA, Ankara, 2003,XIII, 414-418. 
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IV. Mehmed’in yerine II. Süleyman getirilir. Osmanlıların tek tek 

yendiği batılılar birleşerek Osmanlı’nın üzerine gelmektedirler. Osmanlı 

devletinde ise mali sıkıntılar devam etmektedir. Fazıl Ahmed Paşa’nın 

kardeşi Fazıl Mustafa Paşa sadrazamlığa getirilir. Paşa Avusturyalılara karşı 

açtığı seferde Niş, Semendire ve Belgrad’ı geri alır. II. Süleyman 1102/1691 

yılında vefat eder, yerine II. Ahmed getirilir.  Sadrazamlık görevine devam 

eden Fazıl Mustafa Paşa II. Ahmed’in tahta oturmasından kısa bir süre sonra 

Budin’i almak için Avusturyalılara karşı girdiği savaşta vefat eder. Paşa’nın 

vefatından sonra II. Ahmed devlet işlerinde etkin olamaz 1106/1695’de vefat 

eder yerine II. Mustafa geçer.
14

 

1695’te amcası II. Ahmed’in vefatıyla tahta çıkan II. Mustafa, avla 

meşgul olması nedeniyle merkezi kısmen Edirne’ye taşımıştır.
15

 Padişahın 

tutumundan dolayı yönetimde ortaya çıkan zaaftan yararlanmak isteyen 

Kıblelizade Ali Bey tarafından 1114/1702’de III. Ahmed’i tahta çıkarma 

girişimi Kıblelizade’nin ölümü ile sonuçlanmıştır.
16

 

II. Mustafa yeni reformlar çıkarır görevlilerin aylıklarını düşürür, 

giderleri kısar, tütün ve kahve vergisini arttırır, donanma kurar, yeni askerler 

toplar, sakız adasını alır. Köprülü ailesinde olan Amcazade Hüseyin Paşa 

sadrazamlığa getirilir. 1111/1699’da Osmanlılar tarafından yapılan ilk 

olumsuz antlaşma olan Karlofça Antlaşması, Avusturyalılar, Venedikliler ve 

Polonyalılara karşı imzalanır. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı’nın Avrupa’dan 

çekilme süreci başlar.
17

 

Özellikle XVIII. Yüzyıl süreç açısından, Osmanlı Devleti’nin de 

yönetimi açısından sıkıntılı bir dönemdir. XVII. yüzyılda başlayan gerileme 

süreci, değişme bilinci bakımından bazı olumlu gelişmelere rağmen,
18

XVIII. 

yüzyılda da tüm hızıyla devam etmiştir. XVIII. yüzyıl Osmanlı yönetiminde 

                                                           
14

 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 44. 
15

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, 28. 
16

 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayi’at, (haz. Abdülkadir Özcan) TTK Yay., Ankara, 

1995, 729. 
17

 Matran,Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I, 303-304. 
18

 İlber Ortaylı, ‘Osmanlı’da 18. Yüzyıl Düşüce Dünyasına Dair Notlar’, Cumhuriyet’e Devreden 

Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşruiyet’in Birikimi, (Ed.; Tanıl Bora, Murat Gültekingil), İletişim 

Yay., 5.baskı, İstanbul, 2003, I, 37-38. 
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tam yedi padişah görev yapmıştır. XVIII. yüzyılı kapsayan dönemde Osmanlı 

bir yandan ülke içinde çıkan isyanları bastırmakla uğraşırken diğer yandan 

ortaya çıkan yönetim zaafından yararlanmak isteyen komşu devletlerin 

meydana getirdiği karışıklıklarla muhatap olmuş ve bunları bertaraf etmeye 

çalışmıştır.
19

 İçte ve dışta gerçekleşen bütün bu olayların sonucu olarak 

Osmanlı idari açıdan güçsüz duruma düşmesiyle birlikte önemli toprak 

kayıpları meydana gelmiştir.
20

 

Bu dönemde vuku bulan bazı önemli siyasi gelişmeler şu şekildedir:  

1703’te Edirne Vakası olarak tarihte yerini alan talihsiz olay 

gerçekleşmiştir. Söz konusu ayaklanmada muhalifler, kendileri tarafından 

suçlanan II. Mustafa’nın da şehzadelik döneminde hocası olan Şeyhülislâm 

Feyzullah Efendi’nin İstanbul’da yönetimde adaletsiz davrandığı, hakkı 

gözetmediği ve kendi akraba ve yakınlarından olan insanları haksız bir 

şekilde devlet teşkilatına yerleştirdiği gibi iddialarda bulunmuşlardır. Sultan 

II. Mustafaher ne kadar muhalifleri susturmak ve ortamı yumuşatmak adına 

bazı tasarruflarda bulunmuş olsa da
21

 muhalifler bu gelişmelerden tatmin 

olmamış ve Edirne’ye hareket etmişlerdir. Muhalifler, Şeyhülislâm Feyzullah 

Efendi’yiidam ettirmiş ve ailesinden birçok kişiyi de öldürmüşlerdir. Bu 

olaydan sonra Şeyhülislâm’lık görevine getirilen Paşmakçızade Ali 

Efendi’den alınan fetvâ ile II. Mustafa tahttan indirilerek yerine 23 Ağustos 

1703’de kardeşi III. Ahmed getirilmiştir.
22

 

Sultan III. Ahmed tahta geçtiğinden itibaren on yıl boyunca 

yönetimde, orduda ve ulemâ sınıfından muhalifleriyle uğraşmıştır.
23

Bu 

sebeple iktidarının ilk on beş senesinde tam olarak on üç sadrazam 

değiştirmiştir. 1130/1718 senesinde sadrazamlığa getirilen ve 1143/1730 

senesinde öldürülmesine kadar Vezir-i azam olan Nevşehirli Damat İbrahim 

                                                           
19

 Zuhuri Danışman, Osmanlı imparatorluğu Tarihi, Zuhuri Danışman Yay., İstanbul, 1965, X, 159. 
20

 Cevdet Paşa, Tarihi Cevdet, Matbaa-i Osmaniyye, İstanbul, 1309/1892, I, 27. 
21

 Sultan II. Mustafa Şeyhülislâm ve yakınlarını görevlerinden azledip Trabzon’a gönderilmelerini 

emretmiş., Detaylı bili için bkz. Ahmed Rasim, Osmanlı Tarihi, İlgi Kültür Sanat Yay., 2. baskı, II, 

788. 
22

 Abdülkadir Özcan, ‘‘Edirne Vakası’’, DİA, İstanbul, 1994, X, 445. 
23

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, 39. 
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Paşa III. Ahmed döneminde yapılan yeniliklerde ve dirayetli yönetilmesinde 

rolü büyük olmuştur.
24

 

Damad İbrahim Paşa kendi döneminde bürokraside, maliyede, imarda 

ve kültürel olarak yapmış olduğu birçok tasarrufta kendisinin ne denli 

kültürlü ve bilgili olduğunu ispatlamış bir devlet adamı olarak kabul 

görülmüştür.İbrahim paşa on iki yıl boyuca ilimde ve sanatta da birçok 

yenilik hareketinde de öncülük yapmıştır.
25

 

Padişah ve İbrahim Paşa’nın laleye ilgisi sebebiyle bu dönem ‘Lale 

Devri’ olarak adlandırılmıştır.Devlete birçok olumlu yeniliklere öncülük 

yapması, sanat adamlarını ve edebiyatçıları koruyup destek olması ve yardım 

etmesi, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'ya Osmanlı devlet adamları arasında 

kabiliyetli ve özel bir yer kazandırmıştır. Bununla birlikte belli bir zümrenin 

refah ve sefahati dışında geniş halk tabakaları arasında hüküm süren sefalet 

her geçen gün ona karşı hoşnutsuzluğu arttırmştır. Müslümanların yaşamış 

olduğu Dağıstan, Derbend, Bakü ve yöresinin mücadelesiz Ruslar'a 

bırakılması ile Şiîler’in yaşamış olduğu Batı İran şehirlerinin savaşlar sonucu 

elde edilmesi bir hata olarak nitelendirilmiştir. Bir taraftan siyasi olayların 

getirdiği sonuçlar, diğer taraftan iktisadi ve içtimai meseleler, Damad İbrahim 

Paşa'nın günden güne yıldızının sönmesine sebep olmuştur. Öte yandan yeni 

vergiler konulması, göçler yüzünden istanbul'da meydana gelen işsizlik, her 

gün değişik yerlerde hoşça vakit geçiren İbrahim Paşa ile yakınlarına karşı 

duyulan hoşnutsuzluğu biraz daha arttırmıştır.Bu gibi olaylar sonucunda III. 

Ahmed 1143/1730’da meydana gelen Patrona Halil İsyanı neticesinde 

isyancıların talepleri karşısında daha fazla direnememiş ve İbrahim Paşa’nın 

öldürülmesiyle isyanı bastırmak istemiştir. Ancak isyancılar tatmin olmamış 

ve III. Ahmed baskılar karşısında direnemeyip1143/1730’da padişahlık 

tahtını o sırada otuz beş yaşında olan yeğeni I. Mahmud’a devretmiştir.
26

 

Tahta geçen I. Mahmud, II. Mustafa’nı oğludur. 1108/1696’da 

Edirne’de doğmuştur. Eğitimini Şeyülislâm Feyzullah Efendi ile başlamıştır. 

                                                           
24

M. Münir Aktepe, “Damad İbrâhim Paşa, Nevşehirli”, DİA, İstanbul, 1993, VIII, 441-443. 
25

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, 152. 
26

Aktepe, ‘‘Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’’, VIII, 441-443. 
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Karışık bir ortama tahta çıkmasına karşın uzlaşmacı bir yönetim anlayışını 

sergilemiştir. I. Mahmud daha çok insani özellikleriyle tanınmış, 

hayırseverliği musikiye düşkünlüğü ve sanata ilgisi ön plana çıkmıştır. 

İstanbul’da birçok yapı inşa ettirmiştir. Kendi döneminde 17 Cemâziyelevvel 

1163/26 Nisan 1750’de İstanbul’da çıkan yangın, 8 Şevval 1167/29 Temmuz 

1754’te İstanbul ve Edirne’de deprem gibi doğal afetlerle meydana gelen 

zararlarını gidermek için mağdur olan insanlara kendi bütçesinden yardım 

emiştir. I. Mahmud hastalanıp 27 Safer 1168/13 Aralık 1754’te vefat 

etmiştir.
27

 

I. Magmud vefat ettikten sonra yerine 56 yaşında olan kardeşi III. 

Osman geçmiştir. III. Osman uzun süre sarayda kapalı yaşamış olduğu için 

yönetimde etkili olamaz ve bir takım yetersizlik örnekleri gösterir. Daha 

sonra 16 Safer 1171/30 Ekim 1757’de hastalanarak vefat eder. Onun yerine 

amcasının oğlu III. Mustafa tahta çıkar.
28

 

Bu dönemden sonra müellifimiz hayatta olmadığı için kısaca 

değinecek olursak; XVIII. yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı Devleti’nin genel 

anlamda dış siyaset, diplomasi, askerlik vb. alanlardaki ikili üstünlüğünü 

olumsuzluklara ve zarara uğratacak yeni gelişmelerin gerçekleştiği bir sürece 

denk gelmektedir.Osmanlılar için bu yarım asır sorunlar, sıkıntılar ve 

olumsuz gelişmelerin yaşındığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
29

 

Şimdi de müellifimizin yaşamış olduğu bölgeye ışık tutacak 

olursak;Beytüşşebap’ın ve çevresinin merkezi idaresinin siyasi durumuna 

değinmeden önce Beytüşşebap’ın İslâm hakimiyetine girmesini ve XVII. 

yüzyıldan önceki bazı siyasi gelişmeleri ele almak dönemin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Beytüşşebap Arapça ‘‘ev’’ ve ‘‘gençler’’ anlamlarına gelen “beyt” ve 

“şebap” kelimelerinin birleşmesi ile oluşan bir terkip olarak karşımıza 

                                                           
27

 Abdülkadir Özcan, ‘‘Mahmud I’’, DİA, Ankara, 2003, XXVII, 349-352. 
28

Mücteba İlgürel, ‘‘III. Osman’’, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, XI, Çağ Yay., 

İstanbul,2011,  147. 
29

 Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi,(Çev. Nilüfer Epçeli) Yeditepe Yay., İstanbul, 2012, 

V, 21-186. 
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çıkmaktadır.Konum itibariyle medeniyetler arası bir köprü görevi görecek bir 

yerde olması birçok medeniyetle etkileşim kurmuş ve birçoğuna da ev 

sahipliği yapmıştır.  Beytüşşebap tarih boyunca farklı farklı devletlerin 

hakimiyeti altına girmiştir. Beytüşşebap, Urartu, Pers, İskender, Selevkos, 

Roma, Part, Bizans gibi eski imparatorluklardan sonra 423/1032 yılında 

Oğuzlar’ın,432/1041’de Anadolu’ya hızla hakim olmaya başlayan 

Selçuklular’ın,536/1142 yılından başlamak üzerebir dönem Musul 

Atabeyliği’nin,657/1259’da Artuklular’ın, tarihi net olmasa daXIV. yüzyılda 

Karakoyunlular’ın, akabindekısa bir dönem de Timurlular’ın, XV. yüzyılda 

Akkoyunlular’ın, en son da Safeviler gibi devlet ve hanedanlıkların idaresi 

altına girmiştir. Yavuz Sultan Selim’in (ö.926/152),920/1514 Çaldıran 

Seferine gelmesinden sonra da Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına 

girmiştir.
30

 

Bölgenin İslâmla tanışması ise Hz. Ömer (ö. 23/644) döneminde 

olmuştur.  Hz. Ömer zamanında gerçekleşen fetihlerle bölgedeİslam 

sancağını taşıyan ve hüküm süren Emeviler, Abbasiler ve diğer 

hanedanlıkların idaresi altına girmiştir.
31

 

Bölge XVII-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hakimiyeti altında 

bulunmaktaydı. Yukarda değinmiş olduğumuz siyasi durumlar Osmanlı 

merkez idaresinde yaşanırken Hakkari bölgesini Osmanlı’ya bağlı İrisan 

Beyleri yönetiyordu. Batevî’yi Hakkari medreselerine getiren III. İzzeddin Şir 

(1102/1691), yaşlılık, çaresizlik ve hastalık gerekçesiyle yönetimden el 

çektirilmesine kadar kırk beş yıllık hüküm sürdü. 1102/1691 yılında III. 

İzzeddin Şir’in ölümünden sonra Hakkâri’nin yönetimi, torununun oğlu olan 

İbrahim Bey’e verildi. İbrahim Bey, Muhammed Bey’in oğludur. İbrahim 

Bey ve babası Muhammed Bey dönüşümlü olarak beylik yapmışlardır. 

İbrahim Bey babasının yönetimi döneminde Elbak sancağını yönetiyordu. 

İbrahim Bey ve babası Muhammed Bey, Van valisi Köprülüzade Abdullah 

                                                           
30

 Ahmet Gülenç, ‘‘Resmi Belgelere Göre Beytüşşebap ve Çevresi’’, Uluslararası Beytüşşebap ve 

Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu Bildirileri, Şırnak,20-21 Eylül 2014, 41. 
31

 Hüseyin Güneş, ‘‘Beytüşşebap Tarihi Üzerine Bazı Notlar’’, Uluslararası Beytüşşebap ve Molla 

Hüseyin Batevi Sempozyumu Bildirileri, 20-21 Eylül 2014, Şırnak, 108. 
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Paşa döneminde İran ile vuku bulan savaşlara etkin olarak katılmışlardı. 

İbrahim Bey’den sonra yerine mezar taşında 1780’de öldüğü belirtilen oğlu 

Abdullah Bey geçti.
32

 

 

II. İlmî Durum 

Osmanlı Devlet’nin en üst eğitim ve öğretim müessesesi medreseler 

oluşturmaktaydı. Medresede eğitimini tamamlayan ve kendilerine ilim sahibi 

insan anlamına gelen âlim denilen kişiler, icazetlerini tahsil ettikten sonra 

çeşitli alanlarda, müftü, kadı, müderrislik gibi dini hizmetler veya herhangi 

bir idari görev yürüterek kendilerini toplumun hizmetine adıyorlardı.
33

 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda önceki dönemlere göre kaynak 

oluşturabilecek çalışmalar çok olmasa da ilmî anlamda kayda değer eserler 

te’lif edilmiştir. Bu dönemde Batılılaşma hareketi başlamış olmasına bağlı 

olarak matbaanın kurulmasıyla Avrupa’da ortaya çıkan ilmî, teknolojik 

gelişmeleri takip etme ve bunlardan yararlanma amacıyla yoğun bir çalışma 

gerçekleşmiştir.
34

 

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde ilim 

alanında medrese sistemi gerilemeye başlamış, fikri ve felsefi konular daha 

ön plana çıkmıştır. Genel itibarla dönemin düşünce alanında kapsamlı 

değişimler olmasa da fıkıh, tefsir, kelam ve tasavvuf gibi dini ilimlerin yanı 

sıra tıp, fizik, astronomi, matematik özellikle felsefe ve tarih gibi pozitif 

bilimler önem kazanmıştır.
35

 Medreselerdeki öğretim dilinin Arapça 

olmasından XVII. yüzyıla kadar yazılan eserlerin dili genelde Arapça 

olmuştur. Ancak tıp eserleri halkın anlamasını sağlamak amacıyla Türkçe 

                                                           
32

 Yaşar Kaplan, ‘‘Hakkari Tarihi’’, Hakkari Valiliği - Hakkâri İl Yıllığı, Hakkari, 2015, 32. 
33

 Mehmet İpşirli, ‘‘Osmanlı Uleması’’, Osmanlı: Bilim, (Ed. Güler Eren), Yeni Türkiye Yay. Ankara, 

1999, VIII, 71. 
34

 Aykut Kazancıgil, Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji, 2. baskı, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000, 197. 
35

 Kazancıgil, Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji, 197. 
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yazılmış ve XVIII. asırda bazı Batı dillerinde yazılan tıp kitapları Türkçe’ye 

çevirilmiştir.
36

 

XVII. yüzyılda gerileme hemen hemen her alanda hissediliyorken 

ilerleme ve gelişme bazı alanlarda devam etmiştir. Bunlar, edebiyat, hat ve 

sanat alanlarıdır. XVII. yüzyıl her ne kadar karışıklık ve isyan devri iken 

bahsettiğimiz alanlar altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde ilerleme kaydeden 

ve kendine geniş sahalar bulan sanat, musikî sanatı olmuştur. Hem cami hem 

de tekke musikisinde önemli şahsiyetler bu yüzyılda yetişmiştir.
37

 

Bu dönemde musikîde de sanatın merkezi İstanbul’dur. Musikî 

sanatında önemli eserler te’lif eden ve döneminin en önemli ismi Hafız 

Posttur (ö.1105/1694).
38

 

XVI. yüzyılda Fuzuli (ö. 963/1556) ve Baki (ö. 1009/1600) gibi 

şahsiyetlerin etkisiyle zirveye çıkan edebi hayat XVII. Yüzyılda da canlılığını 

devam ettirmiştir. Önemli bazı üstatlar yetişmiştir, kaside de Nef’i 

(ö.1045/1635), gazelde Yahya(ö. 1053/1644), Neşati(ö. 1085/1674), Naili(ö. 

1077/1666) isimlerini bunlardan sayabiliriz. Bu dönemin zirve ismi ise 

Nabi’dir(ö. 1124/1712).  

Bu dönemde önemli divan şairleri arasında, Nef’i (ö. 1045/1635), 

Riyazi (ö. 1055/1645), Sabri (ö. 1055/1645), Ali (ö. 1058/1648), Şehri (ö. 

1070/1660), kasideleri ile Şeyhülislâm Yahya (ö. 1053/1643), Şeyhülislâm 

Bahayi (ö. 1063/1653), Naili (ö. 1077/1666), Nedim-i Kadim (ö. 1081/1670), 

Neşati (ö. 1085/1674), Nabi (ö. 1124/1712) ve Sabit (ö. 1124/1712) gazelleri 

ile Nadiri (ö. 1035/1626), Halleti (ö. 1040/1630), Fasih (ö. 1106/1695).
39

 

Yine XVII. yüzyılda ortaya çıkan bir alan da aşık edebiyatıdır. Bu 

alanda önemli eserler ortaya koyan şairler, Karacaoğlan (ö. 1090/1679 [?]), 

                                                           
36

 Esin Kahya, ‘‘Osmanlılardaki Bilimsel Çalışmalara Genel Bir Bakış’’, Osmanlı: Bilim, (Ed. Güler 

Eren), 27-28. 
37

 Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1942, 

I. 6. 
38

 Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, I, 27-55. 
39

 Hasibe Mazuoğlu, ‘‘Eski Türk Edebiyatı’’, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara,2014, 124-128. 



  

13 
 

Gevheri (ö. 1150/1737), Aşık Ömer(ö. 1119/1707 [?]), gibi isimler başta 

gelenlerdir.
40

 

XVII. Yüzyıl Hükümdarlarından I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, IV. 

Mehmed, II. Ahmed ve II. Mustafa şiir yazmada yetenekli Padişahlardır.
41

 

XVIII. yüzyılın ilmi alanında gelişmesi vezir-i azamların ilgi ve 

teşvikleri azımsanmayacak derecede etki etmiştir.
42

  Damad İbrahim Paşa 

birçok kişinin engelleme girişimine rağmen Şeyhülislâm Abdullah 

Efendi’den(ö. 1156/1743) fetva çıkartarak kendisine başvuran Yirmisekiz 

Çelebizade Mehmed(ö. 1144/1731) ve Müteferrika İbrahim’e(ö. 

1160/1747)1139/1727’de İstanbul’da bir matbaa kurdurmuştur.
43

 

1 Recep 1141/31 Ocak 1729’da basılan ilk kitap, Vanlı Mehmed b. 

Mustafa’nın(ö. 1096/1685) yazdığı ‘Vankulu Lûgatı’ olarak meşhur olan 

‘Sıhâh-ı Cevheri’ adlı sözlüğün tercümesidir.
44

 Burada ilk basılan eserlerin 

ekseriyeti sözlük ve tarihi kitaplar olmuş, daha sonra da diğer bilim 

dallarındaki eserler de basılmaya başlanmış ve böylelikle devam etmiştir.İlk 

matbaadan sonra ikinci bir matbaa daha kurulmuş ve böylelikle kağıt ihtiyacı 

artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için 1159/1746’da Sultan I. Mahmud’un 

yardımı ve Hacı Beşir Ağa’nın da(ö. 1159/1746) desteğiyle Yalova’da bir 

Kağıt Fabrikası kurulmuştur.
45

 

Avrupa veya Doğu ülkelerine gönderilen daimi elçiler’den gitmiş 

oldukları yerlerin tarihine, teşkilat yapısına, toplum ve devlet hayatına dair 

tespit ve gözlemlerini kendilerine bildirilmeleri istenmiştir. Avrupa’dan 

teknik anlamda geri kaldıklarına dair tespitler yapılmış, teknik ve ilmi 

eserlerin tercümeleri yapılmış ve kurulan matbaada baskılarının yapılması 

sağlanmıştır.
46

 

                                                           
40

 Detaylı bilgi için bkz.: M. Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri, Milli Kültür Yay., Ankara, 1962. 
41

 Mustafa İsen - Ali Fuat Bilkan, Sultan Şairler, Akçağ Yay., Ankara, 1997, 50-209. 
42

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay., Ankara, 1999, 71. 
43

 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 513-514. 
44

 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 161-162. 
45

 Emre Dönen, ‘‘XVIII. ve XIX Yüzyıllarda Osmanlı Bilimsel Literatürü’’, Osmanlı: Bilim, VIII, 63. 
46

 Mehmet İpşirli, ‘Osmanlı Tarih Yazıcılığı’, Osmanlı: Bilim, VIII, 251. 



  

14 
 

Damad İbrahim Paşa XVIII. yüzyılın başlarında dönemin önde gelen 

şair, yazar ve âlimlerden oluşan bir heyet kurmuş, bu heyet yabancı dilde 

yazılan kitapları tercüme görevi üstlenmiştir.
47

 

XVIII. yüzyılda medreselerin ıslahı konusunda III. Ahmed ve I. 

Mahmud birtakım çalışmalara girdilerse de sonraki zamanlarda elle tutulur bir 

netice alamamışlardır.
48

 

Bu dönemde ilmî açıdan bir diğer önemli gelişme de birkaç 

kütüphanenin kurulmuş olmasıdır. Sultan I. Mahmud 1153/1740’da Ayasofya 

camii içinde, sarayın hazine odası’nda 4.000 cildden oluşan bir kütüphane 

kurmuştur. Belgrad’da, Fatih’te, Sultan III. Ahmed döneminde 1131/1719’da 

Topkapı Sarayında ve 1174/1761’de Koca Ragıp Paşa(ö. 1176/1763) 

tarafından Koska’da da kütüphaneler kurulmuştur.
49

 

Bu dönemde Matematikte ilk defa logoritma cetveli Halifezade İsmail 

Çınari(ö. 1205/1791) tarafndan Türkçe’ye çevrilmiştir. Bir diğer matematikçi 

Gelenbevî İsmail Efendi (ö. 1204/1790), Matematik ile ilgili Hisab’ül-küsûr 

adlı bir eser ve Trigonometrik çizgilerin çözümlerine dair Adla-i Müsellesat 

gibi kitaplar yazmıştır.
50

 Bunlara rağmen XVIII. Yüzyılın ortalarında ilim 

durgunluk yaşamıştır. 

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer ilim de Astronomi ilmidir. 

Mutasavvıf âlimlerden olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi(ö. 1194/1780) 

başta Astronomi olmak üzere ilmi çalışmalarıyla ses getirmiştir. Yazmış 

olduğu en önemli eseri herkes tarafından bilinen Mârifetnâmesidir.
51

 

Hakkari bölgesinde ise dönemin ilmi mekanları olarak çok ünlü birkaç 

medrese vardı. Bunlar arasında Mir Şerefhan tarafından Cizre’de XVI. 

yüzyılın başlarında yapılan Medresa Sor, Bahçesaray’da yaklaşık 300 

                                                           
47

 Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Ufuk Kitapları Yay. 2. baskı,  İstanbul 2000, 

197-198. 
48

 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 254. 
49

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/I, 327-328. 
50

 Detaylı bilgi için bkz.: Şeref Etker, ‘‘Salih Murat Uzdilek ve Logaritmanın Türkiye’ye Girişi’’, 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VIII, Say.: 2, 2007;  Ayşe Kökcü, ‘‘Ters Trigonometrik Fonksiyonların 

Osmanlı’ya Girişi’’, Dört Öge Dergisi, yıl 3, Say.: 5, Mayıs 2014. 
51

 Mustafa Çağrıcı, ‘‘İbrâhim Hakkı Erzurûmî’’, DİA, İstanbul, 2000, XXI. 308. 
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öğrencinin eğitim aldığı dönemin büyük bir medresesi olan Mîr Hasan Velî 

Medresesi
52

 ve 1701’de Hakkari beylerinden İbrahim Bey tarafından yapılmış 

Meydan Medresesi’ni sayabiliriz.
53

 Bu bölgedeki ilimle meşgul olan âlimler 

genelde eserler yazmayıp öğrenci yetiştirmekle meşgul olmuşlardır.
54

 

 

III. Tasavvufî Durum 

XVII. ve XVIII yüzyıllar Tasavvuf tarihinde Tarikatlar dönemi 

dediğimiz zaman dilimi içerisine girer. Bu dönemde Tasavvuf, Anadolu’da 

birçok farklı tarikat çatısı altında yaşanmaktadır. 

Müellifimizin yaşamış olduğu XVII. yüzyılın son yarısı ile XVIII. 

yüzyılın ilk yarısı döneme geçmeden önce, bu çağı daha iyi anlamamıza katkı 

sunacak XVII. Ve XVIII. Yüzyıl yakın öncesi Tasavvuf camiasının içinde 

bulunduğu durumu birkaç örnekle değinmeye çalışacağız.  

Osmanlı imparatorluğunun ilk devrilerinde Tasavvuf’a karşı gösterilen 

ilgi ve alakanın, Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) ‘Tarikat-ı 

Muhammediyye’’ adlı eserini kendilerine dayanak gösteren , ‘Kadızâdeliler’ 

olarak da bilinen dönemin vâizlerinin etkisiyle bu devirde azaldığı hatta 

olumsuz bir tavır takınıldığı görülmektedir.
55

 Nitekim bu olumsuz tavır XVI. 

yüzyılda devrin Şeyhülislâmlarının fetvasıyla bazı tarikat şeyhlerinin 

katledilmesine kadar varmaktadır. Şeyhülislâm Kemal Paşazade’nin(ö. 

940/1534) fetvasıyla Bayramiyye tarikatının şeyhlerinden olan İsmail-i 

Ma’şûkî (ö. 935/1529), fikirlerinden dolayı zındıklık etiketi vurulup 935/1529 

yılında on iki arkadaşıyla idam edilir. Yine 969/1531 yılında Melamiyye-i 

                                                           
52

 Hasan Karacan - Nurettin Aykut, ‘‘Mele Hüseynê Bateyî’nin Mewlidi ile Mele Süleyman 

Kurşun’un Mewlidinin Karşılaştırılması’’,  Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi 

Sempozyumu Bildirileri, 20-21 Eylül 2014, Şırnak, 126. 
53

 Yaşar Kaplan, Hakkari Tarihi, Hakkari Valiliği - Hakkâri İl Yıllığı, 32. 
54

 Mehmet Nurullah Aktaş, ‘‘Molla Hüseyin Bateyî’nin Çalışmalarında Kur’ân’ın Kaynaklığı 

Üzerine’’, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şırnak, 2015, VI, say.:12, 152. 
55

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 354. 
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Bayramiyye’den Şeyh Hamza Bâlî de (ö. 969/1531) zındıklıkla itham edilip 

öldürülür.
56

 

Kadızadeliler olarak bilinen bu vâizler, memleketin içinde bulunduğu 

geri kalmışlığın ve sıkıntıların yaşanmaya başlamış olmasının tek nedeni 

Müslümanlar arasında yayılmış olan bid’atlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bunlar tarikat mensuplarının içinde bulunduğu, yaşadığı ve düşündüğü her 

şeyin bid’atlardan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Memleketi bu kötü 

gidişattan kurtarabilmenin ancak bu bid’atlardan kurtulmakla mümkün 

olacağını öne sürüyor, tarikat erbablarını eleştiriyor ve bunlara karşı halkı 

kışkırtıyorlardı.
57

Camilerde cazip vaazleriyle de insanları kendilerine 

çekebilmişlerdir. Vezir-i a’zam Köprülü Mehmed Paşa’nın(ö. 1072/1661) 

ulemâyı toplayıp, bunların hareketlerinin batıl olduğu ve böyle fitne 

çıkaranların cezalandırılması gerektiğine dair aldıkları karar ile 1066/1656 

yılında bid’atçıların elebaşları olarak gördükleri Üstüvânî Mehmed 

Efendi’yi(ö. 1072/1661), Türk Ahmed’i (ö. [?]) ve Divane Mustafa’yı (ö. [?]) 

Kıbrıs’a sürmelerine kadar da aktif rol oynamışlardır.
58

 

XVII. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı’sı ve bu dönem tasavvufî hayatı 

hakkında görülen manzarayı şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Tasavvuf târihinde önemli bir yer işgal eden Aziz Mahmud Hüdâyî 

Efendi’nin (ö. 1038/1628) tesis ettiği Celvetiyye Tarîkatı XVII. yüzyılda 

ortaya çıkmıştır. Tasavvufta önemli bir yeri olan, meşrep ve makam adı 

olarak da kullanılan Celvet, diğer tarikatlerden olan Halvetiyye ve 

Bayramiyye’nin özellikleri bir araya getirilerek tarikat olarak ortaya 

çıkmıştır.
59

 Batevî’nin yaşamış olduğu dönemde Celvetiyye tarikatının 

silsilesinde yer alan şeyhler şu şekildedir. Selami Ali Efendi (ö.1104/1692), 

Erzincani Mustafa Efendi (ö. 1123/1711), Saçlı Efendizade Abdülhay Efendi 

(ö.1117/1705), Dede Çelebi Mehmed Efendi (ö. 1130/1717), Seyyid Osman 

                                                           
56

 Hüseyin Gazi Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yay., Ankara, 

1971, 109-110. 
57

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 357. 
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 Zuhuri Danışman, Naîma Tarihi, Zuhuri Danışman Yeyınevi, İstanbul, 1968, VI,  225. 
59

 Hasan Kamil Yılmaz, ‘‘Celvetiyye’’, DİA, İstanbul, 1993, VII, 275. 
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Efendi (ö. 1140/1727), Yakup Avfi Efendi (ö. 1149/1736), Yusuf Edirnevi (ö. 

1153/1740), Pir Muhammed Niksari (ö.1159/1746).
60

 

XIII. asrın sonlarında Mevlana Celaleddin Rumî (ö. 672/1273) adına 

oğlu Sultan Veled(ö. 712/1312) tarafından kurulmuş olan Mevlevîyye 

Tarîkatı, İstanbul’da XVII. Ve XVIII. yüzyıllarında etkin ve yaygın olarak 

temsil edilirken, yöneticilerin dönemin tarikat ehilleriyle olan yakınlığından 

dolayı adeta devleti temsil eden bir tarîkat haline gelmiştir. XVIII. asır 

İstanbul Mevlevîhânelerinde aile şeyhlerinin yetişip yönetici olduğu bir 

dönem olmuştur. Yine bu dönem Mevlevîhâneleri sanat, hat, edebiyat, mûsikî 

gibi alanlarda derslerin verildiği ve sanatçıların yetiştiği kültür merkezleri 

görevini görmüştür.
61

 

Abdülkadir Geylânî’nin(ö.561-62/1166-67) Bağdat’ta kurduğu tarîkat 

olan Kâdiriyye Tarîkatı XVII. yüzyılda İstanbul’a girme imkânı bulabilmiştir. 

Tarikat, XVIII. asırda İstanbul’da Mustafa Resmi Efendi’nin(ö. 1207/1793) 

kurduğu Resmîlik kolu ile temsil edilmiştir.
62

 

Osmanlı Devleti’nde en etkin tarîkat Halvetiyye tarîkatı olmuştur. 

Anadolu’da tasaavuf kültürünü yayan ilk gruptur. Halvetiyye Tarîkatı’na 

bağlı Ramazâniyye, Sivâsiyye, Cihangîriyye, Câhidiyye, Karabâşiyye, 

Nasûhiyye ve Mısriyye, Kâdiriyye Tarîkatı’na bağlı Rûmiyye (İsmâiliyye) 

kolları bu dönemde kurulmuş,bununla birlikte tekkelerin sayısı hızla 

artmıştır.
63

 

Bu dönem mutasavvıfların gerek ugulama ve gerek görüşve 

eserlerinde Muhyiddin İbn Arabî(ö. 638/1240),Mevlânâ Celâleddin Rumîve 

Yunus Emre’nin(ö. 720/1320 [?]) etkisi görülmektedir. Bu dönemdeki 

mutasavvıflar genelde medrese tahsîli görmüş, bir kısmı müderrislik ve 
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 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 359-377. 
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 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 251-307.; Şermin Barihüda Tanrıkorur, ‘‘Mevlevîyye’’ 

DİA, Ankara, 2004, XXIX, 468-475. 
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 Nihat AZAMAT, ‘‘Kadiriyye’’, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 132. 
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 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 53. 
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kadılık mesleklerinde bulunmuş,birçok alanda kayda değer eserler kaleme 

almışlardır.
64

 

XVIII. yüzyıl Osmanlı devletinin her geçen vaktin bir öncekine oranla 

hakimiyet kaybettiği asırdır. Bu yüzyıla Karlofça Antlaşması gibi ağır 

yükümlülükler yükleyen bir antlaşmayla giren Osmanlı İmparatorluğu sürekli 

toprak kaybediyordu. Bu dönemde gerçekleşen olumsuz olaylardan 

etkilenilmiş olsa gerek ki Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatında da duraklama 

görülmektedir.
65

XVIII. yüzyıldaTasavvuf edebiyatında önceki ve sonraki 

dönemlere nazaran önemli şairlerin çıkmadığı söylenebilir
66

. XVIII.yüzyıl 

mutasavvıf şairlerinde önem arz edecek iki şair göze çarpmaktadır. Bunlar, 

Diyarbakırlı Ahmed Mürşidi(ö. 1173/1760) ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır. 

Bunlar dışında bu devirde Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî, Abdülehad-ı Nûrî(ö. 

1061/1651), İsmail Hakkî-i Bursevî(ö. 1137/1725), Niyâzî-i Mısrî(ö. 

1105/1694) gibi şahsiyetlerin isimlerini saymak gerekir. 

Bu dönemde Anadolu’da yaygın olan bazı Tarîkatlar şunlardır; 

Ekberiye Mektebi, Mevlevîlik, Bektaşîlik, Evhadîlik, Bayramîlik, Rifaîlik, 

Kâzerûnîlik, Kübrevîlik, Sühreverdîlik-Zeynîlik, Halvetîlik, Nakşbendîlik, 

Semerkandîlik, Kadîrilik, Şâzilîlik, Sa’dîlik ve Bedevîlik’tir.
67
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65
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1. MOLLA HÜSEYİN BATEVÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

1.1. MOLLA HÜSEYİN BATEVÎ’NİN HAYATI 

1.1.1. Doğumu 

 Molla Hüseyin Batevî (Mela Huseynê Bateyî), isminin sonundaki nisbetten 

anlaşılacağı üzere şuan Şırnak iline bağlı Beytüşebap ilçesinin Güneyyaka(eski ismi 

Bate) Köyü’nde doğmuştur.
68

 

Molla Batevî’nin doğum tarihi ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte daha çok 

öne çıkan iki farklı görüş bulunmaktadır. Irak’ın eski bakanlarından olan Zeki Beg’in 

(ö. 1356/1937) de aralarında bulunduğu bazı araştırmacılara ve kaynaklara göre 

1414-1491/1495 yıllarında yaşamıştır.
69

 Ancak bunu iddia edenlerin pek de sağlam 

delilleri yoktur. Bu görüş sadece rivayetlerden ve söylemlerden oluşmaktadır. Bu 

görüşün asıl dayanağı eski Rus Çarlığının Erzurum Konsolosu, Dil Bilimci aynı 

zamanda Kürdolog olan Aleksander Jaba’nın Petersburg Bilimler Akademisi’nin 

isteği üzerine Doğu Anadolu’da yaptığı Kürt Dili ve Edebiyatı alanındaki 

araştırmaları sonrası elde ettiği el yazmaları ve bulgulardan sonra kaleme aldığı 

eserlerdir.
70

 

 İkinci diğer görüş ise XVII. yüzyılın sonlarına doğru, 1675 ve 1689 arası 

doğduğu yönündedir. Bu ikinci görüşü savunanlar ise Maruf Heznedar (ö. 

1431/2010),Mêjûyî Edebî Kurdî adlı eserinde Batevî’nin 1675’te doğduğunu 

söyler.
71

 Fakı Hüseyin Sağniç (ö. 1424/2003) Dîroka Wejeya Kurdî adlı eserinde 

Batevî’nin 1755’te vefat ederken 66 yaşında olduğunu ifade etmekte, bu da 1689 
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 Nevin Göngür Reşan, Kürt Ünlüleri, Doz Yay., 1. baskı, İstanbul, 2008, 145. 
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 Abdülbasıt Muhammed Abdüssamed, Mevlüdü’n-Nebî (Basılmamış eser), İstanbul, 2003; Qanatê 
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yılına tekabül etmektedir.
72

 Abdulrakib Yusuf da Diwana Kurmanci adlı eserinde 

Batevî’i işler ve O’nun 1414 yılında doğumuyla alakalı bilgiyi red ettiğini, 

Batevî’nin ünlü Kürt âlim, şair, mutasavvıf Ahmedî Hanî (ö. 1119/1707) ile ya aynı 

devirde ya da hemen sonrasında yaşadığını düşündüğünü ifade etmektedir.
73

 Çünkü 

ona göre Batevî, Ahmedî Hanî’den önce yaşamış olsaydı, Hanî, Mem û Zîn adlı 

eserinde nasıl ki Molla Cezirî (ö. 1050/1640) ve Fakī-yi Teyrân’dan (ö.1070/1660) 

bahsetmişse Batevî’den de bahsetmiş olması gerekirdi. Tahsîn Doskî ve Muhsin 

İbrahim Doskî de Melayê Bateyî Jiyan û Berhem adlı kitaplarında Batevî’nin Molla 

Mansûr Gırgaşî (d. 1678, ö. [?])ile düello şeklinde söylemiş oldukları şiiri delil 

olarak göstererek Batevî’nin Molla Mansûr Gırgaşî gibi XVII. ve XVIII. yüzyıl arası 

yaşadığı görüşünü savunurlar.
74

 Sıddik Borekeyî Sefîzade, Mejuyî Wêjeyî Kurdi 

eserinde 1688-1755 tarihleri arasında yaşadığını belirtmiştir.
75

 Tabi bu görüşte 

olanlar bunlarla sınırlı değildir.  

Molla Hüseyin Batevî’nin hayatını, eserlerini ve şiirlerini kapsamlı bir şekilde 

araştırıp elde ettiği bilgileriMela Huseynê Bateyî, Jîyan, Berhem û Helbesten Wî
76

 

adlı bir eser olarak ortaya koyan M. Halıd Sadınî, Batevî’nin XVII. yüzyılın sonları 

ve XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını savunmakadır. Savunmuş olduğu 

düşüncesini sağlam delillere dayandırarak maddeler şeklinde kitabının 27-30 

sayfaları arasında detaylıca anlatmaktadır. Bu delillerinden bazıları; Batevî bir 

şiirinde ‘tabur’, ‘tüfek’ kelimelerini kullanmasıdır. Tüfeğin Avrupa’da 1550’lü 

yıllarda icat edilmesi ve Batevî’nin yaşadığı bölgeye icat edildiğinden neredeyse 

yüzyıl sonra geldiği, bu da Batevî’nin tüfekten haberi olması için 1650’li yıllardan 

önce değil sonra yaşamış olması gerektiğini söyler. Bir diğer delili, Tahsin Doskî’nin 

işaret ettiği, Batevî’nin birbirlerine karşılıklı olarak şiir yazmış olan Molla Mansûr 

Gırgaşî’nin doğum tarihinin 1678 olması, bir diğer kayda değer delili ise Hakkari’de 

nesep olarak Batevî’nin soyundan geldiğini söyleyenlerin soy silsilesine göre yedinci 

babadan Batevî’ye ulaştıkları, bu da normal bir insan ömrünün baba-oğul 

hesaplamasına göre Batevî’nin XV. yüzyılda yaşamasının mümkün görünmediğini 
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ve XVII. ile XVIII. yüzyılda yaşamış olması daha kabul görülebileceğidir.
77

 Biz de 

araştırdığımız kadarıyla Sadinî’nin öne sürmüş olduğu dayanaklarını yerinde buluyor 

ve bu ikinci (XVII. ve XVIII. yüzyılları arası yaşamış olduğu) görüşü kabul 

ediyoruz. 

 

1.1.2. İsmi 

Batevî’nin ismi farklı kaynaklarda Ahmed, Muhammed, Hasan ve Hüseyin 

diye zikredilmiştir.  Bazı kaynaklarda Molla Ahmed Batevî (Mela Ehmedê Bateyî), 

bazı kaynaklarda Hasan Ertuşî (Hesen Ertuşî), bazı kaynaklarda da Molla Hüseyin 

Batevî(Mela Huseynê Bateyî) şeklinde yazılmıştır. 

Batevî hakkında bilgi veren, Qanatê Kurdo,
78

 M. Emin Zeki Beg,
79

 Mele 

Muhammed Bazidî
80

 ve Mehmed Uzun
81

  kendi eserlerinde Molla Ahmed Batevî 

şeklinde ele almışlardır. Ancak Molla Ahmed Batevî ismini kullananların dayandığı 

hiçbir delil yoktur, neye göre Ahmed Batevî dedikleriyle alakalı hiçbir bilgiye 

rastlamadık. Öyle görülüyor ki doğumuyla alakalı yapılan yanlıştaki gibi Alexandre 

Jaba’nın yapmış olduğu hatadan kaynaklanmıştır. 

Hasan ismi ise Batevî hakkında bilgi verilen kaynakların hiçbirinde yer 

almadığı halde basımı yapılan Batevî’nin mevlid-i şeriflerindeki bazı nüsahaların
82

 

kapakları ‘Mevlidin yazarı; Hasan Ertuşî’ olarak basılmıştır. Bunun dışında herhangi 

bir kaynakta Hasan ismine rastlanılmamaktadır. Ancak Güneyyaka (Bate) köyü 

yakınlarında yaşayan halkın Batevî’yi bazen Molla Hasan Ertuşî (Mela Hesenê 

Ertuşi) olarak andıkları bilinmektedir. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında Hasan isminin 

kaynağı hakkında bir çıkarımda bulunmak veya bir kanaate varmak 

olanaksızdır.Çünkü yöre halkı Hasan ismini kullandığı için mi nüshalarda Hasan 
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22 
 

Ertuşî olarak yer almış yoksa nüshalar da yazıldığı için mi yöre halkı Molla Hasan 

diye kullanır hale gelmiş olduğu bilinememektedir. 

Her ne kadar yukarıda değindiğimiz isimler kullanılmışsa da gerçek ismi Molla 

Hüseyin Batevî’dir. Kaynakların çoğunda da Molla Hüseyin diye geçmektedir. 

Maruf Heznedar, Abdulrakib Yusuf, Baba Zerevani gibi araştırmacılar, kitaplarında 

Batevî’nin isminin şiirlerinde de kullanmış olduğu isim olan Hüseyin olduğunu 

söylemişlerdir. 

Halıd Yalçın, Batevî’nin isminin Hüseyin olmasıyla alakalı birkaç delil öne 

sürmektedir. Bunlar; 

a. Molla Hüseyin Batevî’nin kızlarından biri olan Zulfê’nın torunlarından 

Hacı Mehmet Şembî’nin yanında bulunan Batevî’ye ait bir el yazmasında 

‘Sahibuhu ve malikuhu Huseyîn bîn Mustefa’ yani ‘Sahibi Mustafa oğlu 

Hüseyin’dir’ diye yazılmış olması. 

b. Gıravî aşiretinin ağalarından Cemil bey’in ailesinin yanında bulunan, 

Batevî’nin torunlarından olan Molla Dırbaz’a ait bir el yazmasında 

‘Sewedehu Mela Dırbaz bın Mela Tahir bin Huseyn’ yani ‘karalayan 

Hüseyin oğlu Molla Tahir oğlu Molla Dırbaz’ diye yazılmış olması. 

c. Bate (Güneyyaka) köyünün sakinleri ve yöresindeki insanlar tarafından 

‘Mola Hüseyin Batevî’ olarak bilinmesi ve tanınması. 

Sadinî’nin ifade ettiği bu üç madde isminin Hüseyin olmasına dair sağlam 

deliller olduğunu vurgulamıştır.
83

 

Biz de araştırdığımız kadarıyla, isminin Hüseyin olmasıyla alakalı sağlam 

kaynaklarda önem arz eden delillere dayanan bilgiler bulunmaktadır. Bu açıdan 

isminin Hüseyin olduğu kanatindeyiz. 

 

1.1.3. Nisbesi 

Molla Batevî, doğmuş olduğu Bate köyüne nisbet edilmiş, Bate Köyü’nün ismi 

mensubu olan Batevî kullanılmış ve Molla Batevî olarak tanınmıştır.  

 Bate(Güneyyaka) Köyü’nün bağlı olduğu merkezler, Beytüşebap’ın merkezi 

idare olarak bağlı olduğu yerlerin değişmesine göre farklılık göstermiştir. Bir süre 
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Van’a bağlı olan Hakkari’nin 1935 yılında il statüsüne geçtiği zamanlar Beytüşşebap 

Hakkari’ye bağlı bir kaza konumundaydı. Bir dönem Siirt iline de bağlı olduğu 

bilinmektedir. En son olarak Şırnak’ın 16.05.1990 tarihinde il statüsüne geçmesiyle 

birlikte Şırnak iline bağlanan altı ilçeden biri olmuştur.
84

 Batê köyü Şırnak iline 130 

km mesafesindedir. 

Molla Batevî şiirlerinde de bu nisbesini kullanmıştır. Şiirlerinde nisbesini 

‘Bateyî, Batê ve Batey’ şeklinde dile getirmiştir. Şiirlerinde mahlas şeklinde sekiz 

defa Bateyî, onbeş defa Batey iki defa da Batê ve bir defa da Melayê Bateyî şeklinde 

kullanmıştır. 

Mevlidi Nebisinin son kısmında ‘Bateyî’ olarak geçer: 

‘Bo camî’ê Mu’minînê salihe 

Bo feqîrê Bateyî el-fatihe’ 
85

 

Tüm Salih Mü’minler için 

Fakir(kul) Bateyî için el-fatiha 

 

‘ji Bextê Min Reşî Rabu’ adlı şiirinde ‘Batê’ olarak kullanmıştır mahlasını: 

Çi gul bû ew çi bilbil bû 

Mirad û metleba dil bû 

Eger çî ew ji min sil bû 

Ji bo Batê Hemail hat
86

 

Nasıl bir güldü o, nasıl bir bülbüldü 

Yüreğin istediği ve arzuladığıydı 

Eğer gidiyorsa bana darıldığındandı 

Batê için Hamail(eşi) geldi 

 

‘Çiriya Paşî û Pêda’ adlı şiirinde de mahlasını ‘Melayê Bateyî’ olarak kullanır: 

Ji çiriya paşî û pêda 

Melayê Bateyî kanê 

Seferk kêşa bı Mıksê da 
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Li ser wextê zivistanê
87

 

Kasım ayı ve sonrası 

Melayê Bateyî nerde 

Bahçesaray’a yola çıktı 

Bir kış vaktinde 

 

‘Ya îlahî Ez Xerîbim’ adlı şiirinde de ‘Batey’ şeklinde geçer: 

Av û xwîn barîn peyapey 

Daima bedhale Batey 

Saîl im rehmê fîza key 

Mam di av qewmê xerîb
88

 

Su ve kan ardarda yağdı 

Daima kötü bir durumdadır Batey 

Onurlu padişahın rahmetine talibim 

Yabancı kavimlerin arasında kaldım 

 

1.1.4. Ailesi 

Molla Batevî dindar, muhafazakâr bir aileye mensup biri olarak dünyaya 

gelmiştir. Kendi el yazması ile yazmış olduğu bir yazısında ‘sahibi ve yazanı 

Mustafa oğlu Hüseyin’ anlamına gelen ‘مصطفىبنحسينمالكهوصاحبه’ yazmasıyla babasının 

isminin Mustafa olduğu anlaşılmaktadır. 

Babası Sûfî Mustafa olduğu ve dört kardeş oldukları bilinmektedir. Bunların 

isimleri, Ahmed, Hüseyin (Batevî), Osman ve Muhammed’dir. Büyük kardeş olan 

Ahmed Bate köyü yakınlarında olan Bölücek (Pîrosa) köyünde imamlık yaptığı 

kaynaklarda geçmektedir. Osman, Bate halkı tarafından pek sevilmeyen ve kötü biri 

olarak anılmaktadır. Muhammed hakkında ise pek bir bilgi yoktur sadece Molla 

Hüseyin Batevî’nin Muhammed adında bir kardeşinin olduğu ifade edilmektedir.
89
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1.1.5. Eşi ve Çocukları 

Batevî’nin eşi, şiirinde ismini zikrettiği Hemâil’dir. Batevî elli yaşındayken eşi 

Hemâil için yazmış olduğu şiiri ‘Sûbh û Êvarî Şeva Tarî Şemala Kê Yî Tu’ adlı 

şiiridir. Yine eşi için yazmış olduğu ve eşinin ismini kullandığı 16 dörtlükten oluşan 

‘Ji Bextê Mın Reşî Rabû’ adlı şiiri bulunmaktadır. ‘ji Bextê Mın Reşî Rabû’ adlı 

şiirinde eşinin ismi geçtiği dörtlük: 

 

Çi gul bû ew çi bilbil bû 

Mirad û metleba dil bû 

Eger çî ew ji min sil bû 

Ji bo Batê Hemail hat
90

 

Nasıl bir güldü o, nasıl bir bülbüldü 

Yüreğin istediği ve arzuladığıydı 

Eğer gidiyorsa bana darıldığındandı 

Batê için Hamail(eşi) geldi 

 

Molla Batevî’nin şiirlerinde isimlerini zikretmiş olduğu Zulfe ve Asmin adında 

iki kızının var olduğunu bilinmektedir. Ancak erkek çocuğunun olup olmadığıyla 

ilgili araştırmacılar fikir birliğine varamamışlardır. Kendisini Molla Batevî’nin 

torunu olarak tanıtan Molla Dirbaz bir yazısında ‘Kâğıdı karalayan Molla Huseyin 

oğlu Tahir’in oğlu Dırbaz’ diye yazmış olmasından yola çıkarak bir oğlu olduğunu 

ve isminin Tahir olduğunu söyleyebiliriz.
91

 

Batevî’nin oğlu olan Tahir’in, iki oğlu olmuştur. Bunlardan biri dedesinin ismini 

alan Molla Hüseyin diğeri de Molla Dırbaz’dır. Molla Hüseyin imam olduktan sonra 

Bate köyü yakınlarından bir köy olan Kaval (eski ismi Qewal) köyüne gitmiş orda 

imamlık yapmıştır. Kaval köyünde mal mülk sahibi olmuş ve çocukları Molla Hamid 

ve Molla Ali iki çocuğu da yaşamlarını bu köyde devam ettirmişlerdir. Kaval 

köyünde torunları halen yaşamaktadır.
92
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Molla Dırbaz da Bate köyünde kalmış ve Bate köyünün imamlığını yapmıştır. 

Molla Dırbaz’dan sonra oğlu Molla Ahmed imamlığa devam etmiştir. Molla 

Dırbaz’ın soyu Bate köyünde devam etmiştir.
93

 

 

1.1.6. Gençliği ve ilk tahsili 

Batevî daha çocukken ilk eğitimini Bate Köyü yakınlarında bulunan Bölücek 

(Pîrosa) köyünde imamlık yapan abisi Molla Ahmed’in yanında almıştır.Batevî, on 

beş yaşına gelince Mir Zeynel Bey’in Hakkari medresesinde eğitimine devam 

etmiştir.
94

 

Hakkari’de söylenegelen bir rivâyete göre Batevî daha küçükken 1107/1696 

yılında Hakkari emirliği yapan Emîr İzettin Şer, Batevî’yi görür ve okuması için 

kendisine yardımda bulunur, Onu kendisiyle birlikte Hakkari’ye götürür ve 

medresede eğitimini tamamlamasını sağlar.
95

 

Molla Batevî, dönemin ilim talebinde bulunan her insanı gibi medreselerde 

eğitim görmüştür. Abdulrakib Yusuf, Batevî’yi her sene Bahçesaray’a davet eden 

Bahçesaray Emiri ile çok yakın arkadaş olmaları ve Batevî’nin şiirlerinde 

Bahçesaray ve Bahçesaray Beylerinden muhabbetle bahsettiğinden dolayı 

Bahçesaray’da Mîr Hasan-ı Velî medresesinde de okumuş ve burda icazet almış 

olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir.
96

 Abdulrakib Yusuf’un böyle 

bir çıkarımda bulunması;‘bir insanın, bir yeri veya kişiyi şiirlerinde muhabbetle 

konuk edebilecek konuma gelmesi için o yerde çok yaşamış olmak, o kişiyle çok 

zaman geçirmiş olmak ve onlara büyük iyiliklerinden (mesela eğitimine büyük 

katkıları ve yardımlarından) dolayı vefa örneğini göstermekle mümkündür’diye 

düşünmüş olması gerekir. 
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1.1.7. İlmî ve EdebîKişiliği 

 Molla Batevî medrese eğitimini bitirdikten sonra medrese müderrisliği yapmış 

ve ders vermiştir. Hayatı medreselerde ders vermekle, ilimle, edebiyat ve şiirle 

geçmiştir.  

Batevî’nin müderrislik yapmış olmasından hareketle kendisinin medrese 

eğitiminden icazetli olduğu ortaya çıkmaktadır. Batevî geleneksel doğu 

medreselerinde eğitim görmesinden,müderrislik yapmış olmasından ve şiirlerinde 

kullanmış olduğu kelime, kavram ve deyimlerden kendisinin tefsîr, hadîs, fıkıh, 

kelâm, belâgat, tarih ve edebiyat alanlarında çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.Nitekim 

eski usul medreselerinde icazetli olupta müderrislik yapan kişilerin zikretmiş 

olduğumuz alanlarda da bilgi birikimlerinin az olmadığı herkes tarafından 

bilinmektedir. Şayet müderrislik yapılacak medrese dönemin ilim merkezlerinin 

başında gelen Îrisan Beylerinin kurmuş ve himayeliğini yapmış oldukları Meydan 

medresesi ise, bu durum ifade ettiğimiz görüşü daha da güçlendirecektir. 

Yöre halkına göre güzel üslûplu ve halk ile emirler arasında elçilik görevi 

görmüş,halkın istek ve taleplerini emirlere üstün üslubuyla iletmiştir.Torunlarının 

söylemlerine göre ise Batevî; dindar, kanaatkâr, âlim, ilim aşığı ve alçak gönüllü 

biriydi.Kendisi ise kendisi için kullanmış olduğu ifade‘‘Feqîrê Batê’'
97

 şeklindedir.
98

 

Batevî’nin eserlerine bakıldığında görülecek ki ileri düzeyde Kürtçe dil bilgisine 

sahip olduğu gibi Arapça, Farsça ve Türkçe de bilmektedir. Hamâil adlı eserinde 

özellikle sadece Arapça şeklinde duâlar, Farsça cümleler ve Türkçe kelimeler 

kullanmıştır.
99

 

 

1.1.8. Tasavvufî Kişiliği 

Molla Batevî, babasının Sûfi Mustafa diye biliniyor olmasından kendisinin 

tasavvufî geleneklere sahip bir aileye mensup olduğu ve tasavvufî düşünceye sahip 

bir ortamda büyüdüğü fikrini bizlere sunmaktadır. İlk eğitimini aldığı abisi Molla 

Ahmed’in de imamlık yapıyor olması, bu ailenin islâmi ilimlerle uğraştığı ve halk 
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nezdinde bir takım mertebeler elde ettiğini ortaya koymaktadır. Zaten tasavvufî bir 

düşünceye sahip olmak için islâm dini ve islâm dininin gerekleri ile haşir neşir bir 

halde olmak gerekir. Molla Batevî’nin ailesinde de değinmiş olduğumuz babasının 

ve abisinin hüviyyetinde bu durumu görmek mümkündür. 

Batevî’nin tasavvufî yönüyle alakalı bizlere en net bilgileri yazmış olduğu 

eserleri vermektedir. Batevî’nin eserlerine gözleri ile dokunan kişilerin Batevî 

hakkında ilk değerlendirmesi, onun ‘mutasavvıf halk şairi’ olduğu yönünde olur.  

Batevî’nin eserlerinde, en bariz ve en dikkat çeken husus Allah ve Peygamber 

aşkıdır. Birçok şiirinin temel konusu Allah ve Peygamber aşkı olduğu gibi farklı 

amaçlarla yazdığı şiirlerinde de Allah ve Peygamber ile alakalı beyitlere rastlamak 

mümkündür. Yüreğinin Allah ve Peygamber aşkı ile yanıp tutuştuğunu ‘‘alev, kan, 

ok, pervane, yanma, dağlama, yara, acı duyma, derman’’
100

 gibi farklı remizlerle 

ifade eder. 

Peygamber’e beslemiş olduğu derin hislerinin etkisiyle yazdığı Mevlid-i 

Nebisini, tasavvufun en önemli konuları arasında gösterilen Nûr-ı Muhammedi 

anlayışına geniş yer vermektedir. Bu sayede Batevî’nin varlık anlayışını da bu eserde 

ifade etmiş olduğu Nûr-ı Muhammedi’nin yaratılması ile alakalı kısımlarında ortaya 

çıkmaktadır. 

Batevî’nin bir şeyhe intisap ettiği veya bir tarikata bağlı olduğuyla alakalı 

herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Ancak Batevî bir şiirinde ‘‘Ey Mürşid’’ diye hitap 

ettiği Hz. Muhammed’i kendisi için mürşid olarak kabul ettiği söylenebilir. Nitekim 

sûfîlerden de kendisine mürşid olarak Resul-i Ekremi kabul ettiklerini söyleyenler 

bulunmaktadır. Bu şekilde mürşid edinmeye tasavvufta üveysilik denmektedir.
101

 

Molla Batevî’nin eserlerinden anlaşılacağı üzere kendisi arif, âlim, Allah’tan 

korkan, duygu yoğunluğunu fazlaca yaşayan, günahlarının affını istediği beyitlerinde 

sürekli bir tövbe halinde olduğu görülen, Allah ve Peygamber aşığı bir insan, 

tanımını yapmak mümkündür. Vahdet-i Şühûd görüşünde olan Batevî, Kendisinin de 

ifade ettiği gibi halk arasında olup da Hak ile beraber olan
102

 bir kişiliğe sahiptir.  
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1.1.8.1. Batevî’de Tasavvuf Edebiyatı 

1.1.8.1.1. Münâcât/Duâ    ) المناجاة / الدعاء (  

Münâcât, necv kelimesinden türemiş olan bu kavram sözlükte “fısıldaşma, 

fısıldama ve bir sırrı paylaşma” anlamlarını ifade etmektedir. Daha çok bu kavram 

“yalvarmak, yakarmak ve dua” mânasında kullanılır.
103

 

Tekke edebiyatında münâcât, tasavvuf erbabı tarafından medreselerde İslâm 

ulemâsının çabalarıyla meydana getirdikleri bir edebiyat ürünüdür. Tekkelerde 

yazılmış olan münâcâtlarda İslâmî ve tasavvufî meziyetler görülmektedir. Farklı 

tarikatlara ve tekkelere mensup olan sûfîlerin çoğu, dinî/tasavvufî görüşlerini beyan 

ettikleri eserleri içinde münâcât türüne de yer vermiş ve bu edebi türle de 

düşüncelerini ifade etmişlerdir.
104

 

Münâcâtın müellifimizin yaşamış olduğu 18. Yüzyıldaki bazı 

temsilcileri;Bursalı İsmail Hakkı, Erzurumlu İsmail Hakkı, Kasım Dede, Diyarbakırlı 

Ahmed Mürşidî, Sezâî-i Gülşenî, Derûn Abdâl, Derviş Ahmed Gurbî.. vb.
105

 

Münâcât tasavvufta Yüce Allah’a kendi günahlarında dolayı yalvarma, 

yakarma anlamında kullanılır. Bu amaçla yazılıp ortaya konulan manzum, nazım 

veya nesir yazılara verilen genel addır. Münâcâtın temel gayesi, Allah’ın kudreti 

karşısında kulun kendi varlığının ne kadar zayıf olduğunu fark edip; işlediği 

günahlara karşın bağışlanma istemesi düşüncesine dayanır. Mutasavvıflar, öncellikle 

Allah’ın yüce şanını, kudretini, üstün sıfatlarını sayıp hamd ettikten sonra kendi 

durumlarını arz edip murad ettikleri şeyi dile getiriyorlar. 
106

 

Batevî’nin kendi hâlini arz eden ve Allah’tan bağışlanma dilediği, Münâcât 

olarak yedi şiiri vardır.
107

 

Bu eserler: 
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1- Ya îlahi Tu Kerimi 

2- Heqqa Tu Padişahî 

3- Subhan jı Mîrê Qadırî 

4- Ya İlahi Ez Xeribım 

5- Ya Reb Hewar Sed Car Hewar 

6- Ya Rebbena Qadır Tu yi 

7- La Hewle La Quwwete 

 

Batevî’nin eserlerindeki münâcât ve dua örneği: 

Ya Îlahî tu kerîm î  

Tu xefûr î tu ezîm î  

Ji ezel da tu qedîm î  

Melikê seqfê sema yî  

 Ey ilahi sen keramet sahibisin  

Sen affedensin sen büyüksün 

Sen ezelden kadimsin 

Gökyüzünün melikisin 

Tu wekîl î tu delîl î  

Tu ezîm î tu celîl î  

Tu ezîm î û cemîl î  

Bi tekebbur tu siza yî 

Sen vekilsin sen delilsin 

Sen büyüksün sen yücesin 

Sen azamet sahibisin sen güzelsin 

Sen kibre karşı en güzel cevapsın 

Bu dörtlüklerde Batevî, her münâcâtta olduğu gibi önce Allah’ın yüce 

sıfatlarını dile getirmiştir. Bu sıfatlar niçin Allah’a yalvarıp yakaracağının sebep ve 

nedenlerini anlatır bir açıdan. Batevî, Mutasavvıfların yapmış olduğu gibi Allah’ın 

kendisinde bulunan sıfatlardan bahsederek Allah’ı yücelterek, Allah’ın sıfatlarını 

söyleyerek münâcâtta bulunuyor. Bu iki beyitten sonra yaklaşık on beyit daha sadece 

Allah’ın sıfatlarından ve büyüklüğünden bahseder. Sonraki beyitlerinde ise 
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kendisinin çok günahkâr olduğunu ancak kerem sahibi Allah’ın affetmesi ile 

kurtulabileceğini, kendisinin dermanının sadece Allah olduğunu dile getirerek 

yalvarıp yakarıyor.
108

Bu münâcâtın son beyiti; 

Tu bi navê xwe yî Rehman 

Tu bi heq sih cuz’ye Qur’an 

Bateyê jar tu bi xufran 

Tu xeffarê xetayî 

Sen Rahman ismin hakkı için 

Otuz cüz Kuran hakkı için  

Bateyî perişan bağışla onu 

Sen hataları affedesin 

Batevî de, sûfîler gibi Allah hakkındaki düşüncelerini, Allah’ın yüceliğini, 

günahlarının varlığını, af edilme isteğini münâcâtlarla ifade etmeye çalışmış ve bu 

konuda eserler ortaya koymuştur. 

 

1.1.8.1.2. Na’t ) النعة ( 

Resûlullah’ı öven şiirlerin yaygın adı olan na‘t kelimesi, sözlükte ‘bir şeyi 

nitelemek, iyi ve güzel şeyleri abartılı bir tarzda dile getirmek, nitelik, vasıf’ gibi 

anlamlara gelir.
109 

Na’t Hz. Muhammed’i övüp, ona duyulan aşk ve güzel hislerin ifade edildiği 

şiirlerin genel adıdır.Na’tlarda içerik olarak Hz. Muhammed’in mübarek isim ve 

sıfatları, âlemin serveri oluşu, Hak Teâl3a’ın habibi(sevdiği) oluşu, yaratılışının 

gayesi, örnek olan ahlâkı, üstün vasıfları, fizikî özellikleri, mucizeleri ve diğer 

peygamberlerden üstünlüğü âyet ve hadislere dayanılarak dile getirilirmektedir. 
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Na’tın son kısımlarında ise şair günahkârlığını itiraf edip günahlarının affı için 

ahirette Peygamberden şefaat talebinde bulunur. Akabinde kıyamet günü olan o çetin 

günde şefaat yetkisinin yalnız Peygamber’e verileceği, nitekim kendisinin âlemlere 

rahmet olması için gönderildiği vurgulanır. Kısaca İslam edebiyatında Hz. 

Muhammed’i methetmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan 

şiirlerdir.Peygamber âşıkları olan sûfîler ve mutasavvıf şairlerin, Resullullah’a olan 

aşkı, muhabbeti ve bağlılığı göstermek için, divanlarında bir na’t ya da na’t türü 

birkaç dizeye rastlamak mümkündür. Bu açıdan na’t türünün gelişimine tasavvufun 

büyük etkisi olmuştur.
110

 

Batevî’nin eserlerine baktığımızda kendisini Peygamber aşığı bir insan 

olduğunu görmekteyiz. Peygambere duyduğu aşkını güçlü kalemiyle dile getirmiş, 

ortaya na’t türü eserler çıkarmıştır.
111

 

Molla Batevî’nin altı tane na’t şiiri bulunmaktadır. Na’tlarında Batevî’nin 

Peygamberimize karşı derin bir sevgi beslediğini görmek mümkündür. Batevî bu 

na’tlarda Peygamber’in üstün vasıflarından, örnek ahlakından, insan-ı kâmil olma 

özelliğinden, mîrâca yükselmesinden, kâbe kavseyn sahibi olduğundan, lavlake 

hadisinden, mucizelerinden ve şefaat etme yetkisinden bahsederek bu konular 

çerçevesinde na’tlarını yazmıştır.
112

 

Batevî Peygamberin diğer peygamberlerden üstün olduğuna, Allah’ın tecellî 

ettiğine ve kendisinin mürşidi olduğuna atıfta bulunarak şefaat etme yetkisinin 

sadece Peygamberde olduğuna dikkatleri çekmiştir. Bu açıdan na’tlarının sonuna 

doğru Batevî, kendisinin günâhkar olduğunu ve bu günahlarından dolayı 

Peygamber’den kıyamet günü için şefaatini talep etmiştir.
113

 

Batevî’nin Na’tları; 

1- Ey Ne’etî ez ‘Erşî Heta Ferşî Şehîra’ 

2- Muhemmed Seyyîdê Âlem  

3- Hilo Rabe Ebul Qasim 
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4- Muhemmed Sahibê Tacê 

5- İro Me dî Newmek Çi Xweş 

6- Kan Ma ‘dena Sidq û Şefa 

 

Batevî’de Na’t örneği: 

Muhammed sahibe tacê 

Çirayê cinn û însanî 

Wekî hebib çû mi’racê 

Meleka şahiyek danî 

Muhammed Tac’ın sahibidir 

Cin ve insanların aydınlığıdır 

Sevgili miraca gittiği gibi 

Melekler sevince başladı 

Ev e mehbûb ev e Taha 

Ev e taca sere şaha  

Ev e şems ali nîv maha 

Li me xoş bû musulmanî
114

 

Bu’dur sevgili Bu’dur Taha 

Bu’dur şahların kralların üstündeki Tac 

Bu’dur ayların içindeki güneş 

Bizim için Müslüman olmak çok güzeldir 

Here pêşî Xudayê me 
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Rehîm û rehnumayê me 

Şefa’et ke xetayê me 

Li dîwanê bike mehder
115

 

Rabbimizin önüne çık 

Rahmet ve yol göstericimiz 

Hatalarımıza şefaat et 

Mahşer meydanında şefaatçi ol 

 

1.1.8.1.3. Mevlid   المولد ()  

 Mevlid, kelimesi sözlükte “doğum zamanı ve yeri” anlamlarını ifade 

etmektedir. Istilahî olarak mevlid kelimesi ile Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümü 

anlatılmaktadır. Peygamber ile ilgili asıl kullanımı ile birlikte zamanla tasavvuf 

âleminde ve Arap dünyasında velîlerin doğum yıl dönümlerini de açıklayacak şekilde 

geniş bir hüviyet kazanmıştır.
116

 

Mevlidler mutasavvıf şairlerde rastlanan dini-tasavvufî edebiyatının bir 

türüdür. Mevlidler âyet ve hadislerle, edebî ve tasavvufî motiflerle Hz. Peygamberin 

sevgisini, redif, kafiye örgüsü ve musikî bir ahenk ile anlatılan edebi türlerdir.
117

 

Peygmber’in doğum yıl dönümlerinde Peygamberi anmak ve âlemlere rahmet 

olan kutlu nebînin dünyaya geldiği günü kutlamak amacıyla düzenlenen törenlerin 

genel adına da mevlid programları denmiştir. Hz. Peygamber hayattayken onun 

doğum yıl dönümü ile alakalı böyle bir uygulama olmadığı gibi dört halife dönemi, 

Emevî ve Abbâsî devirlerinde bu tür bir etkinliğe rastlanmamaktadır. Tarihte Mevlid 

düzenlemeleriyle alakalı ilk uygulama Mısır’da, Şiî Fâtımî Devletinde Muiz-

Lidînillâh (ö. 365/975) döneminden (972-975) itibaren başlamıştır. İlerleyen 
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dönemlerde Mevlid uygulamaları düzenli bir şekil alır, âlim ve tasavvuf ehlinin ileri 

gelenleri bu törenlere katılır, kendilerine hil‘atler giydirilir ve takdimlerde 

bulunulurdu. Sûfîler de bu törenlerde fecre kadar kendi tarikatlerindeki üslupla zikir 

ve semâ meclisleri tertiplerdi. Günümüzde mevlid törenleri, Suudi Arabistan hariç 

hemen hemen tüm islâm beldelerinde, bir kısmı resmî, bir kısmı gayri resmî olmak 

üzere yaygın bir şekilde düzenlenmektedir.
118

 

Mevlidlerin içeriği ana hatlarıyla Hz. Muhammed’in nurunun yaratılışı, bu 

nurun önceki peygamberlerden intikal ederek babası ve annesine ulaşması, annesinin 

hamile kalması, babasının vefatı, nurun gelip Hz. Peygamber’e ulaşması, doğumu 

öncesi, doğumu sırası ve doğumu sonrası meydana gelen olağanüstü olaylar, 

Halîme’nin yanında kalması, Halîme’nin yanındayken kendisiyle birlikte getirmiş 

olduğu bereket ve olağan üstü hadiseler, vasıfları, şemâili, ahlâkı, nübüvveti ve 

bunun alâmetleri, mûcizeleri, isrâ ve mi‘rac, tebliği ve gazveleri, evlenmesi, 

çocukları, vefatı gibi konuları içerir. Bu konuları tasavvuf ve tarikat erbabı bazen 

hüzünlü bazen heyecanlı bir tarzda anlatmıştır. Konular fasıllara ayrılmış ve fasılları 

birbirine bağlar şekilde Rasûl-i Ekrem’e salât ve selamın bulunduğu beyitleri yer 

almıştır.
119

 

Batevi, Kürtçe Mevlidini manzum bir eser olarak yazmıştır. Metinde aa, bb, 

cc.... şeklinde kafiyeler kullanılmıştır. Mersiye ve gazel şeklinde yazılmış olup aruz 

vezni üzere tanzim edilmiştir. 

Batevî’nin Mevlidi Kürtçe yazılmış olan mevlidler arasında en çok ilgi 

görenidir. Açık bir dil ve üslupla yazılmış Mevlid-î Nebîsinde tasavvufî remizler 

fazlasıyla yer almaktadır. Mevlidi Nebî doğu ve güneydoğu başta olmak üzere 

Suriye, Irak, İran ve Türkiye’de Kürtçe konuşan insanlar arasında düzenlenen kutlu 

doğum programları, düğün, sünnet ve taziyelerde okutulmaktadır. Batevî’nin 

Mevlidi, Peygamber sevgisiyle yazılmıştır. 

Mevlid-i Nebi eserinim başlangıç kısmı:  
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Hemdi be hed bo Xweda*
120

yi alemîn  

Ew Xudaye daye me dîni mubîn
121

 

Hamd âlemlerin Rabbine(Allah’a) mahsustur. 

O Rab ki bize dini mubini nasip etmiş. 

 

 

 

 

1.1.9. Vefatı 

Hüseyin Batevî ile Bahçesaray mîrlerinden Mîr Hasan-ı Veli birbirlerinin 

candostu olarak biliniyordu.
122

 Her yıl Bahçesaray Mîr’i, Batevi’yi yanına davet 

ederdi. Yine Mir Hasan-ı Veli’nin davetiyle bir yıl kış aylarında Bahçesaray’a gider 

ve uzun bir süre orda kalır. Batevi, daha kış etkisini bitirmemişken Hakkari’ye 

dönmek ister ve yola çıkar. Kendi köyünün yakınlarında Berçelâ Yaylası’na 

vardığında kar yağışı şiddetini arttırır ve soğuk hava buz keser, yoğun kar yağışı 

nedeniyle Batevi orada mahsur kalır ve vefat eder. Bahar mevsimi karlar eridiğinde 

naaşı bulunur. Üzerinden ölmeden önceki son halini yazdığı ifade edilen ‘‘Ji Çir’ya 

Paşî û Pê Da’’ adlı şiiri çıkar.
123

 

 

1.2. MOLLA HÜSEYİN BATEVÎ’NİN ESERLERİ 

Batevî’nin çok da fazla eseri bulunmamakla birlikte medreselerde okutulan 

Mevlid-i Nebi eseri gibi medrese ve halk arasında bilinen ve tanınan eserler olmuştur. 
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Eserlerini Kürtçe yazmış olduğu halde Arapça, Farsça ve Osmanlıca kelimeler de 

mevcuttur. Telif ettiği eserleri genelde bir nazım ve kalıp düzeniyle yazmıştır. Düz 

metin şeklinde yazmış olduğu bir eseri de bulunmaktadır. Bu eser alternatif tıp 

alanında yazmış olduğu, şifali bitki isimleri ve duaların bulunduğu Hamâil adlı 

eseridir. 

Çalışmamızın bu bölümünde Batevî’nin eserleri hakkında bilgi verirken genel 

bir sınıflandırmaya gidemeyeceğiz. İçerik hakkında bilgi verdikten sonra eserlerin 

isimlerini ve bilinmesi gerektiği kadar bir bilgi aktarımında bulunacağız.  

 

1.2.1. Mevlid-i Nebî 

Batevî’nin en çok tanınan eseri Mevlidi’dir. Yörede yaşayan insanların en 

elitinden en avamına, en sekülerinden en muhafazakârınakadar herkes tarafından 

bilinen bir kitaptır. Bu kadar çok bilinmesine sebep olan şey hem yörenin 

medreselerinde öğrencilere Kur’ân-ı Kerîm’den sonra okutulması, hem de düğün, 

sünnet gibi törenlerde veya taziyelerde bu kitabın okutulması olmuştur. Bölge insanı 

Batevî’yi daha çok Mevlid-i Nebî’nin yazarı olarak tanımaktadır. Hüseyin Batevî 

eserinin iki beytinde de eserin adının Mevlid-i Nebî olduğunu açık bir biçimde 

belirtir. 

Herkesê guhdarê mevlûda nebî   Dergehê mizgîniyan dê lê vebî   

Dirhemek bit serfê mevlûda nebî   Xeyrekî mezin ji bo hasil dibî
124

 

 

Her kim ki mevlid-i nebi’yi dinlerse  Kendisine müjde kapıları açılır 

Bir dirhem mevlid-i nebi için sarfedilirse          Kendisi için büyük sevap hasıl olur 

 

En eski el yazması Alexsander Jaba tarafından araştırılıp bulunmuş ve şuan 

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Saltikov Şçedrin kütüphanesinde kayıt altına 
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alınmıştır. 576 beyitten oluşur ve 17 başlık altında yazılmıştır.
125

En eski basımı, 

1324/1905 yılında Kurdîzade Ahmed Ramiz tarafından Kahire’de,
126

 1908’de de 

İstanbulda basılmıştır.
127

 Zeynelabidin Zınar 1992 tarihinde Mevlidi Latin harflerine 

çevirmiş, İstanbul’da Fırat Yayınlarında yeniden yayınlanmıştır. 

Mevlid’in birçok basımı ve ayrı nüshaları bulunmaktadır. Kürtçe olarak 

yazılmış olan bu eserde Arapça ve Farsça dillerinin etkisi de hissedilmektedir. 

Arapça kelime, terkip ve cümleler, Farsça edatlar ve Türkçe kelimeler de Mevlid’de 

bulunmaktadır.
128

 Eser yaklaşık olarak 600 beyitten oluşur. Arapça dua kısmı hariç 

19 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm arasında nakarat beyti bulunmaktadır. 

Böylece sadece okuyanı değil, dinleyeni de kendine bağlayacak müsikȋ bir yapısı 

bulunmaktadır. Kandil gecelerinde, düğünlerde veya sünnet merasimlerinde 

okunurken makâm üzere okunur. Metnin belli bir makâmı bulunmamakla birlikte her 

bir bölgenin kendi dil yapısı ve müsikȋ anlayışına göre takribȋ bir makâmı 

bulunmaktadır. Bazen coşturucu, bazen ağlatıcı, bazen düşündürücü, bazen de 

hüzünlendirici veya manevi keyif verici bir üslûbu bulunmaktadır. 

Mevlid, farklı nüshalarına göre 14, 16, 17, 18, 19 bölümden oluşabilmektedir. 

Eski el yazmalarında genelde 16 bölümden oluşurken son zamanlarda basımı yapılan 

Mevlid’lerin geneli 19 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin farklılık arz etmesi 

peygamberin doğumunu müjdeleyen ‘merhaba’ bölümü ve ‘esselatu aleyk’ 

bölümünün bazı nüshalarda olup olmamasına ve bazı bölümlerin bir sayılması veya 

ikiye bölünmesine göre değişmiştir.
129

 

Mevlid’in içerdiği konular bölümler şeklinde ayrılmıştır bunlar şu şekildedir, 

Allah’a(c.c) övgü, Peygamber’e(sav) övgü, mevlid’i okumanın sevapları, 

Nûr-ı Muhammed’in yaratılması, Hz. Âdem’in yaratılması, Nûr-ı Muhammed’in 

intikali, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) babası Abdullah’ın doğumu, Yahudilerin 

Abdullah’ı öldürmek için plan yapmaları, Abdullah ile Amine’nin evlilikleri, 
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Amine’nin hamile kalmasının peygamberler tarafından müjdelenmesi ve Abdullah’ın 

Vefatı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, Hz. Muhammed’in(s.a.v.) doğduğu gece 

gerçekleşen olaylar, Abdulmuttalip’in doğum gecesinde gördüğü belirtiler, Hz. 

Halime’nin süt vermek için Mekke’ye gelişi ve Hz. Muhammed’i götürmesi, Sadi 

kabilesinin Mekke’den dönüşü, Sadi kabilesindeyken gerçekleşen olaylar, Hz. 

Halime’nin Amine’ye Hz. Muhammedi teslim etmesi için Mekke’ye dönmesi, dua ve 

sonsöz.
130

 

Kürtçe Mevlid-i Nebi, Kürt medreselerinde Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden 

çocuklara, Ahmed-i Hânî’nin Nûbîhar kitabından önce okutulur, çoğunlukla da 

ezberletilir. Mevlid’in son kısmında ise –bu eserinin yüzyıllarca okunacağını ve 

okutulacağını hissetmiş olsa gerek- kendisine Fatiha ister ve öyle bitirir. 

Mevlid-i Nebi’nin son beyti: 

Bo cemî’î muslimîn û salihe 

Bo feqîrê Bateyî el-Fatihe
131

 

Tüm Müslümanlar ve Salihler için 

Fakir Batevî için el-Fatiha 

Batevî’den sonra birçok mevlid yazılmışsa da en çok okunan, bilinen ve 

şöhret bulan mevlid kendisinin mevlidi olmuştur.  Kendisinden sonra yazılan birçok 

mevlide de kaynaklık etmiş ve ilham kaynağı olmuştur. 

 

1.2.2. Zembîlfiroş 

Molla Batevî’nin bir diğer eseri ise yazılı Kürt Edebiyatı’nın başyapıtı olarak 

nitelendirilen Zembîlfıroş destanıdır. Batevî haricinde bu destanı şiirlerine dökenler 

de vardır. Bu destanın üç yazma eseri bulunur; bunlardan ilki ünlü Kürt şair,  filozof, 

öykü ve destan yazarı Fakî-yi Teyrân’nın (ö. 1040/1631), ikincisi Molla Batevî’nin 
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ve üçüncüsü hayatı hakkında kayda değer bir bilgiye rastlanılmayan Mûradhanê 

Bayezîdî’nin (ö.1208/1794) Zembîlfıroş’udur. 
132

 

Batevî’nin Zembîlfıroş’u kendi el yazması olarak bulunmamaktadır. Ancak 

eski el yazmalarından bir tanesinin Alexsander Jaba tarafından araştırılıp bulunmuş 

ve bunun Batevî’ye ait olduğunu söylemiştir. Bu nüsha şuan Rusya’nın St. 

Petersburg şehrinde Saltikov Şçedrin kütüphanesindedir.
133

 

Batevî’nin Zembılfıroş’u olarak varsayılan Albert Sosin derlediği ve Kanate 

Kurdo’nun bir araya getirdiği beyit ve bazı kelimelerinin değişik olduğu iki çeşidi 

bulunmaktadır.
134

 Albert Sosin’in bir araya getirdiği eser 16 dörtlükten oluşur, aaab, 

aaac veya aaaa şekliyle de kafiyeler kullanılmıştır.
135

 Kanate Kurdo’nun el 

yazmasında ise üçlü, dörtlü veya beşli beyitlerden oluşmakta ve kafiyelerinde 

değişiklikler bulunmaktadır.
136

 

 Albert Sosin’in biraraya getirdikleri:  

Ey dil werin dîsan bi coş  

Carek ji caran mey binoş 

Bikin qissa Zenbîlfiroş  

Da seh bikin hîkayetê 

Ey gönül gel tekrardan coşkuyla 

Bir kez daha şarabı getir 

Zenbîlfiroş’tan bahsedin 

Ki dinleyin hikayeyi   

          

Zenbîlfiroş lawikê rewal bû  

Bi kilfet ehl û ‘eyal bû  

Husnekî Ûsif li bal bû  
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Heq rizaqê qismetê
137

 

Zenbîlfiroş toy bir delikanlıydı 

Aile eş sahibi idi 

Yusuf’un güzelliği vardı kendisinde 

Hak kısmetin razıkıdır. 

 

Kanate Kurdo’nun el yazmasından:  

Zembîlfiroş selikan dibe û tîne  

Mal bi mal digerîne  

Bejn û bala vî nûrîn e  

Jin û bûkan ji îmanê dertîne  

Zembîlfıroş sepetleri getirip götürürdü 

Ev ev dolaştırırdı 

Boyu posu ap aydınlıktı 

Kadın ve gelinleri imandan ederdi 

Rojek hat roja bixîr  

Zembîlfiroş kire tevdîr  

Selik hildan, selikê di hejîr  

Birin geriya li nav bajêr
138

 

Bir gün geldi ki uğrsuz idi 

Zembilfîroşa plan yapıldı 

Sepet alındı incir sepetleri idi 

Götürüp şehrin içinde dolandı 

 

Zembîlfiroş ile Gülhatun arasında vuku bulan aşk hikâyesi, 384/994 yılında 

Mervaniler(956-1085) döneminde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana geldiği 

söylenmektedir. Adı geçen aşk hikâyesinin erkek kahramanı olan Zembîlfıroş’un 

gerçek ismi Emir Said olup, Diyarbakır Paşalarından Emir Hasan’ın oğludur.
139
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Zembîlfıroş ile Gülhatun arasındaki aşk hikâyesi tamamiyle olamasa da 

birçok açıdan Hz. Yusuf ile Züleyha’nın aşk hikâyesine benzemektedir.
140

 

Zembîlfiroş da Hz. Yusuf gibi Allah’tan korkan müttaki bir insandı. Gülhatun’un 

kötü niyet ve isteklerine, Allah’a olan korku ve bağlılığından dolayı karşılık 

vermemiş ve bu isteklerinden uzak durmuştur.  

Zembîlfîroş destanında anlatılan bir aşk hikayesidir. ‘‘Bilindiği gibi 

Zembîlfiroş destanının Kürtler arasında anlatılagelen birçok farklı yorumu vardır. 

Mem û Zîn, Ferhad ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibi bir aşk öyküsü olan 

Zembîlfiroş’ta, yöre beyinin eşinin (Xatûn) zembil (el örmesi hasır sepet) satıcısına 

aşık olması anlatılır. Kendisi de bir prens olan; ancak dünyevi zevkleri bırakıp 

uhrevi dünyaya yönelen Zembîlfiroş, onca zenginliğe rağmen bunları elinin tersiyle 

itip, sarayda yaşamayıp mütevazı bir evde yaşayıp kendi el emeğiyle geçinmiştir. 

Zembîlfiroş’ta, dönemin sosyal ve toplumsal örgüsü ile Xatûn’un aşkı irdelenirken, 

Zembîlfiroş’un uhrevi dünyasından yansımalarla da dünyevi ve uhrevi olanlar 

arasında etkin bir felsefi bağ kurulur.’’
141

 

Bu aşk hikayesinin sonunun nasıl bittiği ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. 

Bunları İsa Yılmaz,Zembîlfıroş Hikayesi Üzerine Bir İnceleme adlı yüksek lisans 

çalışmasında dokuz son şeklinde açıklamıştır.
142

 M. Halıd Yalçın, Mela Huseyînê 

Bateyî, Jîyan û Berhemên Wî adlı eserinde Molla Batevî’nin Zembîlfiroş adlı eserinin 

var olduğunu belirtmiş ancak şiir ve mevlidini bu kitapta yazdığı halde Zembîlfıroşu 

kitabına almamıştır. 

 

1.2.3. Molla Batevî’nin Divanı 

Eski dönem Kürt klasik şairlerinden Molla Cezîri, Ahmed-i Hânî, Fakî-yi 

Teyrân’da olduğu gibi Molla Batevî’nin de bir Divan’ı bulunmaktadır. Molla Batevî 

ile alakalı bilgilerin geçtiği tüm eserlerde Batevî’nin Divanı’nın var olduğuna 

değinilmektedir. Batevî üzerine çalışma yapan en eski araştırmacılardan Alexsander 

                                                           
140
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Jaba,  Batevî’nin aşk üzerine bir Divan’ı bulunmaktadır, bu nettir bunun dışında iki 

tane eseri daha vardır, bunlar Zembîlfıroş ve Mevlidi Nebî’dir, diye belirtmektedir. A. 

Jaba’nın sözünü ettiği Divanı henüz bulunamamıştır. Jaba, Batevî’nin Divanı’nda yer 

aldığını belirttiği bazı şiirlere çalışmasında yer vermiştir.
143

 

Batevî’nin elimizde bulunan birçok şiir, kaside, münâcât ve na’t olduğu halde 

bahsedilen Divan’ı bağımsız bir eser olarak bulunmamaktadır. Bu şiirler ve eserler 

Divan’ından dağılmış olan birer parça olabilir. Ancak Molla Batevî ile alakalı 

eserinde M. Halid Yalçın, bu Divan’ı ‘Kayıp Divan’ olarak nitelendirip çok yakın bir 

zamanda bu Divan’ın bulunacağına inandığını söylemektedir.
144

Yalçın ile yaptığımız 

bir görüşmede kendisinin Molla Batevî’nin Divan’ını görenlerin var olduğunu ve 

bununla ilgili bir çalışmanın yaptığını ama daha netice elde edemediğini, bizlere 

aktardığını ifade edelim.
145

 

 

1.2.4. Hamâil 

Hamâil adında bir eseri daha bulunmaktadır. Dili Arapça ve Farsça’dır. 

İçeriği bazı âyetlerin duâların faydaları, Peygamber (s.a.v)’in tavsiyeleri ve 

sünnetlerini ve alternatif tıp olarak adlandırılan belli başlı birkaç tıbbi bilgilerin yer 

aldığı, muska türü şeylerin yapılacağı duların bulunduğu bir eserdir.
146

 

Eser daha Latin harflere çevrilmemiş ve basılmamıştır. Arapça yazılmış olan  

metnin kenarlarında hangi bölüm ne içindir Kürtçe açıklamalar yazılmaktadır. Bazı 

bölümlerde Farsça cümleler de bulunmaktadır. Her bir bölümün 

başında‘Bismillahirrahmanirrahim’ bulunmaktadır. Kırk altı bölümden oluşmaktadır. 

Her bir bölümde de bölümün konusuyla ilgili Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler 

bulunmaktadır.
147
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 Kurdo, Tarixa Edebîyata Kürdi, 65. 
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 M. Xalıd Sadıni, Mela Huseyînê Bateyî, Jîyan û Berhemên Wî (Molla Hüseyin Batevî, Hayatı ve 

Eserleri), Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu Bildirileri, 98. 
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 Görüşme yeri ve tarihi: Yeni sanayi, İstasyon Mah. Van, 06 Temmuz 2019. 
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 Huseyn Şemrexî, Mevlûd Melayê Bateyî, Nûbîhar Yay., 5. baskı, İstanbul, 2018, 17-18. 
147

 Îlhan, Mewlûda Mela, 42-48. 
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1.2.5. Şiirleri 

 Batevî’nin daha önce müstakil eser olarak saydığımız eserlerinin dışında yedi 

tane münâcât olarak alabileceğimiz şiiri, beş tane na’t olarak ele alacağımız şiiri, on 

yedi tane de aşk gibi farklı konularda yazmış olduğu şiirleri bulunmaktadır. Şırnak’ta 

düzenlenen Molla Hüseyin Batevî Sempozyomunda, İbrahim Baz, Batevî’ye ait 

olduğu söylenen bir şiirini sempozyomda yayınlamış, yazılı olarak ilk defa kayıt 

altına aldığını ifade etmiştir.
148

 Bunların dışında İran Milli Kütüphanesinde M. Halid 

Yalçın (Xalid Sadinî) taradından bir şiiri daha yeni bulunmuş Nûbîhar Dergisinin 

Temmuz 2019 sayısında yayımlanması hedeflenmektedir. 

1.2.5.1. Münâcâtları 

a. Ya îlahî tu Kerîmî: 16 dörtlükten oluşur. 

b. Heqqa Tu Padîşahî:33 tane altılık dizelerden oluşur 

c. Subhan Ji Mîrê Qadirî: 15 dörtlükten oluşur 

d. Ya îlahî Ez Xerîbim: 11 dörtlükten oluşur, her dörtlüğün sonunda ‘Mam 

dı nav qawmê xerîb’ cümlesi tekrar edilmiştir. 

e. Ya Reb Hewar Sed Car Hewar: 11 dörtlükten oluşur. Her dörtlüğün 

sonunda Ya Reb Tuyî dermanê mın’ ifadesi tekrar edilmiştir. 

f. Ya Rebbena Qadir Tuyî: 9 dörtlükten oluşur. Her dörtlüğün sonunda 

‘Ez dê ji kê qazînde kem’ tekrar edilmiştir.
149

 

 

1.2.5.2. Na’tları 

a. Ey Ne’etî ez ‘Erşî Heta Ferşî Şehîra’: 7 dörtlükten oluşur. Her dörtlük 

arası Arapça beyitler bulunmaktadır. 

b. Muhemmed Seyyîdê Alem: 24 dörtlükten oluşur. 

c. Hilo Rabe Ebul Qasim: 15 dörtlükten dörtlükten oluşur.  

d. Muhemmed Sahibê Tacê: 13 dörtlükten oluşur. 

e. İro Me dî Newmek Çi Xweş: 16 dörtlükten oluşur. 

                                                           
148

 İbrahim Baz, ‘‘Molla Hüseyin Bâtevî’ye Atfedilen Nasihatname Türünde Bir Şiir ve Bu Şiirdeki 

Tasavvufî Unsurlar’’, Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu Bildirileri, 

205-207. 
149

 Îlhan, Mewlûda Mela, 30. 
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f. Kan Ma ‘dena Sidq û Şefa: 14 dörtlükten oluşur. Her dörtlüğün sonunda 

‘Kane Muhemmed Mustefa’ ifadesi tekrar eder.
150

 

 

1.2.5.3. Şiirleri 

a. Subh û Êvarî Şeva Tarî Şemala Kêyî Tu: 5’er dizelik 7 bentten oluşur. 

b. El-Wefa Bêwesl û Canan Xemz û Naza min Tu Yî: 5’er dizelik 5 

bentten oluşur. 

c. Ji Bextê Min Reşi Rabû: 16 dörtlükten oluşur. 

d. Qismet Ji Dîwana Ezel: 7 dörtlükten oluşur. 

e. Aşiqê Zulfa Reşim: 12 dörtlükten oluşur. 

f. Derd û Daxim: 6 dörtlükten oluşur. 

g. Ji Eltafê Şahînşahê: 10 dörtlükten oluşur. 

h. Mestê Şepalê Teftêş: 10 dörtlükten oluşur. 

i. Ji Çîr’ya Paşî û Pê Da: 16 dörtlükten oluşur. 

j. Bi Dil Îro Xedeng im Ez: 14 dörtlükten oluşur. 

k. Ger Tu Nazik Sorgul î: 12 dörtlükten oluşur. 

l. Ey Dil Eger Bi Neqdê Can: 11 dörtlükten oluşur. 

m. Ey Dılê Qelb: 10 dörtlükten oluşur. 

n. Ey Dilo Mizgînya Min Hat: 6 bentten oluşur. Her bent arası iki satırlık 

beyitler vardır. 

o. Baziyê Hecrî: 7 bentten oluşur ve bu bentler arası beyitler vardır. 

p. Ecel Saqî Bi Dest Min Da: 19 dörtlükten oluşur. 

q. Ji Rengê Dilbera Horî: 12 dörtlükten oluşur.
151
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2. TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ 

2.1. Tasavvufta Varlık Meselesi 

2.1.1. Tevhîd )التوحيد( 

Arapça’da “vahdet” kelimesinden türeyip, “tef‘îl” bâbından bir kelime olan 

tevhîdin sözlükte; bir olma, bir etme, bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etme ve 

Allah’ın bir ve tek olduğu manalarına gelir.
152

 

Terim anlamı ise, Allah’ın zâtı ve sıfatlarında ve İlah oluşunda sadece 

kendisinin olduğuna yani bir ve tek olduğuna kalben inanmak ve bunu ikrar 

etmektir.
153

 

Tevhîdin Tasavvufî anlamda kullanımı ise, Hak Teâlâ’nın zâtını, aklın ve 

zihnin tasavvur edebileceği tüm şekil, cisim ve eşyadan ayrı görerek Allah’ı, 

varlığıyla ve sıfatlarıyla, insanın tasvir ve tahayyül edeceği her şeyden soyutlayarak 

bir ve tek olduğunu bilmektir.
154

 

İslâm’ın özü tevhîd düşüncesidir, tevhîd Allah dışında hiçbir ilah kabul 

etmemek ve reddetmektir. Sûfîlere göre ise biraz daha farklıdır. Onlara göre tevhîd, 

Allah dışında hiçbir varlığı kabul etmemektir, Allah’ın dışında her varlığı 

reddetmektir.
155

 

Allah’ın zâtını tam manasıyla bilmek mümkün değildir. İnsanlar O’nu ancak 

sıfatlarıyla tanırlar. 

 Sûfîlerin tevhîd anlayışını ilim, marifet ve bilgiden daha çok seyrü sülûkî bir 

yol ile müşâhede, his, keşif, ilham ve tecrübe oluşturduğu için her birinin tevhîd ile 

ilgili açıklamaları farklı olabilmiştir. Müşâhede ettikleri durumlara göre tevhîd 

anlayışlarını; ‘‘Kusûdî tevhid, Şühûdî tevhid, Vücûdî tevhid’’ veya ‘‘tevhîd-i ef‘âl, 

tevhîd-i sıfât ve tevhîd-i zât’’ veya ‘‘tevhîd-i sûfiyye, tevhîd-i hâlî, hakîkat-i tevhîd, 

tevhîd-i amelî’’ veya "avamın, havassın ve havassu'l-havasın tevhidi’’ gibi 
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sınıflandırmalara tabi tutmuşlardır. Kusûdda fenâ sûfînin kendisini Allah’ın 

iradesinde ifnâ etmesidir, Sûfî burda “Mâbudum, maksudum, matlubum sadece 

Allah’tır” der. Şühûdî Tevhîdde, sûfî herşeyde Allah’ın tecellîsini müşâhede eder ve 

“lâ meşhûde illallah” (görünen ancak Allah’tır) der.  Vücûdî tevhîdde sûfî herşeyde 

Allah’ın tecellîsi olduğunu bilir ve yaşar ‘‘la vücude illallah’’ der. Tevhîd-i ef‘âl sûfî 

herşeyin hareket noktası Allah olduğunu söyler ve “lâ fâile illallah” der. Tevhîd-i 

sıfâtta sûfî, herşeyde Allah’ın sıfatlarının tecellî ettiğini bilir ve “Lâ mevsûfe illallah” 

der. Tevhîd-i zât varlıkta sadece Allah’ın olduğunu bilmektir.’’
156 

Her yerde Allah’ın olması ve görünmesi durumlarına şühûdi tevhîd ve vücûdî 

tevhîd denilmiştir. Muhammed b. Vâsi‘in(ö. 123/741), “Hiçbir şey görmedim ki onda 

Allah’ı görmemiş olayım” ve Şiblî’nin, “Her şeyde Allah’ı gördüm” ifadeleri şühûdî 

tevhidi anlatır.  Şühûdî tevhid, “Her şey O’ndandır”, vücûdî tevhid, “Her şey O’dur” 

şeklinde de ifade edilir.
157

 Batevî de ‘‘Erdek heye Ew lê nebî’’(bir yer var mı ki O 

orda olmasın) sözüyle Allah’ı hep müşahade ettiği açısından Şühûdi tevhid 

çerçevesinde bir görüş beyan etmiştir.
158

 

Batevîde tevhîd düşüncesini sûfîler gibi Allah dışında hiçbir şeyi kabul 

etmemek üzerine kurar. Batevî, bir eserine başlarken Allah’ın bir ve tek olduğuna 

vurgu yapmak için O’ndan başka güç ve kuvvet olmadığına, her şeyin hareket 

ettirenin O olduğuna, dolayısıyla her şeyin müsebbibi olduğuna değinmiştir. Zaten 

Hakikat ehlinin tevhîdi, sebepleri değil müsebbip olan Hakk’ı görme esasına dayanır.  

Her şeyin hareket ettireni olması hasebiyle Tevhîd-i Ef’al bağlamında Batevî de ‘‘la 

seyre illallah’’ ifadesini kullanmaya çalışmıştır.
159

 

La hewle la quwwete 

Îlla bîllahîl ezim 

La seyre la seknete 

Îlla bîke ya elim 
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Güç yoktur kudret yoktur 

Yüce olan İlah’tan başka 

Hareket yoktur durgunluk yoktur 

Senden başka ey Alim  

….. 

Fedl û xenîmê hatil 

Xeyrî te cümle batil 

Hifza te ye hemail 

Di ber me da ya Hekîm!
160

 

Faziletin ve gazabın süreklidir 

Senin haricinde her şey batıl 

Senin ilmin dahilinde hamail*
161

 

Bizimledir Ey Hekim 

Sûfîlerdeki tevhîd aşk ile yaşandığı için, sûfîler aşklarından ötürü mânevî 

sarhoşluk(sekr) hâli içinde bulunduklarından akılları başlarından gitmiş oldukları 

hâller yaşamışlardır. Bu hâlleri yaşarken ne Allah’tan başkasını ne de kendilerini 

hatırlamaya mecalleri kalmıştır. Bu sarhoşluk hâlindeyken “enelhak” söylemine 

benzer şathiye türü sözleri söyleyenler de olmuştur. Ancak bu hâlden çıkıp normal 

olan aklın hükmüne döndüklerinde bunun bir müşâhede hâli olduğunu anlarlar. 

Gazzâlî (ö. 505/1111) bu hâli âşığın sevgilisine, “Ben senim, sen bensin” demesine 

benzetir ve bu hâlin buna müstağrak olan kimseye izâfeten mecaz diliyle ittihat, 

hakikat diliyle tevhîd diye isimlendirildiğini belirtir.
162
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 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî,76. 
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Batevî de sûfîler gibi tevhîdi his, keşif ve müşâhede ile tecrübe etmiş aşk ile 

yaşamıştır. Nitekim şiirinde ifade ettiği gibi tevhîd hâlini aşk ile yaşadığını, bu aşkın 

kendisini sarhoş, sekr ve mest ettiğini, sarhoşluktan mecali kalmadığını ve gözyaşı 

olarak kan akıttığını söylemektedir.
163

 Batevî’nin tevhid görüşlerinin olduğu 

satırlarda Allah’ın varlığını ve birliğini delillerle ortaya koymak endişesi, yerini tam 

bir teslimiyete bırakır ve Allah’ı tefekkürün yerini de aşk almaktadır.  

Aşiqê bê kar û kesb im 

Ez feqîr im dûredest im 

Serxweş û sekran û mest im 

Mam dinav qewmê xerîb 

Kazançsız ve çıkarsız bir Aşığım 

Ben Fakirim ulaşılması zor şeylere talibim 

Sarhoşum, ayyaşım, kendimden geçmişim 

Gurbet diyarlarında kaldım 

Serxweş im min hal çu nîn e 

Cerg û dil safî birîn e 

Rondikêm tên av û xwîne e  

Mam din av qewmê xerib 

Sarhoşum hiçbir halim yok benim 

Yüreğim ve kalbim açık yaradır 

Gözyaşlarım su ve kan olarak akıyor 

Gurbet diyarlarında kaldım 
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Tevhîdi, kelam alanından tasavvuf alanına, başka bir ifadeyle aklın alanından 

rûhi tecrübe alanına taşıyan sûfî Cüneyd-i Bağdadî’dir(ö. 297/909).
164

 Cüneyd, 

tevhîdi kalu belâda, elest bezminde rûhların Allah’ın rableri olduğunu ikrar 

etmeleriyle de açıklar. Onun, “Tevhîd kulun olmadan evvelki gibi olmasıdır” 

şeklindeki ifadesi, tasavvufî mânadaki tevhîde ulaşmak için fenânın zorunluluğunu 

vurgular. Gazzâlî de tevhîdde nihaî mertebenin sûfîlerin “tevhîdde fenâ” dedikleri bu 

mertebe olduğunu söyler. Tasavvuf ehlinin tevhîdi kulun rûhu, gönlü ve vecd hâliyle 

Allah’ın huzurunda gibi durması olduğu gibi, kendisinde tasarruf edenin sadece Hak 

olmasıdır. Bu durumda kul varlık alanına gelmeden önce elest bezminde olduğu gibi 

Rabbi ile fenâ olur. Seyrü sülûkte fenâ, nihâyet makâmlarından olması itibariyle 

tevhîdin gerçekleştiği bir hâl olarak nitelenir. Bir başka deyişle fenâ, tevhîde engel 

teşkil eden bütün perdelerin ortadan kaldırılmasıyla alakalıdır.
165

 

Cüneyd, fenâya ermiş kimse için “Kendi birliğinle bir olursun!” sözünü 

kullanır.
166

Tasavvufî telakkiye göre insanın ve âlemin birliğinin kaynağı da yine 

Hakk’ın kendisinde olan birliğidir.
167

 

Batevî de elest bezmine
168

 atıfta bulunarak ‘‘ben ahdim üzereyim’’ 

demektedir.
169

 Batevî kendisinin yaralı olduğunu yüreğinin acılar içinde olduğunu 

hekimlerde var olan hiçbir dermanın fayda etmeyeceğini, sadece Rabbinin derman 

olacağını belirterek aslında Rabbinde fenâ olmayı arzulamaktadır.
170

 

Tasavvufta Kâmil insanın erişebileceği ‘‘kâbe kavseyn’’ ve ‘‘ev ednâ’’ 

makâmları Hak Teâlâ’nın bir ve tek olduğunu gösteren vahdet noktasını ifade 
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eder.
171

 Yine tasavvufî çevrelerde kaleme alınan birçok eser, Hz. Muhammed'in bir 

diğer adı olan Ahmed ismini bir sayısının Arapça karşılığı olarak kabul etmiş, 

‘ehadin’ bir karşılığı olarak Ahmed ismi ile peygamberin varlığını bu mertebede 

mahv ederek, Hak Teâlâ’da fânî olup ulaşmış olduğu "ahadiyyet" makâmı dile 

getirilmiştir
172

 

Ev e ew Ehmedê nadir 

Wan birr bi birr ziyaret kir 

Giha erşê müşerref kir  

Xuda gotê were banî 

O’dur O, tek olan Ahmed 

Onlara ihsanda buluna buluna ziyaret etti 

Arşa ulaştı müşerref kıldı 

Allah dedi gel tavana 

Batevî de Hz. Muhammed’in miraçta göğe yükselip fenâ bulduğu ve Hak 

Teâlâ'da bir olduğuna ve tevhîdi orda müşâhede ettiğine değinmek için Peygamber’i 

Ahmed ismi ile anmıştır.
173

 

 

2.1.2. Vahdet-i Vücûd/Şühûd (وحدة الوجود/الشهود) 

Vahdet-i vücud, "birlik" ve "varlık" anlamına gelen kelimelerden oluşan ve 

bir anlayışı ifade eden bir tamlamadır. Kelime kökleri bağlamnda "vahdet-i vücud", 

sözlük anlam olarak "varlığın birliği" anlamına gelmektedir. 
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Terim olarak vahdeti vücûd, Allah’tan başka varlık olmadığına, esasında tüm 

varlık ve âlemi Allah’ta birlemeye ve tek görmeye dayanır. Vahdeti vücûd anlayışına 

sahip olan sufî, gerçek varlığın bir tane olduğunu bunun da Hakkı’ın varlığından 

ibaret bulunduğunu, Allah ve o’nun tecellîlerinden başka hiçbir şeyin hakiki anlamda 

bir varlığının olmadığını savunur.
174

 

Vahdeti vücûd düşüncesi İbn Arabî’nin(ö. 638/1240) varlık anlayışı ile ortaya 

çıktığı halde bu terimi ilk kullanan kişi değildir. İbn Arabî’nin üvey oğlu, öğrencisi 

ve şarihi olan Sadreddin Konevi(ö. 676/1277), İbn Arabî’ye karşı yapılan eleştirileri 

bertaraf etmek ve savunmak için bu düşünceyi geliştirmiş ve sistemli bir hale 

getirerek vahdet-i vücûd kavramını otaya çıkarmıştır.
175

 

Gazzâlî, vahdeti vücûd hakkındaİhyâ-u Ulumiddinde vücûdun sadece Hak 

olan Bir’e ait olduğu O’nun dışında vücudda başka birşeyin olmadığını ifade 

eder.
176

Said Nursî (ö. 1379/1960), de vahdet-i vücûd'u, İmam Rabbânî(ö. 1034/1624) 

ve bazı büyük sûfîler gibi salikin karşılaştığı ve Hak Teâlâ’nın varlığında kendisini 

fenâ olmuş görerek sadece tek bir varlığı müşahade ettiği durum olan vahdeti şühûd 

olarak değerlendirir.Said Nursî, Allah-âlem ilişkisi bakımından âlemi, simasında 

binbir ismin şûalarından tecellî eden ism-i Rahmanın göründüğü bir varlık olarak 

tasavvur ediyor.
177

 

 Batevî’de de varlık bilgisi, vahddeti şühûd görüşü çerçevesinde 

oluşmaktadır. Batevî’nin vahddeti şühûd anlayşında ittihad ve hülul düşüncesine 

rastlanmamaktadır.Batevî’nin eserleri ve görüşleriFelsefi bir kimliğe sahip olmayıp, 

dahaçok aşk ve sevgi eksenli olduğu için, onun bu vahddeti şühûd anlayışının 

panteizmle de ilgisi yoktur. Zaten eserlerinde görüldüğü gibi Allah ve Peygamber 

aşığı bir Batevî'nın vahddeti şühûd telakkisinde ittihad ve hülulun yer alması veya 

onun bu anlayışında panteizmin varlığının olması anlaşılamaz olurdu. 
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Batevi’ninvahddeti şühûd anlayışı her şey Hak Teâlâ'dandır, her şeyin yaratıcısı 

O’durve her şeyin sahibi kendisidir telakkısine dayanır.
178

 

Batevî’de vahddeti şühûd, ‘limenil mulku’ uyarınca gerçek ve tek hakiki 

varlığın sahibi Allah'tır.
179

Her şeyi yaratan, var eden ve her şeyin geldiği yer O’nun 

makâmıdır. Bu şekliyle Batevî’ye göre Allah'ın gerçek ve tek varlık olarak 

nitelendirilmesinin başka bir nedeni de âlemin sınırlı olmasıdır.
180

 

Batevî vahddeti şühûd’un ortaya çıkaracağı problemlere ve tevhid anlayışına 

halel getirecek sorunları beraberinde getireceği yönündeki eleştirilere karşın, Allah 

ve âlemi eşit tutmanın önüne geçmek düşüncesiyle olsa gerek ki eserlerinde Allah’ın 

zatına değil de isim ve sıfatlarına sürekli vurgu yapar.Batevi’de Hak Teâlâ'nın 

sıfatlarıyla tüm varlıklarda olduğu anlayışıdır.Batevî’nin sürekli Allah’ın sıfatlarına 

vurgu yapması bu sebepledir. Çünkü Batevî Allah’ın tecessümle değil de isim ve 

sıfatlarıyla varlıklara tecellî ettiği görüşündedir. Herhangi bir cisim ve cesedle tabir 

edilemeyen Allah, sıfatlarıyla her yerde, her şeyi duyan ve her şeyi görendir. 
181

 

Batevî’nin Allah’ın sıfatlarına vurgu yaptığı birkaç dizesi: 

Bê cins û bê nezîr 

Bê kuf û bê misal î 

Semî’î û besîr î 

Qehharê la yezal î 

Ellameyê qedîr î 

Te’ala şe’nê ‘alî 

Cinsin yoktur, dengin yoktur 

Zeminin yoktur örneğin yoktur 

Duyansın görensin 
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Galip olan sürekli sensin 

Güçlü bilgin sensin 

Yüksek şanın yücedir 

Ya Îlahî tu kerîm î 

Tu xefûr î tu ezîm î 

Ji ezel da tu qedîm î 

Melikê seqfê sema yî 

Ey İlah sen kerimsin 

Sen affedensin sen yücesin 

Sen ezelden kadimsin 

Tavandaki semanın sahibisin 

Semed û heyy û mecîd î 

Qurbetê ‘heblul werid’ î 

E’hed û ferd û hemîd î 

Layiqe hemd û senayî 

Sametsin hayy’sın mecidsin 

Şah damarına en yakın olansın 

Birsin teksin hamd edilecek olansın 

Hamd ve övgüye layık olansın 

Tu wekîl î tu delil î 

Tu ezîm î tu celîl î 

Tu ezîm î tu cemîl î 
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Bi tekebbür tu siza yî 

Sen vekilsin sen delilsin 

Sen yücesin sen ulusun 

Sen yücesin sen en güzelsin 

Kibire karşı en güzel cevapsın 

Batevî’ye göre gözler Yüce Allah'ı algılayamaz, göremez. O'nun zatı 

bilinemez ve mutlak gaybdır. O, yaratılmışlardan ve onların gözlerinden gizlenmiştir, 

fakat O'nun eserleri görünür. O, her şeyin yapıp edeni ve her şeyi harekete 

geçirendir. Hak Teâlâ'ya herhangi bir cisim, şekil atfetmek abesliktir. Eserlerinde 

hülul kelimesi geçmese de kullanmış olduğu ‘uzuv-cisim’ gibi kelime ve cümlelerle 

anlam olarak hülulu kesinlikle red etmektedir.
182

 

Tu ne lewn e Tu ne renge  

Tu ne awaz û ne denge  

Tu ne endam û ne çenge 

Kes nizanît Tu kusa yî 

Sende ne renk vardır 

Ne ses vardır ne seda 

Sende ne boy pos vardır ne kol kanat 

Kimse bilmez Sen nasılsın 

Wesfê di mîrê ekber e 

Kê taqet e ket deftere 

Her Wehîdê witr e fer e 

Haşa ku wî uzwek hebî 
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Vasfı en büyük emirdir 

Kim çalışırsa defterine yazılır 

Hep birdir tektir 

Haşa eğer bir uzvu olursa 

Batevî,vahddeti şühûd anlayışında kullanmış olduğu bir diğermefhum da “Lâ 

mekân’’ kavramıyla ifade edilen, gerçek varlık olan Allah’ın, zaman ve mekânın 

üzerinde olması yani bunlardan münezzeh olması meselesidir.  “Lâ mekân’’ ve “bî 

mekân’’ terkibli kelimelerin sözlük anlamı,Mekânsız, yersiz, yurtsuz; yeri yurdu 

olmayan, yere ihtiyacı olmayandır. Bu anlamları dolayısı ile mecazen Allah ve 

Allah’ın sıfatlarından biridir. Tasavvuftaki mekân anlayışınagöre var olan her şey, 

varlıklar âleminde bir mekâna sahiptir. Bu âlemdeki mekân somuttur ve sınırı vardır. 

Bir şey varlık âleminde yoksa evrende biryeri,mekânı yoktur demektir.Fakat gerçek 

âlem mekândan âri olan yani mekâna ihtiyaç duymayan Allah ve Allah’ın bilgisi 

diye ifade edebileceğimiz sınırı olmayan mâna âlemidir.
183

 

Tasavvuftaki vahdet-i vücûd/şühûd algısına göre zaman ve mekân hakikatte 

bulunmayan iki zihnî kavramdan başka bir şey değildir. Gerçek varlık olan Allah ise, 

bu iki mefhum olan zaman ve mekânın üzerinde olmakla, hakikatte bu kavramlardan 

münezzeh olmasıdır. Ancak isim, sıfat ve tecellîleriyle her yerde görülmektedir. 

İnsanın hakikati olan rûh ise Rabbin bir emri olup, bu sebeple insanın hakikatte 

gerçek yurdu mekânsızlık âlemidir.
184

 

Batevî, Hak Teâlâ'nın bir mekâna bir sınıra girmesinin veya bir mekânda yer 

edinmesinin mümkün olmadığını ifade ettiği dizelerinden hemen sonra aslında 

Allah’ın sıfatlarıyla her yerde olduğunu ve her mekânda tecellîği ettiğini özellikle 

vurgulamıştır. Allah’ın her yerin vekili olduğu, gözler hakikatte görme çabasına 

girdiğinde Allah’ın hep hazır ve var olduğunun görüleceği ve hiçbir yer O’nsuz 

olmadığı ifadelerine başvurmuştur.
185

‘‘La mekan’’ ile ilgili ifadeleri; 
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Tu ne xab e tu ne xurd e 

Tu ne mal e tu ne perde 

Tu mekan nîne lı erde 

Tu wekîle hemî ca yî 

Sende ne yenilik var eskimek 

Sende ne ev var ne perde 

Sen yeryüzünde bir mekana sahip değilsin 

Sen her yere vekilsin 

…. 

Alî ji e’razan we ne 

Lutf û kerem her wî hene  

Hakim ew e bê mesken e 

Erdek heye ew lê nebî 

Yüce yerler öyledir 

Lütuf ve ihsanı hep vardır 

Hükm eden O’dur, meskensizdir (mekansızdır) 

Bir yer var mı ki O orda olmasın 

Bê mesken e ew Qadır e 

Çavan weke her hazır e 

Ustadê çerxa daîre 

Qismet dihê şêx û sebî 

Meskensiz (mekansızdır) O Kudretlidir 
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Gözleri açtığında hep hazırdır(vardır) 

Devir döngünün Üstadı 

Kısmet eder yaşlı ve çocuk 

Kısaca Batevî’nin vahddeti şühûdu, Allah’a hiçbir şekilde cisim ile 

düşünülemiyeceği fakat sıfatlarıyla her şeyde ve her yerde görmenin mümkün olduğu 

üzerinedir.  

 

2.1.3. Nûr-i Muhammedî   محمدي ( ) نور  

 Nûr sözlük anlamı ışık demektir, karanlığın zıddıdır. Apaçık olan nesne ve 

olayların mahiyetini ortaya koyup aydınlatan şeye de nûr denir. Râgıp el-İsfahânî (ö. 

502/1109), nûrun dünyevî ve uhrevî diye ikiye ayrıldığını ifade eder. Dünyevî olanını 

da ikiye ayırır. Biri ay ve güneş gibi aydınlık saçan cisimlerden yayılan baş gözüyle 

görülen, diğeri de basiret gözüyle anlaşılır ki, ilahî nûrlardan yayılan nûrdur, akıl ve 

Kur’ân nûru gibi. İsfahânî, Uhrevînûru ebedî âlemde müminlerin önlerinde ve sağ 

taraflarında bulunacak olan nûr şeklinde ifade eder.
186

 

Nûr-i Muhammedi, Hz. Muhammed’in nûru demektir. Bir diğer ifadeyle 

Hakikat-i Muhammediyye olan bu düşünce, Hakk’ın zuhur ettiği en yetkin yaratılmış 

tecellî yeri, en özel anlamıyla da insan-ı kâmil demektir. Yüce Allah’ın bütün güzel 

isimlerini kendinde barındıran ilk halk olmanın gerçekleştiği zattır. Bütün 

yaratılmışlar ve mahlûkâtlar, halk eden yaratıcının isimlerinin özel tecellî yerleridir. 

Ancak Hz. Muhammed(s.a.v.) bütün isimlerin anlamlarını kendinde toplayan 

anlamındaki ism-i câmi’in mazharı olan yegâne varlıktır.
187

 

Tasavvufî bir anlayış olarak kabul görülen Hakikatı Muhammediyye, Allah 

tarafından yaratılan ilk şey, tecellî ettiği ilk öz anlamını barındırır. Bu düşünceyi 

savunan mutasavvıflar ilk yaratılan varlık hususunda bir görüşte olmayıp kimisi ilk 

yaratılan Peygamber’in nûru, kimisi rûhu kimisi de aklı olduğunu ileri sürmüştür. Bu 
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tür farklı görüşler olsa da Hakikat-ı Muhammediyye, sûfîlerin geneli tarafından kabul 

görmüş bir anlayıştır. Hakikatı Muhammediyye fikrini ortaya atan ilk kişi Sehl b. 

Abdullah et-Tüsterî(ö.283/896) olarak bilinir. Tüsterî, Allah’ın ilk defa Hz. 

Muhammed’i kendi nûrundan meydana getirdiğini ileri sürmüş, ancak bunu bir 

kavram olarak Hakikat-ı Muhammediyye diye açıkça ifade etmemiş ve bunun bir 

yaratma sebebi olduğundan çok bir ‘adl’ ve ‘el hak mahlûkun bih’ (yaratma aracı 

olan hak) olarak değerlendirmiştir.
188

 Her ne kadar bu fikri ilk ileri süren kişi Tüsterî 

diye bilinse de, gerçekte ‘Yaratılanların aslı Muhammed’in nûrudur.’ sözünün sahibi 

ve Tüsterî’nin hocası olan Zü’n-Nûn-ı Mısrî’nin (ö. 254/859) bu konu hakkında söz 

söyleyen ilk kişi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
189

 

Tüsterî’den sonra sûfîler bu anlayışı âyet ve hadîsler ışığında ele alıp 

hakkında yorumlar yaparak geliştirmiş ve eserlerinde genişçe yer ayırmışlardır. 

Hüseyin b. Mansur el-Hallac (ö. 309/922), Muhyiddin İbn Arabi (ö. 638/1240), 

Abdülkerim el-Cîlî (ö. 820/1417), Kastallânî (ö. 923/1517), Yusuf b. İsmail en-

Nebehânî(ö. 1350/1923) eserlerinde bu görüşe yer verenlerden bazılarıdır. 

Hakikat-i Muhammediyye ilâhî mertebelerin tümünde Allah’ın mazhariyetine 

sahiptir. Peygamberin altmış üç yıllık fânî olan vücudundan gayrı bir varlığı daha 

vardır. Allah’tan başka hiçbir varlık yokken Allah, ilk defa Hakikat-ı Muhammedi 

yaratmış, bütün mevcudat bu hakikatten ve bu Hakikat-ı Muhammedi için meydana 

getirmiştir. Mevcudatın meydana gelme sebebi, kaynağı ve gayesi bu hakikat 

olmuştur.
190

 

Molla Batevî de yazmış olduğu Mevlid-i Nebi’sinde, eserlerinde, beyitlerinde 

en çok vurgu yaptığı tasavvufîkonularından biri Hakikatı Muhammediyye görüşüdür. 

Gerek Hz. Muhammed(s.a.v.)’in doğumunu anlattığı Mevlidi’nde gerek diğer 

şiirlerinde Hz. peygamberden bahsettiği kısımlarda çoğunlukla Nûr-i Muhammedi’ye 

değinmiş ve bunula ilgili görüşlerini ifade etmeye çalışmıştır.  
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Nûr-i Muhammedi’nin her şeyden önce yaratılmış olması, her şeyden önce 

O’nun nebî olduğu, nûrunun atalarının vesilesiyle kendisine kadar geldiği, Nûr’un 

kabı kavseyn makâmına çıktığı ve Hakikat-ı Muhammediyye’nin insan-ı kâmil olma 

özelliğinden bahseden müellifimizin görüşlerini birkaç yan başlık altında ele 

alacağız. 

 

2.1.3.1. Nûr-î Muhammedî’nin Her Şeyden Önce Yaratılmış 

Olması 

Vücûd-ı Mutlak’ın belirlediği ilk mertebeye yani taayyün-i evvel’e Hakikatı 

Muhammediyye adı verilir. Mutasavvıflara göre Yüce Allah, önce Hz. 

Muhammed’in nûrunu yarattı. Binlerce yıl Allah’ın huzurunda ibadet halinde duran 

bu nûrdan bütün evreni yarattı. 
191

 

Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikatı Muhammediyye var olmuştur. 

Peygamberin rûhu ve nûru bütün insanlardan, peygamberlerden ve meleklerden önce 

var olduğundan dolayı insanların manevî babasıdır, Âdem insanların maddeten 

babası, Peygamber ise rûhların babasıdır.
192

 

Hallac, Nuri Muhammedi’nin herşeyden evvel yartılmasıyla alakalı şöyle der; 

‘‘Onun himmeti bütün himmetlerin önünde. Vücudu yokluktan, adı kalemden önce. 

Zira bütün ümmetlerden evvel o idi.’’
193

 

Muhyiddin İbn Arabî, Allah’ın ilk yaratmış olduğu şey, rûh-ı müdebbir olan 

Hz. Muhammed’in rûhudur, bu rûhtan sonra diğer rûhlar meydana gelmiştir.
194

 

Âlemle ilişkisi bakımından ele alan İbn Arabi, O varlık bağlamında Hakk’ın 

tecellîsinin ilk merhalesidir. Hakikat-ı Muhammediyye bu açıdan hakikatler 

hakikatının bir suretidir, der. 
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Molla Batevî de, Allah’ın yaratıcı olma sıfatının bir tecellîsi ile her şeyden 

önce ilk olarak Hz. Muhammed’in nûrunu yarattığını söyler. Kendisini ifadesiyle 

daha ne arş, ne dört unsurdan biri olan toprağın özü olduğu taş, ne her şeyin önceden 

içinde yazılmış olduğu lahf-i mahfûz ve ne de hiçbir peygamber yokken Hz. 

Muhammed’in nûrunun var olduğunu söyler.  Yıllarca bu mükemmel nûrun eren 

kişiler tarafından tesbih edildiğini, zikredildiğini ifade eder.
195

 Batevî bu durumu 

Mevlid-i Nebi’sinde şöyle ele alır; 

Girte yek qebze ji nura xwe Xweda 

Gotî wê: ‘’Kûnî hebîbî Ehmeda 

Allah kendi nûrundan bir tutam aldı 

Nûruna dedi; sevdiğim Muhammed ol 

Hêj ne erş û ferş û kursîû qelem 

Hêj ne lewh û enbiyayE muhteşem  

Daha ne gökyüzü ne yeryüzü ne kürsü ne de kalem 

yokken 

Daha ne lahfi mahfuz ne muhteşem enbiyalar yokken 

Saliha tesbîh kır nura şikerf 

Şeş mîet elf û çihar û bist û elf 

    Salihler tesbih etti nadide nûru 

    Altı yüz bin ve dört ve yirmi ve bin 
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2.1.3.2. Hz. Muhammed’in Nûr-ı Muhammedi İle Birlikte Nebî 

Olması 

 Nebî kelimesinin türetilmiş olduğu kelime kökü itibariyle ilgili iki farklı 

görüş bulunmaktadır. Birincisi, kelimenin aslının hemzesiz olup Arapça nebve veya 

nebâ köklerinden türetilmiş olmasıdır. Bu görüşe göre anlamı ‘yücelik, yüksek 

mevki’ olmaktadır. Çoğulu enbiyâ’dır. İkinci görüşe göre ise nebî, hemzeli şekliyle 

‘neb’ veya ‘nübü’ kökünden türemiştir. Anlamı haber vermektir. Bu görüşe göre 

nebî, Allah katından insanlara haber getiren kişi anlamını barındırmaktadır.
196

 

 Terim olarak Nebî, ilahi rehberlikle insanın önünü aydınlatarak onlara 

doğruyu yanlışı öğreterek dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirecek olan bir hidayet 

makâmıdır.
197

 Cürcanî, Nebîyi, ‘melek vasıtasıyla kendisine vahyedilen ya da 

kalbine ilhâm olunan veya sadık rüya ile bilgilendirilen kişi,’ olarak tanımlar.
198

 

Tasavvufta manevi zincirin ik halkasında Hz. Muhammed (s.a.v) yer alır. Hz. 

Muhammed’in nebevî kişiliği Müslümanların manevi yaşamında önemli bir rol 

oynamaktadır. Ümmeti için eşsiz bir örnektir dolaysıyla üsve-i hasenedir.
199

 

Mutasavvıf Hakim Tirmizî, nübüvvet ile alakalı ‘‘Nübüvvet, Allah bilgisidir’’ 

der. Bu bilgiye erişmek perdenin açılması ve gayb âleminde bulunan sırlara 

ulaşmakla mümkündür. Allah’ın nûruyla kaplı olana keskin bir bakıştır, diye ifade 

eder.
200

 

Gazzâlî peygambere olan ihtiyacı şu sözleriyle açıklar.‘‘Yeryüzünde nübüvvet 

nurundan başka kendisiyle aydınlanıp Hakk’a gidilecek birışık yoktur.’’
201

 

İbn Arabî’ye göre ise nebîlik insanların akıllarını kullanarak ulaşacakları son 

nokta olan ‘‘Allah’ın varlığı ve birliğine’’ vakıf olduklarında O’nun hakkında daha 

                                                           
196

 Yusuf Şevki Yavuz,’‘Nübüvvet’’ , DİA, İstanbul, 2007, XXXIII, 279. 
197

 Fazlur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, (Çev. Kenan Dönmez vd.), İnkılab Yay., İstanbul, 1996, VI, 

14-15. 
198

 Seyyid Şerif el-Cürcanî, ‘‘en-Nebî’’, Ta’rifât, (Çev. A. Mecid Tolun vd.), Litera Yay., 1. baskı, 

İstanbul, 2014, 239. 
199

 Halil İbrahim Şimşek, ‘‘Tasavvufî Düşüncede Hz. Muhammed Algısı’’, Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, XI, Say.: 21, 2012, 44. 
200

 Salih Çift, Hakim Tirmizi ve Tasavvuf Anlayışı, İnsan Yay., İstanbul, 2008 , 342. 
201

 Ahmet Yıldırım, ‘‘İlk Dönem Sufilerinin Peygamber ve Sünnet anlayışları’’,  Keşkül, İstanbul, 

2007, Say.:12, 17. 
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çok bilgiye ulaşabilecekleri ve kendilerinin ulaşamıyacakları gaybi bilgileri 

öğrenecekleri bir vasıtaya ihtiyaç duydukları makâmdır. Allah’ı zihinlerde 

nakşedecek ve kendisini bulabilecek güçte olan akılların önünü açarak tam anlamıyla 

Allah inancını yerleştirecek elçidir. İbn Arabî’nin nübüvvet anlayışı öncekilerden 

pek farklı değildir. Onun farklı yönü nübüvvet ile velayeti aynı çerçevede 

değerlendirme çabasıdır.
202

 

İbnArabî, Hz. Muhammed’in varlığını âlem-i şehâdette değil de âlem-i 

gaybda varlığının söz konusu olduğunu söylemiştir. Allah O’na petgamberliğini 

müjdelediği zaman, Adem’in henüz olmadığını, su ile çamur arasında yani 

‘‘Beyne’l-mai ve’t-tıyn’’ olduğunu ifade eder. Hz. Muhammed’in ‘‘Adem, su ile 

çamur arasında iken ben nebi idim’’ anlamındaki " 203" كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
 

hadisi çerçevesinde rûhen ve cismen zuhûra geldiği vakit ilk olduğu için nebîlerin ve 

resûllerin vasıtasıyla gelen şeriatlerin evveli ve batını olma hükmü gerçekleşmiş 

oldu. Çünkü yaratılmış olduğu vakit şeriat sahibi idi, hadiste de buyurduğu gibi ‘… 

Ben nebi idim’ diyor. Ben vardım demiyor. Nübüvvet de ancak kendisine Allah 

tarafından verilmiş bir şeriatle mümkün olur.
204

 

el-Kastallânî(ö. 923/1517), Allah mümkinatı vücuda getirip onlara rızıklarını 

takdir ettiği vakit, O’na nübüvvetini bildirip risaletini müjdelemiştir. O sırada 

Âdem’in rûhu cesedine taalluk etmemişti.
205

 

Molla Batevî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Âdem’den önce nebî oluşuyla 

alakalı eserlerinde şunları söyler. 

Mevlid-i Nebisinde; 

Berr û behr û şerq û xerbê alemî 

Heta gêran hêj ne behsa Ademî 

                                                           
202

 Muhyiddin İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye (Nşr. Osman Yahya), Beyrut, 1405/1985, V, 100-

103. 
203

 Ebu'l Fida El Aclunî, Keşfu’l-Hafâ ve Müzilül İlbas, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye Yay., Beyrut, 1997, 

II, 129. 
204

 İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekiyye, (Çev.Ekrem Demirli), I, 186,  
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 Ahmed b. Muhammed Şihâbüddin el-Kastallânî, Mevâhib-i Ledünniye Tercümesi, (Çev. Abdü’l-
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Taş, deniz, âlemin doğusu ve batısı 

Hepsini dolaştı daha Âdem’in bahsi yokken 

Nê hezaran sali çûne axerî 

Ew nebî bû Adem hêj av û herî 

Binlerce yıl geçti sonunda 

O nebî idi Âdem daha su ile çamur 

 Paşî hingî xaliqê her sûretê 

Çekirî Adem bı deste qûdretê 

Sonra vücuda getirdi varlıkları kendi halleriyle 

Kudretli elleriyle Âdem’i yarattı 

… 

Rojekê ew der sûcudê bê mefer 

Pir girî û hem li erşê kir nezer 

Birgün O(Âdem) secdede iken çaresiz 

Çok ağladı ve gökyüzüne baktı 

Dît nivîsî la ilahe îlallah  

Ba Muhemmed ya resûlullahê şah 

Gördü ki la ilahe illallah yazılıydı 

Muhammed resulullah’ın yanında 

Hurmeta navê Muhemmed an resul 

Tewbeya te bû qebûl û her qebûl 

Resul olan Muhammed’in adı hürmetine 
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Tevben kabul oldu  

 

Muhemmed Seyyîde Âlem adlı na’tında; 

 Bi hukmê seyyîdê mursel 

Nebiyyê axir û ewwel 

Betal kir dîniha mücmel 

Bi ayat û bi Qur’ane 

Peygamberlerin efendisi hükmüyle 

İlk ve son nebî 

Anlaşılmayan dinleri nesh eden 

Âyet ve Kur’ân’la 

Ji bo wî çêbû ev âlem 

Nebî bû hêj herî Adem 

Di exbara wekû xatem 

Çiraxê ehlê îmanê 

O’nun için yaratıldı bu âlem 

Nebî idi daha çamur iken Âdem 

Gelen haberlere göre son da olacak 

İman ehli için çalışanlardan (Nebîlerden gelen 

haberler) 

 Batevî’nin yukarıda anlatmış olduğu nebî meselesinde Îbn Arabî gibi 

düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Batevî, Âdem daha mevzu bahis değilken bile Hz. 

Muhammed’in nûrunun yaratıldığını, şayet imkan olsaydı da yıllar öncesine 
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gidilseydi orda Âdem daha su ve çamur iken Hz. Muhammed’e nebîlik verildiğini, 

daha sonra yaratılan mahlukâtların her birinin kendi suretinde yaratıldığını ve bu 

sırada Âdem’in de yaratıldığını ifade eder.
206

 

 Rivayete göre, Âdem hata işleyip kendisine yasaklanan meyveyi yedikten 

sonra Hz. Muhammed’i kendisine şefaatçi ederek Allah’a yalvarmış ‘‘Ya Rabbi 

Muhammed hürmetine beni affetmeni istiyorum’’ diye yakarmıştır. Cenab-ı Hak’ın 

‘‘Ey Âdem ben daha Muhammed’i yaratmamışken sen O’nu nerden tanıyorsun’’ 

sorusuna karşılık, ‘‘Ya Rabbi Sen beni yarattığın vakit başımı yukarı kaldırdığımda 

arşın sütunlarında La İlahe İllallah Muhamedun Resulullah’ın yazılı olduğunu 

gördüm ve anladım ki ismi kendi isminin yanında olan sana en sevgili olandır’’ 

cevabını vermiştir. Allah da ‘‘Evet doğru söyledin bana en sevgili olan O’dur. Eğer 

O olmasaydı kâinatı yaratmazdım O olmasaydı seni yaratmazdım’’ diye buyurmuş, 

Âdem’i Hz. Muhammed’in hatırı için affetmiştir.
207

 

Batevî deMevlidinde Âdem’in ve Havva’nın yasak elmayı yedikleri 

meselesine değinirken, Âdem’in tevbe için Allah’a yakardığı sırada gökyüzünde 

‘Lailahe İllallah Muhammedun Resulullah’ ifadesini yazılı olarak gördüğünü, 

Allah’ın isminin yanında yazılı olan adın sahibinin Allah nezdinde kıymetli olacağını 

düşündüğünden bu ismin sahibi olan zatın hatırına af olmayı dilediğini, Allah da 

daha o zaman resul olarak tayin ettiği Hz. Muhammed hürmetine Âdem’i affettiğini 

Cebrail aracılığıyla haber verdiğini, söyler. Molla bu anlattığı olaydan da Hz. 

Muhammed’in daha o zaman nebî olduğunu anlatmaya çalışır.
208

 

 Batevî, Muhemmed Seyyîde Âlem adlı na’tında da Hz. Muhammed’e olan 

sevgisini hayranlığını dile getirirken, Hz. Muhammed’in peygamberlerin efendisi 

olduğunu, nebîlerin ilki ve sonu olduğunu, kıyamete kadar sürecek olan şeriatı 

getirdiği için âyet ve Kur’ân’la o zaman var olan tüm dinleri nesh ettiğini, âlemin 

kendisi için yaratıldığını, daha Âdem çamur iken kendisinin nebî olduğunu, 
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kendinden önceki nebîlerin getirmiş olduğu haberlerden de peygamberliğin son 

halkası olduğunu ifade etmiştir.
209

 

  

2.1.3.3. ‘Levlake..’ Sözü Işığında Âlemin Nûr-i Muhammedi İçin 

Yaratılması 

Hakikat-ı Muhammediyye nazariyesinde en çok kullanılan sözlerden biri bazı 

sûfîlerin kudsî hadîs olarak kabul ettikleri ‘levlak..’ sözüdür.‘‘(Ey Muhammed) sen 

olmasaydın, kainatı yaratmazdım’’anlamındaki ‘‘ لوالك لوالك لما خلقت

.hadîsigereğince bu âlemin oluş sebebi Hz. Muhammed’dir’’األفالك
210

 

Âdem’in hatasının ve tevbesinin kabul edildiğinin anlatıldığı hadislerde, 

Âdem, Hz. Muhammed’i şefaatçi ederek Allah’a yalvarınca Allah, Âdem’e cevaben 

Hz. Muhammed hakkında ‘Ey Âdem O senin zürriyetinden gelecek peygamberlerin 

sonuncusudur. Eğer O olmasaydı seni yaratmazdım’ diye Âdemin şahsında âlemi Hz. 

Muhammed için yarattığını buyurmuştur. ‘‘Hz. Peygamber’in altmış üç senelik 

zamanla sınırlı cismanî hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah’tan başka 

hiçbir şey yokken ilk defa hakîkat-i Muhammediyye yaratılmış, tüm yaratılanlar bu 

hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Âlemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi 

bu hakikattir. Tasavvufta sık sık kullanılan ve kudsî hadîs olarak da rivayet edilen, 

“Sen olmasaydın ben kâinatı yaratmazdım” (levlâke...) ifadesiyle bu husus 

anlatılır.’’
211

 

 Bediüzzamn Said-i Nursî de levlak hadîsini sûfîler gibi kabul etmiş ve Risale-

i Nûr Külliyatından olan Emirdağ Lahikası adlı eserinde, Hz. Muhammed’in kâinatın 

aslı, çekirdeği ve oluş sebebi olduğunu ifade etmiştir.
212

 

 Batevî de levlak hadisine birçok eserinde değinmiştir. Bunlardan; 

Ey Ne’tê Tû Ez Erş Heta Ferşê Şehîra adlı Na’tında; 
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210
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Ey serwerê dîn, mehbetê ayatê mukerrem 

Îsmê te ye hindî sefehan buye mufexxem 

Lutfa te şeyatîn ji sema kirne mureccem 

Ger tu nebuya qet nedibû çerxê mu’ezzem 

Ey dinin hükümranı, kerim olan âyetin sevdası 

İsmin bazı suhuflarda gizli olmuş 

Lütfundan şeytanlar semada lanetlenmiş 

Eğer sen olmasaydın olmazdı bu muazzam döngü(âlem) 

 

Muhemmed Seyyidê Âlem adlı na’tında; 

Xudane textê lewlake 

Suwarî heft-i eflake 

Li ‘erşî merkeza xake 

Ji bo wî hate kêşanê 

Levlak tahtının sahibi 

Yedi feleğin binicisi 

Arştan toprağın merkezine 

Onun için uzatılmıştır(yaratılmıştır) 

Ji bo wî çêbû ev âlem 

Nebî bû hêj herî Adem 

Di exbara wekû xatem 

Çiraxê ehlê îmanê 
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O’nun için yaratıldı bu âlem 

Nebî idi daha çamur iken Âdem 

Gelen haberlere göre son da olacak 

İman ehli için çalışanlardan (Nebîlerden gelen 

haberler) 

Çiraxê ruhniya ummet  

Ji bo wî çêbû ev xelqet 

Fetahê dergehê cennet 

Emîrê sedrê dîwanê 

Ümmetin aydınlığı için çalışan 

Onun için gerçekleşti bu yaratılış 

Cennet dergâhının fatihi 

Sedir ve dîvanın(cennetteki) emiri 

 

Hılo Rabe Ebul Kasım adlı na’tında; 

Hilo carekji wê xakê 

Suwarê heftî eflakê 

Belê sultanê "Lewlak"ê 

Tuyî ey saqîyê Kewser 

Kalk bir defa o topraktan 

Yedi feleğin binicisi 

Evet ‘levlak’ sultanı 
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Sensin kevser sunan 

Mevlid-i Nebi’sinde ; 

Ger nebûya ew Muhemmed lewh û erş 

Min ne tînane wucûdê ta bi ferş 

Eğer olmasaydı O Muhammed ne lahf-i mahfûzu ne 

gökyüzü 

Ne de yeryüzünü meydana getirirdim 

Ney tu yî ney cennet û narê mezin 

Cümle eşya min ji bo wî çêkirin 

Olmasaydın ne cennet olurdu ne büyük ateş(cehennem) 

Cümle eşyayı ben O’nun(Muhammed) için yarattım   

 

Batevî, Levlak hadisine birçok farklı şiirinde değinmiş, âlemin Hz. 

Muhammed için yaratıldığına vurgu yapmıştır. Ey ne’tê tû ez erş heta ferşê şehîra 

adlı na’tında, Hz. Muhammedîn dinin önderi olduğuna, isminin kendisinden önce 

gelen peygamberlere verilmiş suhuflarda gizli olduğuna, Âdem’e secde etmeyen 

şeytanın, Âdem’de nûru bulunduğu için aslında Hz. Muhammed’in nûrundan dolayı 

lanetlendiğine, eğer Hz. Muhammed olmasaydı âlemin ve dönen döngünün 

olmayacağına işaret etmiştir.
213

 

Batevî, yeryüzünden gökyüzüne bütün âlemin kendisi için yaratıldığını ifade 

ederken aynı zamanda Hz. Muhammed için yedi feleğin binicisi tabirini de 

kullanmıştır.
214

 Mutasavvıflar, evreni ve evrenin işleyişi konusunu, cismani ve ruhani 

oluşların bir arada bulunmasıyla ortaya çıkan felekler dediğimiz bir yapı ile 

açıklamaktadır. Tasavvuf ehline göre evrendeki işleyiş, feleklerin dairesel bir şekilde 
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hareket halinde olmalarıyla oluşmaktadır.
215

 Râgıb el-İsfahânî, Felek’in kelime 

anlamını açıklarken aynı kökten geldiğini söylediği fülk’ün bir binek olduğunu ifade 

etmiştir. Felek de yıldızların aktığı yer olarak düşünüldüğünden ve yıldızları taşıyıcı 

bir bineğe benzediği için bu ismi almıştır.
216

 İbn Arabî’ye göre ilk cisim dairesel bir 

surette ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah Teâlâ onunla boşluğu doldurmak istemiştir. 

Cismin kabul ettiği bu dairesel şekle felek adı verilmiştir.
217

 Batevî’nin, İsfahanî gibi 

düşündüğünden olabileceği gibi miraçta Peygamberin, yedi kat göğü Burak denilen 

binekle geçtiği düşüncesinde olduğundan‘‘feleğin binicisi’’tabirini kullanmış 

olabilir. 

Batevî, şiirlerinde Hz. Muhammed’(s.a.v.)e hitap ederken ‘‘Levlak tahtının 

sahibi’’
218

 ve ‘‘Levlak sultanı’’
219

 hitabını kullanmıştır. Arş’tan toprağın merkezine 

kadar her şeyin kendisi için vücuda geldiğini dile getiren Molla, cennetin fatihi 

dediği kişi Hz. Muhammed’tir.
220

 

Hakikat-ı Muhammediyye mazharınca bütün kâinatın kendisi için yaratılmış 

olması öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetlisi olma hüviyeti kazandırmıştır.  

Deylemî’nin İbn Ömer’den nakline göre peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: 

 Bana Cibril geldi ve“ ’’أتاني جبريل فقال: يا محمد لوالك لما خلقت الجنة، ولوالك ما خلقت النار‘‘

“Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın cehennem 

yaratılmazdı”
221

 dedi. Sûfîler kâinat madem Nûr-i Muhammedi için yaratıldı ve her 

şeyin özü ve sebebi kendisidir, o olmasaydı kâinat da olmayacaktı, kâinat olmayınca 

cennet ve cehenneme de gerek olmazdı diye görüş belirtirken yukarıda verdiğimiz 

hadisi de dayanak gösterirler.
222

 

Batevî, Mevlidi Nebisinde levlake hadisi gereğince her şeyin Hz. Muhammed 

için yaratıldığı düşüncesine değinirken, O olmasaydı içinde her şeyin yazılı olduğu 
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lahf-ı mahfûzun, arşın hatta bir taşın bile yaratılmayacağını, cennet ve cehennemin 

bile olmayacağını vurgulamıştır.
223

 

 

2.1.3.4. Atalarının Alnındaki Hz. Muhammed’in Nûru 

Mutasavvıflar için derin anlam taşıyan Nûr-ı Muhammedi, rûhanî olduğu 

kadar cismanî şekliyle de varlığını sürdürmüştür. Cenab-ı Allah Hz. Âdem’i 

yaratınca gündüz güneş, gece de ay gibi parlayan Hz. Muhammed’in nûrunu Hz. 

Âdem’in alnına yerleştirmiştir. Bu nûrun ham maddesi yeryüzünün kalbi ve özü 

sayılan, Peygamberin şuan kabrinin bulunduğu yerdeki ak topraktan yaratılmıştır. Bu 

toprak cennetten tasnîm suyu ile yoğurulmuş, cennetteki bütün nehrin sularına 

batırıldıktan sonra yer ve göklerde dolaştırılmıştır.
224

 

Batevî de Hz. Âdem’in yaratılma aşamasına değinmiş, Mevlidinde şöyle dile 

getirmiştir; 

Çûn îradet hate sultanê refî 

Çêkitin Adem bi vê şiklê bedî 

Yüce sultana iradesi geldiği vakit 

Âdem’in bu güzel şekilde yaratması 

Emrî hate goşê cebrail emîn 

Qebda ê bêne ji beyda ê zemîn 

Güvenilir Cebrail’e emir geldi 

Ak topraktan bir parça getir  

Ew dilê erdê û hem hûsn û beha 

Zîneta meknûn û dûrra bê bîha 
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 Nuran Döner, Tasavvuf Kültüründe Hz. Peygamber Tasavvuru, (Uludağ Üniversitesi Sosyal 
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O yer hem güzel hem değerlidir 

Dizilmiş paha biçilmez incilerden ziynettir  

Hatî cebrail û ba emrê letîf 

Çengekî axê ji wê qebra şerîf 

Cebrail latif emrin yanına geldi 

O kabri şerifin bir tutam toprağıyla 

Girt û ba tasnîm û safî kir hevîr 

Têkveda heta ku ew qenc bû xemîr 

Tuttu ve tasnîm suyuyla yoğurdu oldu saf bir hamur 

Yoğurdu ta ki iyi bir şarap oldu 

Emrê cebrail kirî paşî cûnan 

Wî bi girê der zemîn û asîman 

Cebrail emri böylece yerine getirdi 

Ve bunu alıp yer ve gökleri dolaştırdı 

Berr û behr û şerq û xerbê alemê 

Hate gêran hêj ne behsa Ademê 

Yer, deniz, âlemin doğu ve batısını 

Dolaştırıldı daha Âdem’in bahsi yoktu 

Batevî, yukarıda ifade ettiğimiz yaratılma aşamasına değinirken sûfîlerin 

bakış açışıyla baktığı anlaşılmaktadır. Batevî, Allah’ın Hz. Âdem’in yaratılmasına 

iradesiyle karar verdiği vakit, Cebrail’(a.s)e ak topraktan bir parça getirmesini 

istediğini, bu toprağın Hz. Muhammed’in şuan kabri bulunduğu topraktan olduğunu, 
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Cennet’teki tasnîm suyuyla yoğurulduğunu ve saf bir hamur gibi olduğunu, 

Cebrail’in yer, gök, doğu ve batı her yeri dolaştırdığını ifade etmiştir.
225

 

Hz. Âdem’(a.s)in alnında bulunan Hz. Muhammed’in nûru, hamile kalan 

hanımı Havva annemize geçmiş, ondan da Şît Peygamber’e geçmiştir. Bu halde 

Peygamberin nesebinden elli erkek ve elli kadın olmak üzere yüz kişiye geçmiştir. 

Bu nûrun son halkası Hz. Muhammed’in anne ve babası olmuştur.
226

  Hz. 

Muhammed (s.a.v.) ‘‘ ُ َعزه َوَجله يَُنقُِّلنِي ِمْن َأْصاَلبٍ َطيِّبَةٍ إَِلى َأْرَحاٍم َطاهَِرةٍ،  َصافِيًاَلْم يََزِل َّللاه ’’‘‘Ben 

temiz erkeklerin sulbünden temiz kadınların rahimlerine nakl oluna geldim’’
227

 

diye buyurur. Yine başka bir rivayete göre Hz. Peygamber, Allah kendisini Âdem’in 

sulbünden yeryüzüne indirdiğini,  gemide Nuh’un sulbünde kıldığını, sonra 

İbrahim’in sulbüne attığını, temiz erkeklerden temiz kadınların rahmine aktardığını, 

bunun babası ve annesinin bir araya gelmesine kadar devam ettiğini, kendi 

nesebinden kimsenin zina etmediğini, buyurmuştur.
228

Batevî, Nûr’un Âdem’de zuhûr 

etmesini şöyle anlatır; 

Bû xezîne ew ji bo dûrra yetîm 

Danîye pişta wî ew nûra azîm 

İnci olan yetim(Muhammed)’in hazinesi oldu 

Onun sırtına bıraktı o yüce nûru 

Saf bi saf westane pişta wî melek 

Nazirê nûra m,uhemmed ew melek 

Onun arkasında melekler saf saf oldular 

O melekler Muhammed’in nûruna bakar oldular 

Gotî Adem ew melaîk bo çi her 

Wî li pişta min dikin daîm nezer 
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Âdem neden bu melekler sürekli diye sordu 

Devamlı sırtıma bakar oldu 

Rabbê alem gotî Adem ey mûlî 

Tû ji bo nûra muhemmed hamili 

Âlemlerin rabbi ey tutkulu Âdem dedi 

Sen Muhammed’in nûru için taşıyıcısın 

Hz. Muhammed’in nûrunun ilk önce Âdem’de zuhur ettiğini belirten Batevî, 

Âdem’in sırtında olan nûrun melekler tarafından seyredildiğini, bu meleklerin neden 

kendisine baktığını soran Âdem’e, âlemlerin rabbi olan Allah’ın, Âdem’e Nûr-ı 

Muhammedi’nin taşıyıcısı olması için yarattığını, buyurduğunu ifade etmiştir.
229

 

Batevî, tüm insanlığın ve dolayısıyla Hz. Muhammed’in de ilk atası olan Âdem’in 

sulbüne geçen Nûr-ı Muhammedi’nin parlaklığını şu şekilde yazmıştır; 

Hate Hâwa û nezer da nûrâ saf 

Gotî ya Adem çi nûre pir şefaf 

Havva gelip berrak nûru görünce 

Ey Âdem bu şefaf nûr nedir  

Gotî nûra yek nebîyê mezine 

Seyîd û serwerî nesla mine 

Bu nûr büyük bir nebî’nin nûrudur 

Neslimin önderi ve lideridir 

Batevî, Âdem’deki parlak nûru gören Havva’nın, bu çok parlak nûrun ne 

olduğunu sorduğunu, Âdem’in de kendi neslinden gelecek önderin nûru olduğunu 

söylediğini ifade eder.
230

 Genel görüşe göre her asırda Hz. Muhammed’in büyük 
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dedesi kim ise, yüzünde parlayan nurdan anlaşıldığı söylenmektedir.
231

 Batevî de 

yukarıdaki beyitlerde Nûr-ı Muhammedi’nin taşıyıcısı olan kişilerde bu nûrun 

parladığını ve dolayısıyla fark edildiğini, nurun sahibi olan Hz. Muhammed’in 

deÂdem’in neslinden gelen herkesin yani bütün insanlığın önderi olduğunu 

vurgulamıştır.
232

 

Rivayete göre Havva annemiz, Şit’(a.s)ı dünyaya getirdiğinde bu nûr Şit’e 

geçmiştir. Şit(a.s) büyüyüp ergenlik yaşına varınca, Âdem, Nûr-ı Muhammedi’nin 

temiz kadınlardan temiz erkeklere geçmesi için ondan namuslu ve temiz kadınlardan 

bir seçim yapması için söz ve güvence almıştır.
233

 

Sûfîler, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bedeni ve cesedi vücuda gelmeden önce, 

peygamberlerin bu âlemde Nûr-ı Muhammedi’nin vekilleri olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.
234

 Bu vekâlet, Hakîkat-ı Muhammediye’nin vekâletidir. Allah, Hz. 

Muhammed’i bir peygamber olarak gönderinceye kadar nûru peygamberden 

peygambere geçmiştir.
235

 

Temiz erkek ve temiz kadınlardan geçen bu nûrun son halkası Abdullah ile 

Âmine oldu. İbn Hişam ve İbn Sa’d’ın rivayet ettikleri Abdulmuttalib’e zemzem 

kuyusunun yerinin rüyada gösterilmesi üzerine zemzem kuyusunun yerini kazdığı 

sırada Kureyşliler kendisini rahatsız etti. Sadece Haris adında bir oğlu olmasından 

dolayı savunmasızdı. Yaptığı nezirde eğer on çocuğu olursa bir tanesini kurban 

edeceğine dair adakta bulundu. Allah on oğul bağışlayınca adağını yerine getirmek 

adına kurban edilecek olanın belirlenmesi için kura çektiği her seferde Abdullah’ın 

ismi çıktı ve her seferde Abdullah’a karşılık onar deve arttırarak tekrar edilen kura 

sonuncunda nihayetinde yüz deve Abdullah’ın yerine kurban edildi.
236

 Rivâyet edilen 

bu olayda da anlaşılacağı üzere Abdulmuttalip çocuklarının arasında en çok sevdiği 

kişinin Abdullah olması, Abdullah’da bulunan Hz. Peygamber’in nûru sebebiyle olsa 

gerek ki Abdülmuttalip nübüvvet nurunu görmüş olabileceği kuvvetle muhtemeldir. 
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Hz. Muhammed’in babası ve annesi evlendikten sonra bu nûr 

Peygamberimizin annesi Âmine’ye geçmiştir. Nitekim İbn İshak’ın(ö. 151/768) 

anlattığına göre Abdullah’ın Âmine ile evlenmeden önce, Varaka b. Nefvel’in kız 

kardeşi Abdullah’a hayranlığından dolayı onu baştan çıkarmak istemiştir. 

Peygamberimizin, Abdullah’ın Âmine ile evlenmesiyle ana rahmine düşmesinden 

sonra, Abdullah aynı kadını görmüş ve kadın yüzünü çevirmiştir. Abdullah bunun 

sebebini sorunca kadın, ‘dün sizde gördüğüm nûr, bugün sizi terketmiştir’ demiştir. 

Kadın, erkek kardeşi Varaka’dan bir peygamberin geleceği konusunda uyarılmış ve 

kadının aslında fark ettiği şey, Abdullah’ın taşıdığı peygamberlik nûrudur. Anlatılan 

olayda kadının kimliği hakkında farklı rivâyetler de vardır. Bu olay birçok tarih 

kitaplarında da nakledilmiştir.
237

 

Batevî, Nûr-ı Muhammed’in taşıyıcısı olan Hz. Muhammed’in nesebiyle 

alakalı Mevlid-i Nebi’sinde şunları söyler: 

Çûn ji Adem nûra muhemmed bû cûda 

Hate pişta şît û burhan-il hûda 

Âdem’den nûr ayrıldı gitti 

İlah’ın bir âyeti olan Şit’(a.s)ın sırtına geldi 

Hate aslabê bîtûnê tahirê 

Qet nebû yek jê xerab û facirê 

Temiz göbeklerin sûlblerine geldi 

Onlardan hiçbiri kötü ve günahkâr değildi 

Fewqê Ednan tâ Ji Adem îhtîlâf 

Tê heya lew bi tifâqê ev mesaf 

Adnan’dan Âdem’e olan kadarı ihtilaflıdır 

Mesafenin olduğu konusu ittifaklıdır 
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Jêrê Ednan tâ bi Abdullah gûhist 

Bîst û yek babin hemî rast û dûrîst 

Adnan’dan
238

 Abdullah’a kadar olanı kulaklar duydu 

Yirmi bir babanın hepsi doğru ve dürüst karakerliydi 

… 

Hem ji Haşim bû emenet mûnqelib 

Hate bû mêvanê Ebdûlmuttalib 

Dönüşümle Haşim’e geldi bu emanet 

Abdulmuttalip’in misafiri oldu 

Silsîlâ wî tâ bi Adem dâ û bâb 

Pêkve di biçne bihîştê bê hîsab 

Âdem’e kadar olan silsilesindeki baba ve anneler 

Hesaba çekilmeden birlikte cennete gidecekler  

Batevî, Nûr-ı Muhammedî’nin rûhî varlığının yanında cismanî olarak 

meydana gelmesine kadar, nûrunun atalarından nakil ile geldiğini ifade etmiştir. Hz. 

Muhammed’in nûrunun ilk önce Âdem’in taşıdığını, ondan sonra Şit’(a.s)a geçtiğini, 

Şit’ten Adnan’a kadar kaç kişi olduğuyla alakalı ihtilâfın olduğunu söylemiştir.
239

Bu 

ihtilâf Hz. Peygamber zamanında da söz konusu olduğu için Resûlullah kendi 

nesebinin Adnan’a kadar zikredilmesine izin vermiş, ondan sonrasını ise 

yasaklamıştır.
240

 

Batevî, Peygamberin nesebinden, Adnan’dan sonraki kişilerin isimlerini 

zikretmiştir. Bunlar; Adnân - Mead - Nizâr - Mudar - İlyâs - Müdrike - Huzeyme - 
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olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnân’ın Hz. İsmâil’e kadar uzanan soy silsilesinin kırk, yirmi 
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Kinâne - Nadr - Mâlik - Fihr (Kureyş) - Galib - Lüey - Kâ‘b - Mürre - Kilâb - Kusay 

- Abdümenâf - Hâşim - Şeybe (Abdülmuttalib) - Abdullah - Muhammed. İsmini 

zikrettiği kişiler hakkında ittifakın olduğunu, bunların hepsinin sağlam ve dürüst 

karakterli insanlar olduğunu, Âdem’e kadar olan tüm anne ve babalarının hesapsız 

cennete gideceğini ileri sürmüştür.
241

Çünkü Peygamber’in mensûb olduğu aile ne 

zaman ikiye ayrılsa, Allah Teâlâ, Resûlünü en hayırlı olanında bulundurmuştur. 

O’nun varlığını aydınlatan nûru, Hazret-i Âdem’den (a.s.) beri en hayırlı olan anne 

ve babalardan geçerek kendisine intikâl etmiştir.
242

 Dolayısıyla Allah’ın kendilerinin 

sulbüne Peygamberin nurunu yerleştirmiş olduğu kişi ve kişilerin cennetlik olmaları 

gerekir ki Allah onlara bu lütufta bulunmuş olsun. 

Ji bo Abdullah bi hûkmê sabîqe 

Nûra Ehmed der cebîneş barîqe 

Abdullah dünyaya geldi önce verilmiş bir hükümle 

Ahmed’in nuru tatlı ve berraktı 

Mazharê nûrâ Mûhemmed hatî ew 

Pâk û nûranî mûeyyed hate ew 

Nûr-ı Muhammedin zuhuru kendisine geldi 

Onaylanmış ışık ve nur kendisine geldi 

Batevî, Peygamberin kutlu nesebinin son halkası olan Abdullah ve Âmine’nin 

de bu parlak nûru taşıdıklarını dile getirmiştir. Abdullah dünyaya geldiğinde 

Abdulmuttalip’ten aldığı nûr eşi Fatıma’dan Abdullah’a geçtiğini,
243

 Âmine ile 

evlendikten sonra Âmine’nin Peygambere gebe kaldığı vakit o nûrun Âmine’ye 

geçtiğini beyitlerinde ifade etmiştir. Bu nûr Peygamberin doğumuyla cismanî bir 

vücuda bürünmüştür.
244
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Nûr-ı Muhammedi ile ilgili kısaca özetleyecek olursak Batevî, 

mutasavvıfların Nûr-i Muhammedi anlayışında olduğu gibi, daha Allah hiçbir şeyi 

vücuda getirmemiş iken Allah’ın ilkin Nûr-i Muhammedi’yi var ettiğini ve bunu da 

kendi nurundan bir parça ile yarattığını ifade eder. Beyitlerinde Nur-î 

Muhammedi’den sonra sırasıyla artık âlemi yarattığını yirmi dört bin altıyüz yıl bu 

nurun teşbih ettiğini , âlemi de ‘‘levlake..’’ hadisi uyarınca Nur-î Muhammedi için 

yaratıldığını ve Hz. Muhammed olmasaydı hiçbir şeyi vücuda getirmeyeceğini  

belirtmektedir. Nûr-i Muhammedi’nin Hz. Âdem’e(as) geçtiğini, Hz. Âdem’den Hz. 

Muhammed’e (sav) gelene kadar sırasıyla büyük dedelerinde bu Nûr-î 

Muhammedi’nin emanet olarak bulunduğunu da yazmaktadır.  

 

2.1.3.5. Mîrâç’ta Kab-ı Kavseyn Meselesi 

Mîrâç sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamına gelen ‘urûc’ 

kelimesi kökünden türemiştir. Bir ism-i âlet olan mîrâç, “merdiven, yukarı çıkma 

vasıtası” anlamında kullanılır.
245

 

 Mîrâç’ın ıstılahî anlamı, Hz. Muhammed’in mûcizelerinden olan, bir gecede 

göğe yükselişini ve Allah’ın huzuruna çıkışını ifade eder. Mîrâç mûcizesi, iki 

safhadan oluşan bir gecede Resûl-i Ekrem’in Cebrâil aracılığıyla Mescid-i 

Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya giderek ve oradan da göğe yükselme hadisesi olarakele 

alındığından islâm kaynaklarında “isrâ ve mîrâç” şeklinde kullanılmıştır. 

Türkçe’demîrâç kavramı ile her ikisafha da kastedildiğinden genellikle sadece mîrâç 

kelimesi tek kullanılır. İslâmî kaynaklarda her iki safha ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu 

safhalara, Hz. Muhammed’(s.a.v.)in bir gecedeMekke’den Küdus’e gerçekleşmiş 

olan yolculuğuna isrâ, oradan da göklere yükselmesine mi‘raç denilmektedir.İsrâ, 

gece yürüyüşü anlamına gelen ‘‘sery’’ kelime kökünden türemiştir,  Kur’ân-ı 

Kerîm’de mîrâç hadisesinin anlatıldığı sûreye ad olmuştur.
246

 

Mîrâç hâdisesi, Hz. Muhammed’(s.a.v.)in göğe yükseltilerek Hak Teâlâ’nın 

huzuruna kabul edilmesini karşılar. Mîrâç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay 
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önce meydana gelmiş olduğu söylenilse de genel kabule görehicretten bir buçuk sene 

evvel Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmiş olabileceği yönündedir.
247

 

Kur’ân’da mîrâç olayının ilk aşamasına “gece yürüyüşü” anlamında olan “isrâ/esrâ” 

adıyla tabir edilmiştir.
248

 İkinci aşama olan Hakk Teâlâ’ya yükselişi durumu Kur’ân-ı 

Kerîm’de doğrudan anlatılma olarak geçmese de Necm suresinin ilk on sekiz ayeti 

mîrâç olayına işaret edilmektedir.
249

Mîrâç, bazı hadîslerde ayrıntılı olarak da 

anlatılmıştır. 

Tasavvuf, Hz. Muhammed’in göksel yolculuğuna mistik anlamlar vermek 

sûretiyle mîrâç hâdisesine birtakım içsel anlamlar yüklemektedir.Mutasavvıflar, Hz. 

Muhammed’in miraç yolculuğunun, tasavvuf terminolojisinde seyr u sülûk olarak 

adlandırılan manevi yolculuğa örnek teşkîl ettiğini ileri sürerler. Hz. Muhammed’in 

miraç gecesinde aşmış olduğu gökyüzünün yedi katı ile sâlik'in manevi yolculuğu 

sırasında aşması gereken nefsin yedi derecesi bir tutulurken; tasavvuf terminolojisi 

içinde "Allah'ta yok olmak" ve "Allah'ta var olmak" anlamında kullanılan "fenâ 

fi'llah" ve "bekâ bi'llah" makâmları; Hz. Muhammed'in, Allah'ı müşâhade etmesi ile 

özdeşleştirilmiştir.
250

 

Mîrâç hadisesinde Hz. Muhammed’e rehberlik eden Cebrâil’in rehberliğiyle 

mutasavvıflar, ‘Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır’ düsturuna atıfta bulunarak, mîrâç 

gecesinde Cebrail’in Hz. Peygamber’e rehber kılındığını ifade etmişlerdir.
251

 

Mîrâç hâdisesi ve manevi mîrâç olgusunun dile getirildiği tasavvufî 

metinlerde "kâbe kavseyn" ve "ev ednâ" ibârelerine sıkça rastlanmaktadır. “kab-ı 

kavseyn” kavramı esasında iki yay aralığı kadar olan bir mesafe demektir. Bu 

kavramla anlatılmak istenen Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mîrâç olayında Cebrâil’e 

veya Allaha çok yaklaştığı konusudur.
252

 Bu kavram, Hz. Muhammed’in Sidretü’l-
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 Yavuz, ‘Mi’raç’, XXX, 133. 
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 İsra, 17/1. 
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 Necm, 53/1-18. 
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 Abdullah Azmi Yaman, Miraciye, Adil Ceylan Matbaası, İstanbul, 1948, 21-27. 
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 Arslanbaş, Şeyh Nazmi Efendi,  89. 
252

 Yavuz, ‘‘Mi’raç’’, XXX, 134. 
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müntehâ’yı geçtikten sonra Allah’a yaklaştığını ve O’nu gördüğünü bildiren âyetlere 

dayanır.
253

 

Mutasavvıflar "kâbe kavseyn" makâmı, vahdet ile kesrete; "ev ednâ" makâmı 

ise sadece vahdete işaret ettiğini söylerler. Yani Sâlik Hakkın huzurunda vücud 

olduğu için ikilik söz konusudur, sâlik mahv olup ikiliği kaldırarak ‘‘ev ednâ’’ 

makâmına erişmektedir.
254

 

Hz. Muhammed mîrâç gecesinde, maddi âlemi geçtikten sonra Ceberrût 

âlemine ulaşmıştır. Resul-i Ekrem rûhların bulunduğu âlemde Hakk’ın varlığında 

fânî olarak "kâbe kavseyn" ve "ev ednâ" makâmlarına çıkmış,akabinde Hakk'ın 

kendisine bahşetmiş olduğu gönül gözü ile Hak Teâlâ’yı müşâhede etmiştir.
255

 

Batevî de şiirlerinde mîrâç hadisesine birçok kez değinmiş, özellikle kâbe 

kavseyn kelimelerine vurgu yaparak Hz. Muhammed’in Allah’ı müşahede etmesini 

daha çok ön planda tutmak istemiştir.  

Batevî şiirlerinde mîrâç hâdisesini Allah ile sevdiği kulu olan 

Hz.Muhammed’in(s.a.v.) buluşması, vuslatı olarak gördüğü için Peygamber göğe 

yükseldiğinde meleklerin hırıltı şeklinde ses çıkardıkları ve birbirlerine gizli bir 

şekilde müjde verdiklerinden bahsetmektedir. Göğe yükselmeden önce bir gecede 

Mekke’den Kudüs’e yolculuğuna, israya da değinmiştir.
256

 Kâbekavseyn sahibi diye 

hitap ettiği peygamberin duâ edenlerin önderi diye şefaatine dikkatleri çeker. Ahd ve 

mîsaksahibi derken de kalubela’yı kast ederek Nûr-ı Muhammediye’nin kalubela’da 

söz verdiğine işaretetmiş,mîrâç gecesinde Mekke’den Kudüse gelirken binmiş 

olduğu binek olan Burak’a
257

da değinmiştir.
258

 

Muhemmed Seyyidê Âlem adlı na’tında: 

 Du alem pêkve muhtace 
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 Necm, 53/7-14. 
254

Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, İnsan Yay., 1. baskı, 

İstanbul, 2008, 879-880. 
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 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2005, 35, 251, 261. 
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 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 87, 91. 
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 Hz. Peygamber’e Cebrâil’in de refakat ettiği “isrâ” ve “mi‘rac” gecesinde Peygamberin yolculuğu 

hadislere göre burak denilen bir binekle gerçekleşmiştir. bkz.: Mustafa Öz, ‘‘Burak’’, DİA, İstanbul, 

1992, VI, 417. 
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 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 91. 
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Jı bo wan hatî îxracê 

Şeva ew çûye mî’racê 

Çi xulxul kete eywanê 

Her iki âlem birlikte muhtaçtır 

Onlar için meydana çıkmıştır 

O mîrâca gittiği akşam 

Ne hrıltılar(nidalar) düştü âleme 

Çi xulxul hate ez xebra 

Sedayê gunbeda xedra 

Ke subhanellezî esra 

Ji Qudsê çûye dîwanê 

Hırtılar bana haber oldu 

Kadir kıymeti olan kümbetlerde sada oldu 

Subhan olan(subhanellezi) israyı(gece yürüyüşünü) 

gerçekleştir 

Kudüs’ten dîvan’a gitmiştir 

 

Hılo Rab Ebul Qasım adlı na’tında: 

 Ebîr û beynî zûlfeynî 

Xudanê qabê qewseyn î 

Li ser çavêt me ne’leyn î 

Biner ey da’iyê serwer 
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İki zülüf arasındaki ambersin 

Kab-ı kavseyn sahibisin 

Gözlerimizin üstünde iki ayağın 

Bak ey dua edenlerin önderi 

Ela ya eyyûhes-saqî 

Xudanê ehd û mîsaq î 

Hilo suwar be li boraqî 

Here pêş xaliqê ekber 

Ey sakî  

Ahd ve Misak’in sahibi 

Kalk Burak’a bin  

Git en büyük Yaradan’ın huzuruna 

 Hz. Muhammed’in göğe yükseltilmesi mevzusunda, bu yükselmenin bedenle 

mi veya rûhla mı olduğu konusunda hadîs kaynaklarında farklılıklar bulunmaktadır. 

Râvilerden bazıları göğe yükselmenin rûh ile uyku halinde olduğunuifade 

ederkendiğer bazısı ise bunun bedenle ve uyanık haldeyken olduğunu aktarmıştır. 

Mîrâç hadisesinde peygamberin Mescid-i Aksâ'ya kadar uyanık vaziyette, oradan ise 

göklere uyku halinde gittiğini ifade eden hadîsler de bulunmaktadır.
259

 

On beşinci yüzyılda yaşamış şairve aynı zamanda mutasavvıf olan Abdülbaki 

Ârif Efendi’nin(ö. 1125/1713), kaleme aldığı Mi‘râc-ı Nebi isimli eserinde; Hz. 

Muhammed'in mîrâç olayındaki yolculuğununun cismânî boyutunu işledikten sonra, 

söz konusu yolculuğun tasavvufî boyutunu "sırr-ı mi‘râc" olarak isimlendirdiği 

bölümde ayrıntılı olarak ele almıştır. Ârif, beyitlerinde kullanmış olduğu ibârelere 

göre; şuan içinde bulunduğumuz dünya, mülk âlemi olarak adlandırılmaktadır ve 
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 Ahmet Molu, Mi‘râc Hadîslerinin Hadîs Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, (Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâmî Bilimler Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Ankara, 2001,51-54. 
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zâhir, yani görünen âlemden oluşmaktadır. Hz. Muhammed de bu maddi âlemden 

sıyrılmış, manevi âlemdeAllah ile karşılaşmıştır. Karşılaşma sırasında Peygamberin 

maddi âlemdeki beş duyusundan fânî olmuşve Hak Teâlâ, Hz. Muhammed’in gönül 

gözünü, maddi âlemdekiiki göz gibi görür kılmıştır,denmektedir.
260

 

Molla Batevî ise Hz. Muhammed’(s.s.v.)in bedenen veya rûhen gittiğiyle 

alakalı görüşü, Peygamberin rûhen gitmiş olması üzerinedir. Batevî, Allah’ın kâbe 

kavseynde perdeyi kaldırdığını, dolayısıyla Peygamberin Allah’ı gördüğünü, bu 

müşahede esnesında Peygamberin cisim ve bedenden münezzeh bir şekilde 

olduğunu, ama Hz. Muhammed’in o an cisim ve bedeninden fenâ olduğundan 

habersiz olduğunu ifade etmiştir. 
261

 

Mutasavvıfların mîrâç yolcuğu konusunda en çok tartıştıkları bir mesele de 

kaç defa gerçekleştiği mevzusudur. Bu mesele ile ilgili dört ayrı görüşbulunmaktadır. 

Bunlardan ilk görüş,mîrâç ve isrânın aynı gece içerisinde rûh ve beden ile 

gerçekleştiği görüşüdür. İkincisi, isra ve mîrâcın aynı gecede gerçekleştiğini 

belirtmekle birlikte isrânın bedenen, mîrâçın ise rûhen olduğunu ifade eden görüştür. 

Üçüncüsü, Mîrâçın bir kez bedenen bir kez de rûhen olduğunu belirten görüştür. 

Dördüncüsü ise ilkinin Hz. Muhammed'in peygamberliğinden önce, ikincisi ve 

üçüncüsünün de peygamberliğinden sonra olmak üzere toplam üç defa 

gerçekleştiğini ifade eden rivâyetde yer almaktadır.
262

 

Molla da Peygamberin Allah’ı rûhen gördüğünü söyledikten sonra ikincisinin 

ne zaman olduğuyla alakalı bilgi vermeden bu görmenin iki defa olduğunu ifade 

etmiştir. 
263

Batevî’nın mîrâçta rûh-beden ve ru’yetullahı görmenin kaç defa 

olduğuyla alakalı ifadeleri şu şekildedir; 

Xuda perde hilanî bû 

Hebîbdu caran ew dî bû 

Lê heqiqet nezanîbû 
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 Ömer Faruk Gürtunca, Kitab-ı Siyer-i Nebî, Peygamber Efendimizin Hayatı,  Sağlam Kitabevi, 

İstanbul, 1977, II, 204. 
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 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 94. 
262

 Ahmet Molu, Mi‘râc Hadîslerinin Hadîs Bilimi Açısından Değerlendirilmesi,  60-65. 
263

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 94. 



  

86 
 

Munezzeh ji cism û canî 

Allah perdeyi kaldırmıştı 

Sevgili iki defa onu görmüştü 

Gerçekte bilmemişti 

Cisim ve bedeninden münezehti 

Munezzeh ji cism û cananî 

Hebîb li Xwuda bû mêhvanî 

Sifre ji cennete anî 

Bi qudretî li ber danî 

Cisim ve bedeninden münezzehti 

Sevgili Allah’a misafir oldu 

Cennetten sofra getirtmişti 

Kudretiyle önüne serdi 

Mîrâç hadisesinin anlatıldığı tasavvufî kaynaklarda Peygamberinşefaatine de 

değinilmektedir. Anlatıldığına göre Hz. Muhammed’in mîrâç hâdisesi 

gerçekleşmeden öncekivakitlerin kimi gecelerinde namaz kılıp ibâdetle meşgul 

olurken, kimi gecelerde ise rahat bir vaziyette uyuduğuna değinilmiştir. Cebrâil, 

mîrâçın gerçekleşeceği vaktin gecesinde uyandırdığı peygambere; ümmetine şefâat 

dilemesi için yaratıldığını bildirmiştir. Bununrahat bir biçimdeuyumakla mümkün 

olamayacağınısöyleyen Cebrâil, peygamberi Mekke’nin dışına çıkartmıştır. Allah, 

Peygamber’e eğer Makâm-ı Mahmûd’u istiyorsan az yeme ve az uyuma telkininde 

bulunmuştur. Peygamber, ümmetinin sayısız günahları için nasıl af dileyeceğini 

düşününce, Allah’tan bunun, geceyi ihyâ etmesi ile mümkün olacağını öğrenmiş ve 

gece ibâdeti olan teheccüd namazlarına başlamıştır. O geceki çok ibâdeti nedeniyle 

peygamberin ayakları şişmiştir. Kendisi İnsanların en şereflisi ve günahsız olmasına 

rağmen günahkâr ümmeti için çektiği zahmeti gören melekler dahi hayrete 
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düşmüşlerdir. Bunun üzerine Allah, Tâhâ Sûresi'ni göndererek peygambere hitaben; 

“Ey habibim! Ben sana ümmetin için istiğfar eyle dedim. Yoksa mücâhede ile 

kendini helâk eyle demedim” hitabında bulunmuştur.
264

 

Molla Batevî de Makam-ı Mahmud’a ithafen Peygamber’e ey Mahmud 

hitabında bulunmuş, kedisini yaratıcı ve ibadet edilen olarak tanıtan Allah’ın, 

Peygamber ne isterse kendisine vereceğini söylediğini ifade etmiştir. Beyitlerin 

devamında cinlerin ve insanların efendisi diye tanıttığı Peygamber’in, ümmeti için 

şefaat istediği ve Allah’ın bunu kendisine vereceğini söylemiştir.
265

Batevî de 

anlatılan bu olay çerçevesinde aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. 

Muhemmed Sahibe Tacê adlı na’tında: 

 Muhammed sahibe tacê 

Çirayê cinn û însanî 

Wekî hebib çû mi’racê 

Meleka şahiyek danî 

Muhammed Tac’ın sahibidir 

Cin ve insanların aydınlığıdır 

Sevgili miraca gittiği gibi 

Melekler sevince başladı 

Wekî ji Mekkehê rê ket 

Ji wî ra hatibu firset 

Mizgînî dan hev û du b’xef 

Suwarî çûbû esmanî 
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 Ahmed Fârûk Meyân, Muînüddin Muhammed Emîn Hirevî, Meâricü'n-Nübüvve Peygamberler 

Tarihi; Muhammed bin Muhammed Efendi (Altıparmak) Tercümesi, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1976,  
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Mekkede’den yola çıktığı gibi 

O’na fırsatlar(imkânlar) gelmişti 

Birbirlerine gizli gizli müjdeyi verdiler 

Binekli gitmişti gökyüzüne 

Xuda gotê; eya Mehmûd 

Ez im xaliq ez im me’bûd 

Tu çi bixwazî bikim meqsûd 

Li dîwana me terxanî 

Allah ey Mahmud dedi 

Benim yaradan benim ibadet edilen 

Sen ne istersen veririm 

Tahsis edilecek divanımdan 

 

2.1.3.6. Mîrâç’ta Vatan-ı Aslîyye 

Tasavvufta âlem, maddîâlem, manevîâlem ve bu ikisi arasında kalan berzah 

âlemi diye üç farklı başlıkta incelenir.
266

Mutasavvıflar, rûhların yaratıldığı ve 

rûhların tekrar oraya döneceği manevî âlemi, insanoğlunun asıl vatanı olarak kabul 

ederler.
267

 

Cüneyd-i Bağdâdî gibi eski dönem sûfîlerin ezelî misâk hakkındaki 

yorumlarında aslî vatan fikrinin temellerini buluruz. Ancak Cüneyd-i Bağdâdî asli 
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 Süleyman Uludağ, ‘‘Âlem’’, DİA, İstanbul, 1989, II, 361. 
267

 Süleyman Uludağ, ‘‘Gurbet’’, DİA, İstanbul, 1996, XIV, 201. 
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vatan konusunda sistemli ve geniş açıklamalara yer vermez. Buna karşılık kavramın 

nazarî çerçevesini ortaya çıkaran yaklaşım İbnArabî’ye aittir.
268

 

Sûfîler aslî vatan kavramını, varoluşta sebep ve gayenin bir olduğunadikkat 

çekmek için kullanmışlardır. İnsanın mebde olan âlemden bu dünyaya gelerek 

aslından ayrı düştüğü mevzusunu mutasavvıflar ‘‘gurbet’’ kelimesi çerçevesinde 

değerlendirmiş ve insanın bütün derdi ve çabasının gurbetten kurtulup asıl vatana 

kavuşma olduğuna vurgu yapmışlardır.
269

Asli vatan düşüncesi Yûnus Emre(ö. 

720/1320 [?]), Mevlânâ(ö. 672/1273) ve Niyâzî-i Mısrî(ö. 1105/1694) gibi sûfîlerde 

‘ezelî vatan’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Ezelî vatan ile ifade ettikleri şey Hakk’ın 

kendisi veya Hakk ile ezelde birlikte olmadır.
270

 

Manevî âlemden maddi âleme geliş ve maddi âlemden tekrar ilk yere yani 

manevî âleme gidişi tasavvufî bir ıstılâh olan ‘‘devir nazariyesi’’ bağlamında 

sistematize edilmiştir. Devir nazariyesi, İnsanların bu dünyaya gelerek manevî âlem 

olan aslî vatanlarında ayrıldıkları ve maddî âleme gelen bu rûhların ilk ve aslî 

vatanlarına geri dönmelerini ifade eden tasavvufî bir görüş olarak tanımlanmaktadır. 

Manevî âlemden ayrılıp bu dünyaya geldikleri yola kavs-i nüzul, dönüşte ise takip 

ettikleri yola kavs-i ‘uruc denmektedir. Yarım daireler şeklinde olan bu iki yol, 

birleşerek bir tam daireyi oluşturmaktadır. Devir nazariyesi bu dairenin üzerinde 

meydana gelmektedir.
271

 

Aslî vatan’dan ayrılma durumunun izahı için sûfîler gurbet kelimesine sık sık 

başvurur. Bugurbet kelimesinde büyük sûfî şairlerde rastladığımız bir ayrılık durumu 

anlatılmaktadır.
272

Bu gurbet,cennetten uzaklaştırılan Hz. Âdem ve Havva’nın 

                                                           
268
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272

 Mevlânâ’nın insan metaforundaki neyin sazlıktan koparılması hikâyesinde aslî vatana duyulan 

iştiyakı anlatılır. Yûnus Emre, “Ey kardeşler ey yârenler sorun banda kandayıdım/Dinlerseniz 
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dünyaya yerleştirilme hikâyesi olarak anlaşılabileceği gibi, ilmî suretlere rûh ve 

rûhlara beden verilmesiyle birlikte mertebe bakımından gerçekleşen bir nüzulün 

dekast edildği söylenebilir. Aslî vatan kavramı ileTasavvuf literatüründe en genel 

anlamıyla maddi âlem olan bu dünyanın yaratılmadan önceki durumuifade 

edilmektedir.
273

Molla Batevî’nin ahd ve mîsâka atıfta bulunduğunu dikkate alırsak 

aslî vatan kavramını rûhlar âlemi olarak değerlendirdiğini anlamak zor olmaz.
274

İbn 

Arabî de “asıl” kavramınıaçıklarken onu Allah’a raci olduğunu söyler.
275

 

Molla Batevî aslî vatana ulaşmanın cisim ve bedenden fânî olma ile 

gerçekleştiğine işaret eder.
276

 Cüneyd de fenâyı kalu beladaki duruma geri dönmekle 

ilişkilendirir. Kâlu belâda gerçekleşmiş olan konuşmayı Cüneyd şöyle 

açıklamaktadır: “Onları yarattığı zaman onlardan kendisine cevap veren yine kendisi 

idi”. Cüneyd burada soruyu soranın da cevap verenin de Hakk’ın kendisi olduğunu 

ve bu makâmdaki insanın Allah’ı kendi nefsiyle değil Allah ile bildiğini söyleyerek, 

rûhlara verilen varlığın Hakk’ın kendi varlığı olduğuna işaret etmektedir.
277

 

İnsanın ‘urûc mertebelerini geçerek güzellikler kazanması ve beşerî 

varlığından soyutlanması ile ulaşacağı bu makamda yalnızca Hakk’ın varlığı kalır. 

İbn Arabî de bu makama bu mertebeye çıkan insan-ı kâmilinbu hâl neticesinde bir 

durum öğrendiğinde veya rüyetullah gerçekleşip Allah’ı müşâhede ettiğinde, bu hâli 

aslında “Allah’ı Allah bildi” veya “Allah’ı Allah gördü” şekliyleanlaşılması 

gerektiğini söyler.Bu haliyle rüyetullah kaynaklı bilgilerin marifetin en üstün 

derecesi olduğunu söyler.
278

Batevî’nin de Hz. Muhammed’in cisim ve bedenden 

yoksun rüyetullahı müşâhede ettiğinde,kaç kere gördüğünden ve bu yoksunluktan bi 

haber olduğundan kastı, Hz. Muhammed’in Allah’ta fânî olması ve hakikatte sadece 

Hak Teâlâ’nın bulunmasıdır.
279

Şu halde insanın Hakk’ı bilme imkânları tasavvufta 

fenâ kavramı çerçevesinde belirginleşmektedir. 
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Peygamberin vatan sevgisiyle ilgili hadîsi
280

 Sûfîler gerçek anlamda 

değerlendirmemiş aslî vatan ile ilişkilendirmişlerdir. Mevlânâ bu hadîse atıfta 

bulunarak vatanın sevgilinin olduğu yer olduğu şeklinde tarif etmiş ve oraya ölümle 

rücu edilebileceğini söylemiştir.Bu durumda sûfî bu dünyadan yüz çevirmeli ve asıl 

vatanına dönmek için çalışmalıdır. Fenâ ile aslî vatana ulaşan ve varlığından kurtulan 

sûfî de bu kez Hakk’ın varlığıyla bâkî olur.
281

 

Mîrâç hâdisesini anlatmak için kaleme alınan birçoktasavvufî eserde bu olay, 

Nûr-ı Muhammedi inancı ile ilişkilendirilmiş ve bu inanca yönelik tasvîrlerde 

bulunulmuştur. Hatta bu eserlere göre miraç yolculuğunun gerçekleşme sebebi olarak 

söz konusu nûrun, aslını özlemesini gösteren ibâreler de mevcuttur. Bazı sûfilere 

göre bu nûr, yaratıldıktan sonra üç bin yıl Allah'ın yanında durup ve onunla 

ünsiyetini tamamlayıp, bedene girdikten sonra Allah'ı özlemiş ve ızdıraba düşmüştür. 

Bu özlem ve ızdırabından dolayı Nûr-ı Muhammedi mîrâca yükseltilmiştir. Farklı bir 

ifadeyle yaratılmış olduğu gerçek vatanına dönme yani vatan-ı asliye’sine dönme 

arzusunda bulunmuştur.
282

 

Batevî de dizelerinde rûhların yaratılmış olduğu ezelî misak’ın gerçekleştiği 

manevî âlem için vatan tabirini kullanmış, içinde bulunmuş olduğu gurbet hâline 

dikkat çekmiştir. Rûh’a beden verilmesiyle mertebe bakımından gerçekleşen nüzulü 

dolayısıyla aslî vatandan ayrılmayı kötü gören Batevî kendisinin çaresiz kaldığını 

Allah’a bildirmiştir.
283

 

Ya Îlahî Ez Xerîbım adli münâcâtında; 

 Av û xwînan dil min ker kir  

Fikra ewtanan me terk kır 

Xurbetê hal im xirab kır 

Mam din av qewmê xerîb 

Su ile kan yüreğimi yardı 
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Vatan fikrini biz unuttuk 

Gurbet halimi kötü eyledi 

Yabancı kavimler arasında kaldım 

Terka ewtanan xirab e 

Ez neçar im çare nabe 

Ya îlahî wê çewa be 

Mam din av qewmê xerîb  

Vatanı terk kötüdür 

Ben biçareyim çare yoktur 

Ya İlahi ne olacak 

Yabancı kavimler arasında kaldım 

 

2.1.3.7. İnsan-ı Kâmil 

İnsan-ı kâmil kavarmı,mürşid, şeyh, mürşid-i kâmil, veli, pir ve eren için 

kullanılmış olup sözlükte anlamı rehber, kılavuz ve yol gösteren demektir.
284

 

Farklı mutasavvıflar tarafından değişik isimlerle imâ ve işarette bulunulan 

“insan-ı kâmil” kavramı, ilk defa İbn Arabî tarafından kullanılmıştır. Daha sonra 

Aziz Nesefî (ö. 700/1300 [?]), Ferganî(ö. 247/861), Abdulkerim Cilî ve Erzurumlu 

İbrahim Hakkı gibi birçok mutasavvıf, İbn Arabî’den etkilenerek, “insan-ı kâmil” 

konusunda eserler yazmışlardır. 

İbn Arabî ile başlayan bu düşünce, sûfîler tarafından tasavvufun önemli bir 

konusu haline getirilerek bu düşüncelerini Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı âyet-i 

kerîmelere
285

dayandırmışlardır. 
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Tasavvuftaki “insan-ı kâmil”i, gerçekte Hz. Muhammed (s.a.v) temsil 

etmektedir. Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmış ve aynı zamanda insan-ı kâmil olan 

enbiyâ ve evliyâlar Hz. Peygamberin varisleridir. Ancak bu varisler birer insan-ı 

kâmil olmalarına rağmen, kendilerinde Allah’ın bütün esmâsı kemâl derecesinde 

tecellî etmemektedir. Her sûfî, aşması gereken yolda, seyrü sülûkteki bütün 

mertebelere ulaştıktan sonra son makâm olan “insan-ı kâmil” mertebesine yani 

Hakikat-ı Muhammediyye’ye ulaşmayı hedef edinmiş olmaktadır. Bu nedenle 

tasavvuf yolunun yolcusu, insan-i kâmil olabilme amacını her zaman sağlam 

tutmakta ve bu uğurda gayret göstermektedir.
286

 

Abdurrahman Cilî’ye göre insan-ı kâmil, varlığın başlangıcından sonsuza 

kadar tektir,ancak suretler itibariyle çoktur. Suretler itibariyle zuhûr eden insan-ı 

kâmil zuhûr ettiği kişi ismiyle isimlendirilse de gerçek ismi Muhammed künyesi 

Ebu’l-Kasım, özelliği Abdullah’tır, bununla kast edilen Hakikat-ı 

Muhammediyye’dir.
287

 

Allahu Teâlâ, varlık mertebelerinden son mertebede yarattığı insanı kendi 

azimu-şan suretinde yaratmış isim ve sıfatlarını müşâhede ettiği ayna olmasını 

sağlamıştır.İnsanların tümünde mükemmel mertebeye ulaşabilme imkânı olduğu 

halde bunu gerçekleştirebilecek olan kişi sadece insan-ı kâmildir. Gereken mertebeye 

hakkıyla ulaşanve tam anlamıyla bunu gerçekleştiren kişiHz. Muhammed (s.a.v)’dir 

ve insan-ı kâmilin kendisidir. Peygamberininsan-ı kâmil olma bağlamındaki 

mükemmelliğinin nişanesi de söylemiş olduğu sözleri, yapmış olduğu fiilleri ve 

hâlleridir. Farklıisimlerle atfedilen ve aynı zamanda kendilerine insan-ı kâmil olarak 

bilinen diğer nebi ve veliler, sadece Hz. Muhammed’in halifeleridirler.
288

 

Tasavvufta Peygamberin halifesi olan insan-ı kâmil, Peygamberin sünnetine 

uyan, Resûl-i Ekremin ahlâkını şiar edinen, gönlü Allah sevgisiyle dolan, Allah’ın 

emirlerine ve yasaklarına riayet eden ve yaptığı her amelde rıza-i ilahiyimurad 

ederek gereken mertebeye kadar ulaşan kişidir. Bu açıdan insan-ı kâmil yapmış 

                                                                                                                                                                     
285

 İnsan-ı kâmil kavramına işaret eden âyetler: Bakara, 2/30.; İsra, 17 /70.; Tin, 95/4.; Casiye, 45/13.; 

Ahzab, 33/21, 72.; Kehf, 18/65.; Enbiya, 21/107. 
286

 Mehmet S. Aydın, ‘‘İnsân-ı kâmil’’,DİA, İstanbul, 2000, XXII, 330. 

-
287

 Demirci, Nur-i Muhammedî, 17-20. 
288

 Abdulkerim Cîlî, el-İnsanu’l Kâmil fi’l Ma’rifeti Evâhir ve’l-Evâil, Mektebetu'n-nahdâti'l-

Mısriyye, Kahire, 1963, II, 49. 



  

94 
 

olduğu tasarruflarda, sözlerinde, fiillerinde ve ahlâkında en güzele en iyiye ulaşmış 

ve bunun sonucunda da en güzel marifeti elde etmiş duruma ulaşmaktadır.
289

 

Batevî insan-ı kâmili Hz. Muhammed olarak görmektedir. ‘Muhammed 

Sahıbe Tace’ adlı na’tında, Hz. Muhammed’e hitaben Allah’ın Peygambere insan-ı 

kâmil olan kişinin Peygamberin kendisi olduğu, bu yüzden Peygamberi vasıl 

kıldığının yazmaktadır. Burdaki vasıldan kastı mîrâçta Alah’a ulaştırmasıdır. İnsan-ı 

kâmil olan Hz. Muhammed’in ne isterse yapabileceğini ve isteklerini kendisine vaad 

ettiğini ifade etmiştir.
290

 

‘Muhammed Sahıbe Tace’ adlı na’tında; 

Ji însana tu yî kamil 

Lew min tu kirî wasıil 

Tu çi bixwazî bikim hasil 

Me we’da te li xwe dani 

İnsanlardan sensin kâmil olan 

Seni vuslatına sebep olana(Allah) ulaştırdım 

Sen ne istersen onu meydana getiririm 

Senin vaadini biz üstlendk 

Batevî, ilk yaratılanın Nûr-i Muhammedi olduğu ve aynı zamanda İnsan-ı 

kâmil olarak gördüğü, Hz. Muhammed’i Allah’ın rûhundan üflemesiyle
291

 ve 

Allah’ın nurundan yaratıldığı bilgisini bizlere aktarmaktadır. Batevî’nin ifadeleri şu 

şekildedir; 

Ji şekle Adem û Nûhî 

Çi bejim hüsne teqwîmê 
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Nefextû fîhî mîn rûhî 

Be’îd e bête tefhîmê
292

 

Adem ve Nuh’un şekliylesin 

Ne söyliyim güzel esere 

Rûhumdan sana üfledim 

Anlaşılmaya zordur, güçtür 

Mevlidinde: 

Girte yek qebze ji nura xwe Xweda 

Gotî wê: ‘‘kûnî hebîbî Ehmeda’’
293

 

Allah kendi nurundan bir tutam tuttu 

O nura dedi ki; ‘‘sevdiğim Ahmed ol’’ 

2.2. TASAVVUFİ KAVRAMLAR 

2.2.1. Seyr u Sülûk Kavramları 

2.2.1.1. Mürşid )المرشد( 

Mürşid, ‘‘Rşd’’ kelime köklerinden türemiş olup sözlükte  “doğru yolu 

göstermek,  yönlendirmek,  yöneltmek,  bilgi vermek ve öğütlemek” anlamlarına 

gelir.
294

  Terim anlamı ise, tasavvuf yolunun yolcusu olan müridlere rehberlik eden,  

onlara doğru yolu göstererek kendilerini irşad eden kimse demektir. Tarikat lideri 

anlamına da gelir. Tasavvufta mürşid ile eş anlamlı olarak şeyh, velî, postnişin ve pîr 

terimleri de kullanılmaktadır.
295

 

Tasavvufî düşünce bağlamında mürşid, seyrü sülûkun önemli bir öğesi 

olduğunu görürüz. Mürşid, seyrü sülûkunu tamamlamış, müridlerin irşadı, terbiyesi 
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ve eğitimi için gerekli özel meziyetleri olan seçkin bir şahıstır. Müridin her haliyle 

ilgilenen mürşid, onların dünya ve ahirette Allah’ın rızasını kazanmalarını sağlamak 

ve kula Allah’ı, Allaha da kulu sevdirmek çabasında olur. 
296

 

Kur’ân-ı Kerîm’de mürşid kelimesi, kelime itibariyle sadece bir yerde 

geçmektedir. Ancak içerdiği anlam itibarıyle de, mürşidliğe işaret eden birçok kelime 

Kur’an’da geçmektedir.
297

 

Tasavvuf yolunun yolcusu olan sûfîlere göre bu yolun yegâne örnek ve 

rehberi Hz. Peygamber’dir. Allah, Hz. Peygamber’in örnekliğine işareten bir şöyle 

buyurmaktadır.: ‘‘ َ َلَقْد َكاَن  َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاه ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَْرُجو َّللاه َلُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

 Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı“ ,’’َكثِيًرا

uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
298

 Bu örnek 

olmanın sebebini ise yine bir ayette şöyle açıklamaktadır.: ‘‘ ٍَواِنهَك َلعَٰلى ُخُلقٍ َع۪ظيم’’ “Sen 

elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”
299

 Bu ayetler çerçevesinde sûfîler, Hz. 

Peygamberin, yegâne örnek ve rehber olmasının sebebini Peygamberin yüce bir 

ahlak üzere olmasına bağlarlar. Sûfîler, Peygamberi mürşidin en güzel ve ilk örneği 

olarak kabul ederler. Çünkü o, mürşidliğe layık olan insân-ı kâmillerin en 

mükemmeli (olgunu) ve mükemmilidir(olgunlaştırıcısıdır).
300

 

Şüphesiz Hz. Peygamber sûfîlerin tam bir teslimiyetle bağlandıkları tek 

rehberdir. Onları bu anlayışa sevkeden Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın, peygamberlerini 

muhatap oldukları kendi ümmetlerine örnek ya da model insan olarak tanıttığı açık 

ifadelerdir.
301

 

Mürşidi kâmil silsilesinin en üst kademesinde bulunan Hz. Peygamber, kendi 

manevî hayatı doğrultusunda kendisine mürid olan ashabını eğiterek onların daha 

sonraki nesillerin örnek alacakları kâmil insanlar ve mürşitler olmalarını sağlamıştır. 
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Sûfiler, tasavvuf yolunun yolcusu olan saliklere rehberlik eden mürşid-i kâmillerin, 

Hz. Peygamber’in kendisinden sonrakilere bıraktığı manevi mirasın ve velâyetin 

gerçek vârisi olduklarıyla alakalı görüş belirtirler.
302

 

Sûfîler, Hz. Peygamber’in yaşadığı manevi hayatını, mürşit-mürid ilişkisi 

çerçevesinde birebir eğitim gören ve feyizlenen mürşitler aracılığıyla yaşanarak ve 

yaşatılarak nesilden nesile sürmüş ve kendi zamanlarına ulaşmış olduğunu ifade 

ederler. Böylece bağlı bulundukları mürşitleri silsile vasıtasıyla kesintisiz bir şekilde 

Hz. Peygamber’e ulaştırırlar.
303

 

Batevî’ye baktığımız zaman kendisinde mürşid olarak mürşid-i kâmil olan 

Hz. Muhammed’(s.a.v.)i görüyoruz. Molla, Peygamber’e hitaben tüm zamanların en 

parlak mürşidi demektedir. Nasıl ki mürşid insanları zulmetten ve karanlıktan 

hidayete ve aydınlığa kavuşturuyorsa, Molla da âlemin büyük önderi olarak gördüğü 

Peygamber’in mürşidliğiyle âlemi aydınlattığını ifade etmeye çalışır.
304

 

Îro Me Dî Newmek Çı Xweş adlı na’tında: 

Em dîn bibin di eqlê berî 

Ey murşîdê dêm enwerî 

Nav alema tu serwer î 

Alem di ber şewqa te da 

İlk akıl(elest bezmi)’da deli olalım 

Ey –tüm- vakitlerin nurlu mürşidi 

Âlemlerde sen öndersin 

Âlem senin şavkınla aydınlandı  

Şewqa te dabû alema 

Ey şevçiraxe adema 
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İsmê li ser van xatema 

Mevcûd in di tilya te da 

Âlemlere senin şavkın yansımıştı 

Ey âdem(oğlunun) karanlıktaki lambası 

Bu sonluların(fanilerin) üstünde ismin 

Parmaklarında mevcudlar  

 

2.2.1.2. Abdâl ) االبدال ( 

Arapça ‘‘bedel’’ kelime kökünden türemiş olan Abdâl, bir şeyin karşılığı, bir 

şeyin yerine geçen ve başka bir şeye dönüşen anlamlarına gelir.
305

 

Tasavvufî ıstılahında abdal, dünya nimetlerinden ve ilgilerinden kurtularak 

kendisini Allah yoluna adayan ve ricâlü’l-gayb diye adlandırılan evliya zümresi 

içinde yer alan sûfî veya erenler hakkında kullanılır. Bu açıdan abdâllar dünyadan 

kendilerini soyutlamış, saç ve sakalları birbirine karışmış, solgun yüzlü, işsiz güçsüz, 

çocuksuz, deyim yerindeyse yeryüzünde tek bir dikili ağacı bile bulunmayan kişiler 

olarak karşımıza çıkar. Abdâllar için, bu kadar maddi âlemden uzaklaşmış olmaları, 

onları yalnızca, her Müslümanın gerçek hedefi olması gereken ahiret yurdundaki 

güzelliklere ulaşmak için katılacakları yarınki yarışa bugünden idman yaparak 

hazırlanan kişiler olmalarındandır. Fudayl b. İyâz’ın(ö. 187/803), “Bize göre ermiş 

kişi, çok oruç ve çok namazla değil, ancak gönül zenginliği, kalb temizliği ve 

insanların iyiliğine çalışmakla ermiştir” anlamındaki sözü, sonraları abdâlın en çok 

tekrarlanan tarifi olmuştur. Kısaca abdâllar için şunu demek mümkündür; bütün 

insanlara karşı iyi niyetli, kendilerine kötülük edenleri bağışlayan, ellerindekini 

başkalarıyla paylaşan, kazâ ve kadere gönül hoşluğuyla boyun eğen, haramlardan 
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titizlikle kaçınan, ibadetlerde ihlâs ve samimiyete önem veren, sevgi, şefkat ve iyi 

niyet gibi ahlâkî faziletlerle donanmış kişilerdir.
306

 

Batevî, birkaç yerde kendisine abdâl olarak hitapta bulunmuştur. Abdâl 

kelimesini kullandığı yerlerde, tasavvufî geleneğin kullanmış olduğu gibi farklı 

somut imgeler üzerinde duruşunu ifade etmeye çalımıştır. Bunlar; şimşir ağacı, 

bülbül, altın toka ve ayak bilekliği, vb., gibi imgeler kullanmıştır. Bunlarla ne ifade 

etmeye çalıştığına değinmeyeceğiz. Ayrıca Batevî kendisini dergâhlarda çivili kalmış 

abdâllar gibi Allah’tan rızasını istediğini ve dilendiğini bizlere aktarmaktadır.
307

 

Nitekim abdâllar için dilenmek enaniyet ve kibirden kurtulmak için bir yol ve bir 

riyazettir. 

Mu’eccil hat perî hal e 

Bi şimşîr û qal e 

Ne pirsî ev çi ebdal e 

Li dergahê mesa’il hat 

Te’cil eden geldi muhabbet ile 

Şimşir ağacı ve yaşlı 

Sormadı bu ne abdâldır 

Dergâhta istekler geldi 

Ez im sail li dergahî 

Ne go; ebdal çi mîxwahî 

Ji min qet nîn e agahî 

Fixan û ahê bilbil hat 

Benim dergâhta isteyen(istekte bulunan) 
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Dedi ki; Abdâl ne istiyorsun 

Bende hiç bilgisi yok 

Bülbülün feryadı ve ahı geldi 

… 

Bi zerrîn toq û xilxalan 

Meşa selwa me ebdalan 

Altından toka ve bilezikler 

Biz abdalların yürüyüşü selvidir 

 

2.2.1.3. Sohbet  ) الصحبة (  

Sohbet, sözlük anlam çerçevesinde genel olarak, bir vakit beraer olmak, 

arkadaşlık etmek, bedenle ya da gönülle beraber olma hali gibi mânalarda 

kullanılır.
308

 

 Tasavvuf terimi olarak sohbet tarikat ehli olan ve tarikatın gereklilikleriyle 

alakalı şeyh veya âlimin dini sohbet vermek için düzenlenen toplantılar anlamında 

kullanılmıştır. Tasavvufî telakkide sohbet, sâlikin eğitim ve öğretimi için bir yöntem 

olarak kabul görülmüştür. Sohbetlerdeşeyh, önceden haberdar olduğu müridlerin 

mânevî hâl ve durumlarına göre seyrü sülûkleri açısından yönlendirmelerde ve 

irşadda bulunur. Hz. Peygamber sahabelerini sohbet aracılığıyla bilgilendirip 

eğitmiştir. Sûfiler de bu sünneti takip etmiş, âlim ve sûfîler sohbet halkaları 

düzenleyip bu geleneği sürdürerek ilimlerini bu usülle halka aktarmışlardır. 

Resûlullah’ın sohbetinde bulunan müslümanlar için sohbet ile ilişkilendirip bu 

vesileyle “ashap” ve “sahâbe” terimleri kullanılmıştır.
309

 

 Batevî de manevî açıdan peygamberin sohbetinde bulunduğunu, 

muhabbetinden bir kadeh mey aldığını, bu kadehten dolayı aşkı yaşadığını ve aşkın 

                                                           
308

 Süleymen Uludağ, ‘‘Sohbet’’, DİA, İstanbul,2009, XXXVII,350. 
309

 Uludağ, ‘‘Sohbet’’, XXXVII, 350. 
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yüreğini yaktığını söyleyerek kendisinin de bir sohbet aracılığıyla eğitildiğini ifade 

etmiştir.
310

 

Batevî, Hz. Peygamber’in mürşidliğinden bahsederken kendisinden 

gökyüzüne tecellî edip, aydınlatıp sohbetlerini avama açmasını istemektedir. Nasıl ki 

mürşid tüm müridlerin hâllerini bilip her müridin kendi hâline göre ayrı ayrı 

makamlarla eğtim veriyorsa, Peygamberden de tüm insanlar için sohbetinde ayrı ayrı 

makamlarda bilgi vermesi ve eğitmesini talep etmektedir.
311

 Bu söylemlerinden 

Batevî’nin, sohbet havasını teneffüs etmiş ve mürşid meclislerinde bulunmuş olması 

ihtimalini kuvvetlendirmektedir.  

 Tasek ji xemra muhbetê 

Da me di koşa suhbetê 

Îname çerxa dawete 

Îşqe li imin sati kebed 

Bir kadeh muhabbet içkisinden 

Verdi sohbet köşesinden(divanından) 

Düğün haline soktu beni 

Aşk ciğerimi yaktı 

… 

Şu’le jı esmanan veke  

Suhbet lı ber ‘amê veke 

Her yek meqamekî beke 

Loqman di ber hukmê te da 

Gökyüzündeki ışıkları aç 

                                                           
310

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 111. 
311

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 98. 
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Avama sohbetlerini aç 

Her birine makamını ilet 

Lokman senin hükmüne tabi 

 

2.2.1.4. Halvet ) الحلوة ( 

Halvet Arapça bir kelime olup sözlükte, bir kimse ile yalnız kalmak, ıssız 

yerde yalnız kalmak, tek başına bir köşeye çekilmek gibi anlamları ifade eder.
312

 

Tasavvufta genel anlamı itibariyle nefsin kötü rağbetlerinden ve günahlardan 

korunmak için,
313

 kalbi mâsivâdan yok edip daha iyi ibadet etmek maksadıyla 

kimsenin olmadığı mekânlarda Hak ile sırren ve manen konuşmak, sohbet etmekiçin 

kullanılan bir kavramdır. Yani mâhluklardan uzaklaşıp Hak ile başbaşa kalmak 

demektir. Halvet, halktan uzaklaşıp Rabbi ile yalnız kalan kişiyi manevi açıdan 

yükseltme olayıdır.
314

 

Halvetin ortaya çıkışında sûfîler Kur’ân’dan ve hadîsten kendilerine 

kaynaklık oluşturacak bazı imgeler kullanmışlardır. Sûfîler Kur’ân’da; Hz. Musa’ya 

Tevrat’ın indirileceği süreci anlatan, otuz güne eklenen on günle birlikte toplamda 

kırk gün oruç tutup ibadet etmesi olayında
315

olduğu gibi Allah dostu olanların 

kurtuluşa ermeleri için buna benzer çilelerin çekilmesi gerektini söyleyerek halveti 

işaret etmişlerdir.
316

 

Halvetin geçmişi konusunda sûfîlerin bir diğer kaynağı ise Hz. Muhammed’in 

Peygamberlik döneminden önceki hayatında Hira Mağarasındaki durumudur. 
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 Mustafa Asım Efendi, Kâmus Tercümesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., 

İstanbul, 2013, III, 805. 
313
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 Mehmet Şirin Ayiş, ‘‘Semennûdî’de Halvet Anlayışı’’, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Yıl: 20, Say.: 33, Şanlıurfa, Ocak–Haziran 2015, 38. 
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Bilindiği üzere ilk vahiy gelmeden önce peygamberliğe hazırlık döneminde 

kendisine yalnızlık sevdirilerek tam bir halvet hâli yaşamıştır.
317

 

Halvete giren kişi mâsivâyı kalbinden atıp söker ve manevi aleme geçerek 

Rabbi ile başbaşa olur. Gazzâlî, İhya’sında halvete ve inzivaya çekilen kişinin 

göreceği, fark edeceği şeyleri anlatırken bu durumda olan insanın daha çok ve daha 

ihlâslı ibadet edeceğini, halktan uzak olması hasebiyle rîya, gıybet ve yalan gibi 

günahlardan korunabileceğini, fitne ve fesattan uzak kalabileceğini, halkın eza ve 

cefasından kurtulabileceğini, halktan bir beklentisinin olmayacağını söyler. Halvete 

girmiş olan kişi bir müddet sonra Allah’ın tecellî etmesiyle Hak Teâlâ’yı müşâhede 

eder, gözleri Allah’tan başka bir şey göremez hale gelir.
318

 

Nakşibendiyye tarikatında halvet biraz daha farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Bunlara göre halvet, maddî ve mânevî olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek halvet, 

halvet der-encümen denilen hâldir. Tasavvufta her ne kadar halk ile beraber olan bir 

kimsenin Hak’tan uzak kalacağına düşüncesi hakimsede, aynı zamanda işin ehli olan 

zâhid ve sûfî’nin halveti bedenen halk ile birlikteyken kalben ve zihnen halktan ayrı 

kalarak kendini Allah ile birlikte hissetmesidir. Bu halvete ‘Halvet der-encümen’ 

tabirini kullanmışlardır. İşte bu durumda toplum içinde yaşamanın kalben Hak ile 

birlikte olmaya engel teşkil etmediğini belirtirler.
319

 

Batevî de Allah’ın aşkıyla yanıp tutuştuğunu anlattığı bir şiirinde, bu 

aşkından dolayı divan ve tekkelerde deli olmakla kendisini kaybettiğini, dolayısıyla 

halkın içindeyken halvet yaşadığını, halvetini de şeyhlerin halvetine benzer olduğunu 

ifade etmiştir. Batevî, aslında her zaman bu halvet durumunu yaşadığını çünkü 

kalben sürekli Hak Teâlâ ile birlikte olduğunu vurgulamıştır. Bu durumda kendisinin 

Nakşibendiyye’nin halvet anlayışında var olan halvet der-encümen halinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Sonraki dizelerde halvet halinde Hak Teâlâ ile birlikteyken O’nu 

müşâhede ettiğini ve bunun için aşkla yanan kalbinin ferahladığını söylemiştir.
320

 

Ecel Saqî Bı Dest Mın Da adlı şiirinde: 

                                                           
317

 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul, 1985, 77. 
318

 Uludağ, “Halvet”, XV, 386. 
319

 Süleyman Uludağ, “Halvet Der-encümen” DİA, İstanbul, 1997, XV, 387. 
320

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 147. 



  

104 
 

Bûme êxsîrê reyhana 

Leyistin zulf û çogana 

Kirme dînek di dîwana 

Wekî şêxê di xelwê da 

Reyhanların esiri oldum 

Oynaştılar zülf ve asalar 

Divanda bir deli etti beni 

Halvetteki şeyh gibi 

Ez im daim di xelwê me 

Bi dil daîm di gel wê me 

Qewî muhtacê selwê me 

Hilatbû roj di şerqê da 

Benim daima halvette olan  

Kalben O’nunlayım daim 

Selviye aşırı muhtacım 

Doğuda güneş ortaya çıkmıştı 

 

2.2.2. Kalbi ve Vicdani Kavramlar 

2.2.2.1. Hubb (Aşk)( حبال ) 

Aşk sözlükte aşırı sevgi ve bağlılık anlamlarına gelir. Büyüdükçe etrafını 

saran sarmaşık bitkisinin adı olan ‘ışk’ kelimesinden türemiştir. Tasavvufta aşk, 



  

105 
 

alevler içinde yanmaya denir. Aynı şekilde sarhoş olmak veya mecnun gibi olmaya 

da mecazî olarak denir.
321

 

Âşık, gönül bağlayandır. En çok Allah’ı sever. Maşuk ise gönül bağlanılan, 

sevilen, canan’dır. Tasavvuf’ta bu Hak Teâlâ’dır. Çünkü Hak Teâlâ sevilmeye en 

layık olandır. Sûfîler aşkın temelini ‘‘muhabbet’’ olarak görürler. Muhabbet insan 

gönlünün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir.
322

 

Aşk kelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak İbn Arabî Bakara 

suresindeki ‘‘َأَشدُّ ُحب ًا’’ ‘‘eşeddu hubben’’ kelimelerinin kinaye yoluyla aşk demek 

olduğunu ifade etmiş, aşkı muhabbetin ileri derecesi olarak değerlendirmiştir.
323

 

Aşk(hubb) iki çeşittir. Biri mecazî aşk diğeri hakikî aşktır. Mecazî aşk aynı 

insan cinsinden veya bir eşyaya duyulan aşktır. Bu aşkı İlahi aşk ile 

temellendirilmezse boş(hayvani) bir aşk olur. Tevhid ehlinde, insanların mecazî 

aşkları da ilahî aşk olarak kabul edilir. Hakikî Aşk ise Allah’a duyulan aşk demektir. 

Kul Allah’ı sever, Allah da, kulunu sever. Âşık ve Maşuk münasebetindedir.
324

 

Ahmed el-Gazzâlî(ö. 520/1126), Aybülkudât el-Hemedanî(ö. 525/1131), 

Senaî Attar (ö. 525/1131 [?]) ve Celaleddin-i Rûmî gibi nuatasavvıflarda tasavvufî 

yaşayış aşk (hubb) ağırlıklıdır. Hatta bunların nezdinde her şey aşktır ve aşktan 

ibarettir. Varlık hakkındaki açıklamaları da tamamıyla hubb kavramına dayanır.
325

 

Molla Batevî için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Molla’nın da eserlerine 

bakıldığında Allah aşığı, Peygamber aşığı bir insan olduğunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz. Batevî eserlerinin çoğunda Allah aşkı ile yanıp tutuştuğundan, hâlinin 

sadece Allah’a âşık bir durumda olduğundan, tek muradının Allah ve Allah rızası 

olduğundan bahsederek ilahî aşka vurgu yapar.
326

 

Ya Îlahî Ez Xerîbim adlı münâcâtında: 
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Ya îlahî ez xerîb im 

Daîma her dilkebîb im 

Bê hebîb û bêtebîb im 

Mam dinav qewmê xerib 

Ey ilahî ben garibim 

Her daim yüreğim yanıktır 

Sevgilisiz doktorsuzum 

Gurbet diyarlarında kaldım 

Aşiqê bê kar û kesb im 

Ez feqîr im dûredest im 

Serxweş û sekran û mest im 

Mam din av qewmê xerib 

Kazançsız ve çıkarsız bir Âşığım 

Ben Fakirim ulaşılması zor şeylere talibim 

Sarhoşum, ayyaşım  

Gurbet diyarlarında kaldım 

Serxweş im min hal çu nîne 

Cerg û dil safî birin e 

Rondıkêm tên av û xwîne e 

Mam din av qewmê xerib 

Sarhoşum hiçbir halim yok benim 

Yüreğim ve kalbim açık yaradır 
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Gözyaşlarım su ve kan olarak akıyor 

Gurbet diyarlarında kaldım 

 Mutasavvıflarca aşk, nefsin Hak Teâlâ dışındaki şeylereistek ve arzularını 

azaltarak gönülden masiva sevgisini çıkarmakla mümkün olacağı görüşü yaygındır. 

Çünkü sevginin kemali, kalbin bütün mevcutiyetle Allah Teâlâ’yı sevmesidir.
327

 Batevî de, Rabbine mecnûn gibi gurbette olduğunu, daime yüreği yanık 

olduğunu sevgilisiz ve yarasını iyileştirecek bir tabipten yoksun olduğunu, yüreğinin 

yanıklığını dile getirir. Batevî, âşık olduğunu ve bu aşkı karşılıksız çıkarsız ve bir kar 

elde etme düşüncesi olmadan yaşadığını ifade ederek sûfîler gibi gönülden masiva 

sevgisini çıkardığını söylemeye çalışır.
328

 

 İnsanı kendinden geçiren ve aklı baştan alan özelliğiyle şarap da (mey, bâde) 

aşk bahsinde mutasavvıflar tarafından çok kullanılmış, kadeh, sâkî ve meyhane gibi 

şarapla ilgili kelimelere geniş yer verilmiştir.
329

 Batevî de bu aşk’tan dolayı sarhoş 

olduğunu, yüreğinin yaralı olduğunu, içten gelen gözyaşları döktüğünü ve Allah’a 

yani maşukuna ulaşana dek gurbet ellerde yaşayacağına devam edeceğini ifade 

eder.
330

 

Yaşamış olduğuğu şiddetli aşk dolayısıyla aşkı ıstırap ve elem şeklinde 

hisseden, bunu ıstırap ve elem şekliyle tarif eden ve ‘‘Aşk şehidi” olarak tanınan 

Hallâc-ı Mansur, ünlü eseri olanKitâbü’t-Tavâsîn’de aşkı pervane ve mum örneği ile 

anlatmıştır. Aşkın son mertebesine ulaşan pervane (kelebek), ateşin çevresinde döne 

döne yanıp kül olur.Pervanenin mum ışığını görüp müşâhede etmesi “ilme’l-yakīn”, 

ona yaklaşıp hoşuna giden sıcaklığını vücuden hissetmesi “ayne’l-yakīn”, ateşin 

içinde fenâ olup yanıp kül olması “hakka’l-yakīn”dir.
331

 Aşkın en son gayesi 

aşkından dolayı yana yakıla yok olmaktır. Bu, sûfîlerin eserlerinde âşıkın aşkından 

dolayı maşuku uğrunda kendini feda edişini anlatmak için çokça başvurulan bir 

misaltüründekullanılır. Ahmed Yesevî, şiirlerinde bu misali kullanır:  
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“Aşka düştün, ateşe düştün, yanıp öldün;  

Pervane gibi candan geçip kor ateş oldun”
332

 

Batevî de aşkını anlatırken pervane figürünü kullanmış ve aşkından dolayı 

kendini ateşe attığını söylemiştir. Molla, Rabbini imdadına çağırarak pervanenin 

durmadığını ve en son kendini ateşe attığını, böylece fenâ oluşunu çünkü Rabinin 

kendisinin dermanı ve ilacı olduğunu ifade etmiştir.
333

 Burda aşk kelimesi yerine ilk 

dönem sûfîleri gibi muhabbet kelimesini kullanmıştır. 

Ya Reb hewar sed car hewar 

Perwane qet naket qerar 

Xweş muhbetê havêtî nar 

Ya Reb tu yî dermane mın 

Ya Rab imdat, yüz kere imdat 

Pervane hiç durmaz 

Güzel muhabbetinden kendini ateşe attı 

Ey Rabbim sensin benim dermanım 

Sed car hewaran dikeme 

Ya agehdarê aleme 

Derman bike vê eleme 

Ya Reb tu yî dermanê min 

Yüz defa imdat ediyorum 

Bu feryadım âleme 

Bu yaramı dermanla 
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Ey Rabbim sensin benim dermanım 

 Tasavvufta aşk kavramında kanı ilişkilendiren kişi yine Hallâc’dır. Enel-Hak 

ifadesinden dolayı idam edilirken elleri kesilmiş, Hallâc da o sırada kanlı ellerini 

yüzüne sürmüş yüzünü kana bulamıştı, bunu görenler sebebini sorunca, ‘‘Aşk ile 

kılınacak iki rek‘at namazın abdesti kanla olmazsa o namaz sahih olmaz’’ cevabını 

vermişti. Anlatılanlara göre vücudundan akan kanlar, Hallâc’ın her zerresinde Allah 

aşkı taşıdığından dolayı yere Allah kelimesini yazacak şekilde akmıştı. Hallâc’ın 

yaşamış olduğu dert ve elem dolu aşk macerası bütün mutasavvıfların örnek aldığı 

bir durum olmuştur.
334

 

 Batevî, yaşadığı aşktan dolayı yüreğinin keder, ıstırap ve yaralarla dolu 

olduğunu, yaralardan dolayı yüreğinde tümüyle kan olduğunu, derman için 

hekimlerin fayda veremeyeceğini, tek dermanın ve ilacın Rabbi olacağını dile 

getirmiştir.
335

 

Dilim kul e bi xûşîn e 

J’ber birîna tijî xwîn e 

Bi dermana hekîm nîne 

Ya Reb tu yî dermanê min 

Yüreğim ıstırap ve kederli 

Yaralardan dolayı kan doludur 

İlaçlayacak bir hekim yoktur 

Ey Rabbim sensin benim dermanım 

Batevî, şiir ve eserlerinde sıklıkla tasavvufî bir remiz olarak dağlamak 

kelimesine yer vermiştir. Ve genellikle dağlamak fiilini yürek, kalp ve gönül 
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kelimeleri ile birlikte kullanmıştır. Molla’nın bundan maksadı Allah aşkının verdiği 

aşk acısından yüreğinin yanmış olmasıdır.
336

 

Dilê xerîban sax bikey  

Sir û halan zahir bikey 

Daxa dilemin sax bikey  

Ya Reb tu yî dermanênin 

Gurbette olanların yüreğini iyileştir 

Sır ve halleri açıkla  

Dağlanmış yüreğimi iyileştir 

Ya Rabbi dermanım sensin 

Batevî’nin aşkı için kullandığı bir diğer kelime ok anlamına gelen Kürtçe 

‘‘tîr’’ kelimesidir. Bu remiz ile yüreğinin aşk ile yara aldığını belirtmeye çalışır. 

tîr’den kastı aşktır.
337

 

Raziyê b’efwa letîf im 

Mecruhê tîra seqîf im 

Aşiqê burhê nezif im 

Mam din av qewmê xerîb 

Latif affına razıyım 

Mahir okun yaralısıyım 

Nazif kaşların aşığıyım 

Yabancı kavimlerin arasında kaldım 
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2.2.2.2. Fenâ – Bekâ  ) الفناء والبقاء (  

Fenâ hiçlik, yok olmak ve geçici olmaktır. Tasavvuftakul fenâ mertebesinde 

kendi çıkarını düşünmez, tüm kötü düşünce ve amaçları yok olur. Yüreğinde Allah 

olan bir insan artık fenâ durumuna gelmiş ve tüm mâsivâdan kurtulmuş demektir. 

Mal, mülk ve dünyevi makamlar fenâ durumda olan sûfî için hiçbir önem taşımaz ve 

bunlarla alakalı tüm aşk ve istek yok olur. Kulun tüm çaba ve amacı Allah’tır. 

Vahdet denizine garkolan sâlik, o denizden başka bir şey göremez, kendisini bu 

denizin damlası olarak görür.
338

 

Fenâ olmak, kulun iradesini Allahın iradesinde fânî kılmasıdır. Fenâ olmak, 

kulun hareket noktasındakendi bilincini kaybetmesi ‘abd’ yerine fail olarak tek 

varlığın Allah’ın geçmesidir. Bu mertebeye Fenâfîllah denilir. Fenâfîllah Allah’ta 

fânî olmaktır. Kendisini beşerî sıfatlardan kurtarıp ilahî sıfatları yüklenmesidir.
339

Bu 

yönüyle mutasavvıflar, fenâ olmakla tüm günahlar ve şehvetlerin insanda yok 

olacağını, insanın ismet sıfatına ulaşacağını söylemişlerdir.
340

 

Eğer kul, kötü huyları terk etmek için nefsiyle mücadeleye başlarsa, Allah da 

mücadelesinden dolayı o kula yardım eder ve güzel huylarla donatır. Bazı 

mutasavvıflar insanı mâsivâdan kurtaracak olduğu için kulluğun sıhhatinin fenâ ve 

bekâ da olduğunu söylemişlerdir.
341

 

Abdürrezzak el-Kâşânî(ö. 736/1335), Fenâyı basitten mükemmele doğru 

derecelendirir. Bunlar; şehvetlerden fânî olmak, istek ve arzulardan fânî olmak Hak 

ile tahakkuk eden kimsenin fenâsı, vecd ehlinin (Hakkı bulanın) fenâsı ve vücûd 

sahibinin( Hak ile olanın, Hakta fânî olanın) fenâsı, şeklindedir. Son fenâ aşaması 

fenâ fillâh aşamasıdır. Bu aşamada kişi kendini ve varlıkları algılayabilir ama 

kendinde ve başkalarında bir varlık göremez, varlığın sadece Allah’da olduğunu 

bilir, görür ve anlar.
342
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Fenâ olmanın en üst mertebesi anîlfenâ’dır. Bu mertebe fenâ olmaktan fânî 

olmaktır. Fenâ olmaktan da geçer. 

Sözlük anlamı ‘kalıcılık, ölmezlik’ olan bekâ, ıstılahı anlamıAllah Teâlâ’nın 

varlığına herhangi bir sonun ve yokluğun gelemeyeceği, bitişinin mümkün 

olamayacağı mânasını taşır.
343

 

Yüce yaradan haricinde herşey geçicidir ve sonludur. Herşey birgün yok 

olacaktır ve sadece Allah bâkî kalacaktır. Yeryüzünde bulunan herşey kendi 

süresinin dolmasına kadar kalacaktır. Süre dolduğunda herşey yok olacak Allah’ın 

sıfatlarından biri olan ‘Bâkî’ sıfatı tecellî bulup sadece Allah kalacaktır. Fânî olan 

şeylerin müddeti dolunca, onlara ait ne isim ne ibare ne işaret kalır, başlangıcı olan 

şeyler yok olur ve sadece ezeli olan bakî kalır. İşte bunun içindir ki bekâ fenâdan 

sonra gelir.
344

 

Fenâ, insanın kendisinden fânî olması, bekâ ise her hükümde Allah’ı 

müşâhede etmesidir. Kulun kendinden geçip bütün iş ve işleyişlerinde Allah’a 

muhalif değil, muttabık bir şekilde davranmasıdır. Allah’la bâki olmak için nefsinde 

fânî olmak gerekmektedir ki buna bekâbîllah denilsin. Bekâbîllah kulun Allah’ın razı 

olacağı huylarla süslenmekle gerçekleşir.
345

 

Kişi kötü huylarını terk ettikten sonra ihlas, hüsn-i niyet, fütüvvet ve 

doğruluk gibi iyi sıfatlarını yüklemesi ile bâki olur. Bir diğer deyişle Allah’ın 

sıfatlarını yüklenip Allah ile beraber bâki olmak bekâbillah olmaktır.
346

 Çünkü bâki 

olmak ancak güzel sıfatlarla olur. 

Ecel Saqî Bi Dest Min Da adlı şiirinde: 

Ecel saqî bi dest min da 

Meya Baqî d’peyalê da    

Ji wê rojê heta îro    
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Dilê min ma d’xeyalê da
347

 

Sakî eceli ellerime verdi 

Kadehteki Bakî şarabını  

O günden bugüne  

Yüreğim hayalinde kaldı 

Sakî, ecel anındayken bâki dolu bir şarap vermiş Batevî’nin eline. O günden 

itibaren kendisinin onun etkisinde kaldığını ve o bekâlığın hayalinde kaldığını 

söylüyor.
348

 Ölüm anı fânîliktir. Allah dışında bir varlığın, kulun bekâlığı 

yaşayabilmesi için fenâlığı tatması lazımdır. Fânîlik olmadan bekâlık yaşanamaz. 

Çünkü kulun, bekâ hali olan ahiret yurduna da ulaşabilmesi için bu dünyadan 

göçmesi fenâlığı yaşamış olması lazım.
349

 Batevî de fenâ halini yaşarken bâkîliği 

tattığını ifade etmiştir. Sakî’nin vermiş olduğu şarap, Allah aşkıdır. Allah bâkî’dir, 

Batevî de o şarap ve hayallerden dolayı insani hallerinden fânî olmuş, sadece Allah’ı 

düşünerek, Allah’ın aşkıyla her şeyde sadece O’nu müşâhede ederek bâkî olmuştur. 

Bu Bekâbîllah mertebesidir.
350

 

 

2.2.2.3. Mecnûn/Meczûb ن / المجذوب ()المجنو  

Mecnun, tarihte Leyla ila Mecnun diye bilinen eski bir aşk destanındaki adı 

geçen erkek kahramanı ifade eder. İsmi Kays’tır. Leyla’ya olan aşkından dolayı 

kendinden geçtiği için kendisine Mecnun denilmiştir.
351

 

Mecnun ile ifade edilen durum, ilahi aşk ile deli divane olma durumudur. 

Mutasavvıflara göre beşeri aşk, gerçek aşk olan ilâhî aşkın bu dünyadaki 

yansımasıdır. Beşeri olan her aşk da zamanla pişip yaratıcı aşkına yol almak ve bu 

aşk arayışı ile Allah’a yaklaşmaktır. Aşkın zirvesi ve son noktası Allah muhabbeti ve 

                                                           
347

 Tahsîn Îbrahim Doskî - Muhsîn Îbrahim Doskî, Mela-yı Bateî, 77. 
348

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 145. 
349

 Ögke, ‘‘Hakikat-i Muhammediyye’’,Tasavvuf El Kitabı, 165. 
350

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 145. 
351

 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 352. 



  

114 
 

Allah aşkıdır. İnsan beşer olana duyulan aşkta samimi, vefalı ve de sadık ise bu 

fânîye olan aşk onu eninde sonunda bâkî olacak aşka, ilâhî aşka ulaştıracaktır. Tıpkı 

Mecnûn’un Leyla’nın aşkı ile yola çıkıp sonunda Mevla’nın aşkına ulaştığı gibi 

varılacak yer gerçek aşktır. Her Mecnûnun bir leylası olacak ki Mecnûn olabilsin, 

Mutasavvıfların da Leylası hubbillah’tır.
352

 

Tasavvufta’da mutasavvıflar bu olayı hatırlatarak kendilerini Mecnûn olarak 

addederler. Böylelikle kendinden geçmeyi Mecnunî olarak ifade ederler. Mecnûn 

cezb halinde olanlardır. Allah bunları seçmiş ve kendilerine dost edinmiştir. Bunlar 

Allah’ın yardımıyla tüm mertebeleri geçmiş Allah’a ulaşmışlardır.
353

 

Molla Batevî’de Mecnun sembolü, Ecel Saqi Bı Dest Mında adlı şiirinde; 

Lı min da tîreka dujwar 

Sere tîrê di dil çû xwar 

Dê daîm ez dikim hawar 

Wekî mecnun di eşqê da 

Keskin oku bana sapladı 

Okun başı yüreğimim içine girdi 

Her daim ben imdat ediyorum 

Aşktaki Mecnûnun gibi 

Weki mecnunî dinim ez 

Weki bilbil dixwinim ez 

Heta kengî dimînim ez 

Di zindan û di hebsê de 

    Mecnûn gibi deliyim ben 
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Bülbül gibi okurum ben 

Ne zamana kadar kalırım ben 

Zindan ve hapishanelerde  

 Batevî’de de Allah ve Peygamber aşkı kendisini mecnûn etmiş ve 

kendisinden geçirmiştir. Eğer bir aşk insanın yüreğine girmiş ise onu, kendi rûh 

hâlini, psikolojisini ve duygularını değiştirmelidir ki, yaşamış olduğu hale aşk 

denilsin. Batevî, çetin bir ok tarafından vurulduğunu ve bu okun yüreğini delip 

geçtiğini mecnûn gibi ferya ettiğini ifade etmiştir.
354

 

Mutasavvıflara göre bülbül ilâhî aşkla yanan can ve rûhun timsalidir. O bu 

dünyada veya güzel kafesinin içinde uzak kaldığı ezelî gül bahçesinin hasretiyle 

feryat eden bir Hak âşığıdır.
355

 Batevî’deki aşk, kendisinin ifadesiyle bülbüller gibi 

şakımasına, yani bu kadar güzel eserler ortaya konmasına sebep olmuştur. Molla’nın 

bülbüller gibi şakımasından kastı yazmış olduğu bu güzel beyitlerdir. Ancak bu aşk 

kendisini sarmış adeta kendisini hapsetmiş, yanıp tutuşmasına neden olmuştur. Aşk 

insana belli başlı değişiklikler katsa da âşığın kendinden geçmesine sebep olur, 

maşuka ulaşılmadığı sürece de aşkı, yaşayan kişiyi incitir ve yakar. Batevî de 

maşukuna (Allah’a) ulaşmadığı sürece kendisini zindanlarda ve hapishanelerde 

görmüştür. Bir an önce maşukuna ulaşma isteği, kendisine ‘ne zamana kadar bu 

zindan ve hapishanelerde kalırım’ cümlesini kurdurtmuştur.
356

 

 

2.2.2.4. Mey, Meyhane, Sâki  ) مي , ميخان , ساقي (  

Mey,Farsça, şarap demektir. Kuvvetli aşk durumunda yaşanılan ve yüksek 

şevk durumuna sokan aşk kastedilir.
357

 

Mey, Sâliki kendinden geçiren aşk anlamında kullanılan şarap demektir. 

Tasavvufta aşkın sarhoşluğunu ifade eder. Tasavvuf edebiyatında çok kullanılan 
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mey, ilâh aşkın vermiş olduğu hâleti rûhiyenin değişikliğine vurgu için kullanılan bir 

remiz çeşididir. Tasavvuf edebiyatında şarap anlamındaki mey’in bu kadar çok 

kullanılmasının temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de şarap 

içmek çok açık bir şekilde yasaklanırken, cennette muttakiler ve salihler için 

içecekleri şaraptan bahsedilir. Tasavvuf edebiyatında kullanılan şarap da Kur’ân’da 

geçen cennette içilecek olan şarap gibi başka bir şaraptır.
358

 

Meyhane,“Farsça, içki içilen yer demektir. Kulun aşk ve şevkle Rabbine 

münâcât yeridir. Kâmil ârifin Allah aşkıyla dolmuş gönlü, tekke, lâhûtî âlemdir.” 

Kulun Rabbine aşkını ilan ettiği ve bu aşkı yaşadığı mekânı karşılayan bir 

semboldür.Allah aşkının sunulduğu, aşk-ı ilâhiyyenin tattırıldığı yerdir ki tekke, 

zaviye, mescit gibi yerlere verilen isimdir.
359

 

Sâki ise meyhanede şarap dağıtan sûfîlerin kendinden geçmesini sağlayan 

kişiler olarak tanınır. Bunlar tasavvufta mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluğun kaynağı 

olan Allâh’a denildiği gibi yol gösteren,aşk-ı ilâhiyyi sunan şeyh ve mürşid-i kâmil 

olan kişilere denir. Mürşid, müridlerine Allah aşkını anlatıp O’nu yaşayacak ve O’na 

ulaştıracak yolu öğretir.
360

 

Mey, meyhane, sâki tasavvufta bazı halleri anlatan mecazî unsurlardır. 

Mutasavvıflar bu sembollerle ilahî aşklarını anlatırlar. 

Qısmet Ji Dîwana Ezel şiirinde: 

Qısmet ji dîwana ezel 

Mey da me saqî yek eded 

Tasek ji xemra bê xelel 

Ez kirime mexmûrê ebed 

Ezel divanından bir kısmet 

Bize saki bir şarap verdi 
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Bir kadeh zararsız şarap 

Beni ebedi’ye sarhoş etti 

Batevi burda tasavvufun deyimlerinden ‘mey, saqî, xemr(içki), 

mexmûr(sarhoş), kalp, zülf’ tasavvufî aşkı bunlarla dile getirmiştir. Ezel divanından 

sâki Batevî ye bir kadeh mey(şarap) vermiş ve Batevî’yi ebedi olana (Allah’a) âşık 

edip sarhoş kılmıştır.
361

Sûfîlere göre rûhlar yaratıldıktan sonra daha yeryüzüne 

indirilmeden önce Allah’ın huzurunda toplandıkları bezm-i elest kutsal bir işret(içki) 

meclisidir. Allah’ın, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna, rûhlar bu mecliste 

“Belâ” (Hayır, şüphesiz Rabbimizsin) diye cevap vermişler
362

 ve bu şekilde elest 

bezminde aşk bâdesini içmişlerdir. Bu yüzden rûhlar bedeni ifade eden anâsır 

âleminin bağlarından sıyrılarak yeniden ilâhî âleme ve bezm-i elestte işret 

meclisindeki durumlarına dönmek isterler.
363

   

Bateyî’nin ezel divanından kastı bezm-i elest’tir. Orda Allah’ı görmüş söz 

vermiş o günden beri ilahi aşkla yanıp tutuşmaktadır. Mey, ilahi aşktır. sâki, 

rehber’dir, mürşid’dir. Meyhane, tekke’dir. Divan bezm-i elest’tir. Bu sembollerle 

ezeli olan aşkını ebediyete kadar yaşayacağını ifade ediyor.
364

 

Mestê Şepalê adlı şiirinde: 

 Kenî û gote: Batey 

 Camikê min tijî mey 

 Mey nexweşan dikit hey 

 Ew çiye çi dê bizan 

Güldü ve dedi ki: Batey 

Bardağım dolu mey’dir 

Mey hastaları diriltir 
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O nedir ne hadi bil  

 

Ger Tu Nazik Sorgul î adlı şiirinde: 

Ger tu mestê meyfiroşî 

Ez qûlê meyxane me 

Sen mey satana sarhoşsun 

Ben meyhaneye tabi bir kulum 

 

Baziyê Hecrî adlı şiirinde: 

 Mesteya mın ya di dil de min vexari ev meye 

 Her ji wê mest bûme û her dê webît her we ye 

 Kes nebêjin bê wisalê aşiqa derman heye 

Yüreğimin sarhoşluğu içtiğim bu meydendir 

Hep onunla sarhoş oldum hep öyle olacak ve hep öyledir 

Kimse, sevgiliye kavuşmaksızın âşık için bir derman var 

demesin 

 Batevî, meyin hastaları dirilttiğini, çünkü kalbinde Allah aşkı olmayan kişinin 

kalbinin hastalıklı olacağını söylemeye çalışmıştır.
365

 Batevî sürekli Allah aşkıyla 

yanıp tutuştuğu için kendisini meyhanenin daimi bir ferdi olarak görmektedir.
366

 

Allah’a kavuşma arzusunu dile getiren Batevî, sarhoşluğunun sebebi bu meydir 

dediği Allah’a kavuşma isteğinin kaynağı olan Allah aşkıdır. Allah aşkıyla önceden 
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de ve bundan sonra da sarhoş olduğunu ve Allah’a kavuşmadan da derman 

bulamayacağını söylemiştir.
367

 

 

2.2.3. Marifet ve Bilgi Kavramları 

2.2.3.1. Tecellî  ) التجل ي (  

Tecellî sözlükte “belirmek, ortaya çıkmak, görünmek; belirti, görüntü” 

anlamına gelir. Tasavvuf terimi olarak da Hak Teâlâ’nın isim ve sıfatlarıyla kularına 

kendini göstermek olan tecellî, kısaca sâlikin kalbine doğan ledünnî bilgiler ve nurlar 

manasında kullanılır. Tecellî Kur’ân’da ve hadîslerde kendisine kaynak oluşturacak 

şekilde hem sözlük hem terim anlamında kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de, 

gündüzün geceden ortaya çıkması
368

 ve Hz. Mûsâ’nın rabbini görmek isteyince 

rabbin Tur dağına zuhûr etmesi
369

şeklinde geçer. Hadîs kaynağındaise bir örnek 

olarak,Peygamberin bir güneş tutulması esnasında namaz kıldıktan sonra güneşin 

tekrar çıkmasıkabul edilmektedir. Allah ‘‘Mevcûd’’ ismiyle en yüce tecellîsini 

etmektedir.
370

 

Abdülkerim el-Cilî,Hak Teâlâ’nın tecellîsine mazhar olan peygamberlerden 

bahsederken, Hz.Muhammed’(s.a.v.)in zât tecellîsini, diğer peygamberlerin sıfat 

tecellîsini müşâhede ettiğini ifade eder.
371

  Bu açıdan Batevî de, mîrâç hâdisesine 

değindiği dizelerde Hak Teâlâ’nın mîrâçta Peygambere perdeleri kaldırarak tecellî 

ettiğini söylemektedir.
372

 

Tasavvufta insan da bir tecellî sonucu var olduğundan tecellînin en layıkıyla 

zuhûr ettiği kişi insan-ı kâmil olmaktadır. İnsan-ı kâmil olan Hz Muhammed’de bu 

tecellî en üst hâliyledir. Batevî Hz. Muhammed bedenin’de bu tecellînin parladığını 

ve gökyüzünü aydınlattığını dile getirir.
373
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Batevî, Allah’tan sevdiği kulu olan Hz. Muhammed’e vermiş olduğu tecellîyi 

istediğini, bu tecellîyle, bu dünyaya gelerek gurbet hali yaşayan kalbine derman 

olmasını istemiştir.
374

 

Muhemmed Sahıbê Tacê adlı na’tında: 

Nîdaî hat û kire te’cil 

Bi şev nedihişt Cebreîl 

Giha erşî bûye d’elîl 

Perde avêt heq subhanî 

Nida eden geldi te’cil etti 

Akşamın karanlığını yok etti (bırakmadı) Cebrail 

Gökyüzüne ulaştığında ona kanıt oldu 

Perdeyi attı noksanlıktan münezzeh olan Hakk(Allah) 

Mevcûd e d’tilya gulşenê 

Zêde li xala gerdenê 

Şewqa tecella bedene  

Şu’le ji esmanan veda 

Mevcud gül bahçesi içinde 

Gerdanın halkasında çokça 

Bedende parıldadı tecellî 

Gökyüzünde de parlaklık oluştu 

Ya Reb Hewar Sed Car Hewar adlı münâcâtında: 

Ya reb bıkey tu bi nesîb 
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Tecelleya husna hebîb 

Derman bikey dile xerîb 

Ya Reb tu yî dermanê mın 

Ey rabbim nasip et 

Sevgilinin güzel tecellîsini 

Gurbet düşmüş yüreği dermanla 

Ya Rab sensin benim dermanım   

 

Allah’ın sonsuz tecellîleri vardır. Tecellî Hakk’ın çeşitli mertebelerde ve 

şekillerde kendini kullarına açmasıdır. Ancak kul ile Hak arasındaki perdeler Hakk 

Teâlâ’nın görülmesine engel olur.
375

 

Batevî, Allah’ın tecellîde bulunduğunu ancak Cebrâil’in vasıtasıyla Hz. 

Muhammed için perdeleri kaldırdığını ve perdeleri kaldırdıktan sonra tecellî ettiği 

şeyleri görebildiğini ifade etmiştir.
376

 

 

2.2.3.2. Hicâb  ) الحجاب (  

Hicâb ‘hacb’ kelime kökünden türemiş, sözlükte, engel olmak, örtmek, 

gizlemek, anlamlarına gelir. Terim olarak Hicab kelimesi, perde, iki nesne arasına 

konan engel, örtü, gibi ifadeleri karşılar.
377

 

Tasavvufta hicâb, kul ile Rabb arasında olup Rabb’in tüm mazharlarına vakıf 

olmaya engel olan perde anlamında kullanılmaktadır. Sûfîler, kul ile Rabbi arasında, 

Rabbi’ni gerçek anlamda bilmeye, tanımaya engel olan her şeye hicâb demişlerdir. 

Sûfîlerin en çok yakındıkları kendileriyle Hak arasında bulunan bu perdeler varlığı 

olmuştur.Sûfîler, kul ile Rab arasında bulunan bu perdenin sebepleri konusunda 
                                                           
375

 Uludağ, ‘‘Rü’yet’’, DİA, İstanbul, 2008, XXXV, 310. 
376

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 94. 
377

 İlyas Çelebi, ‘‘Hicab’’, DİA, İstanbul, 1988, XVIII, 429. 



  

122 
 

fikirler ortaya atmışlardır. Bazı sûfîler var olan perdelerin ilki ve en kalını olarak 

nefsi görmüşlerdir. Sûfîler bu perdeyi aşmak için fenâ ve mahv yolunu kullanmaya 

gayret etmiş ve bunun çabasını gütmüşlerdir. Muhyiddin İbn Arabî, Hakk’ın sonsuz 

olan ilâhî isimlerin her birinin bir üsttekine perde teşkil ettiğini, nefsin karanlık 

perdelerini riyazetle aşan bir kulun nur perdelerinde de yükseleceğini söylemiştir.
378

 

Hz. Peygamber’in göğe yükseldiği mîrâçta Allah’ı müşâhede edip etmediği 

mevzusu da genellikle hicâb terimi üzerinden tartışılmıştır. Hz. Âişe ve Ebû Zer’den 

nakledilen rivayetlere göre mîrâç gecesinde kâbe kavseyn meselesinde rü’yet’in asla 

gerçekleşmemiş olduğu söylense de, İbn Abbas’a nisbet edilen bir görüşe göre 

Resûl-i Ekrem mîrâcda rabbini görmüştür. Tefsirlerin büyük bir kısmına göre de 

mîrâç gecesinde hicâbın kaldırıldığı, ancak Resûl-i Ekrem’in Allah’ı değil Cebrâil’i 

aslî sûretinde gördüğüdür.
379

 

Bir kısım sûfî, “O bir nurdur, nasıl görebilirim?”
380

 hadîsini göz önünde 

bulundurarak Peygamber’in mîrâçta Hakk Teâlâ’yı değil de O’nun hiç kimsenin 

görmemiş olduğu en mükemmel bir tecellîsini gördüğünü söylerken diğer bir kısım 

O’nu gerçekten gördüğünü ileri sürerler.
381

 

Peygamberin mîrâçta ceberrût âlemi geçip tecrübe ettiği devir nazariyesi 

çerçevesinde bu karşılaşmanın, sûfîler tarafından rûhânî olarak tekrar edileceği 

görüşü yaygındır. Perdelere neden olan nefsin temizlenmesi için bulunması gereken 

davranışlara "Etvâr-ı Seb‘a" denir. Bu yedi tavır edinildiğinde sahibinin nefsinde 

bulunan yedi derecenin aşılmasına olanak sağlar. Yedi tavır kulun gözlerinin önünde 

bulunan perdeleri kaldırmaktadır. Peygamber’in de kâbe kavseynde Hakk'ın 

huzuruna çıkmadan evvel bu perdeleri aşmış olduğundan, kendisinin yolundan giden 

sâlikin de bu tavırları edindiği takdir de kendisi için perdelerin kalkacağı görüşü 

yaygındır.
382
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Batevî, Allah’ın Peygamber için perdeleri kaldırığını kendisini müşâhedeye 

sunduğunu ve Resûl-i Ekrem’in de Rü’yetullah’ı gördüğünü ifade etmektedir.
383

 

Muhamed Sahıbê Tacê adlı na’tında: 

Xuda perde hilanî bû 

Hebîb du caran ew dî bû 

Lê heqiqet nezanîbû 

Munezzeh ji cism û canî 

Allah perdeyi kaldırmıştı 

Sevgili iki defa onu görmüştü 

Gerçekte bilmemişti 

Cisim ve bedeninden münezehti 

Hicâbları kaldıracak tavırlar edinen sâlik, Hz. Muhammed'in ardından mîrâca 

yükselip Allah'ın tecellîsine mazhar olabilme anlayışının izah edildiği tasavvufî 

metinlerde, peygamberin; "Beni gören Hakk'ı görmüştür" sözlerine de sık sık atıfta 

bulunulmaktadır.
384

 

Batevî de kendini Hz. Peygamberi takip eden biri olarak görüp, Peygamberi 

müşâhede ederse kendisinin de Hakk’ı göreceğini söylemektedir. Bu yüzden 

Peygamberden gözlerindeki perdeyi açmasını ve mübarek olan kendisinden ihsanda 

bulunması dilemiştir.
385

 

Îro Me Dî Newmek Çı Xweş adlı na’tında: 

Îhsan bike wek Xewsê Kal  

Perde ji ber dêmê vemal 
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Nişan bide qewse hîlal 

Em dîn bibin d’eqlê xwe da 

Yaşlı veli gibi ihsanda buyur 

Yüzünde örtülü perde 

Göster hilal kaşları 

Biz de aklımızda delirelim  

 

2.2.3.3. Sır  )  السر (  

Sır Arapça bir kelime olup sözlükte ‘‘gizli şey, kıymetli, asıl, birşeyin efdali, 

halisi, kök, efdali’’ anlamlarına gelir.
386

 

Tasavvufî ıstılahında sır kelimesi “bilgisi yalnız Hak Teâlâ’ın yanında olan 

veya azkişi tarafından bilnen özel bilgi” ve “rûhun bir idrak mertebesi” manalarında 

kullanılır. Bazı sûfîlere göre sır belli bir mertebeye ulaşmış olan abd yani kul ile Rab 

arasında bulunan gizli kalan hâl ve durumlardır. Tasavvufî telakki de ‘dıl’ da denilen 

kalp mârifetin, rûh muhabbetin, sır da müşâhedenin mekânıdır.Resûl-i Ekrem’in, 

ِ َلْو تَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكتُْم َقلِياًل ، َوَلبََكيْتُْم َكثِيًرا‘‘  Vallahi benim bildiklerimi bilseydiniz“’’َوَّللاه

az güler, çok ağlardınız” meâlindeki hadisini
387

sûfîler Peygamber’in kendisine özel 

bazı bilgileri kendisinde sır olarak bulunduğunu ve sahabelerine bu sırları 

anlatmadığını ileri sürmüşlerdir. Ebû Hüreyre, aktarıldığına göre O şöyle demiştir; 

Hz. Peygamber’den iki ilim aldığını,birini aktardığını, diğerine gelince onu gizli 

tuttuğunu, onu da anlatması durumunda boynununvurulma tehlikesi ile karşıkarşıya 

kalacağını söylemiştir. Hz. Muhammed’in güzide sahabelerinden Muâz b. Cebel’e 

anlatmış olduğu ve bunu başkalarına anlatmasına izin vermediği özel bilgi 

hakkındaki rivayetler, bazı özel ve anlaşılması zor olan bilgilerin,yüksek mertebelere 
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ulaşmışve içinde bulundukları haller dolayısıyla yüce şahsiyet elde etmiş olan 

kişilerarasında, eskiden beri muhafaza edilen sırların var olduğunu göstermektedir.
388

 

Batevî de bu sırların farkındadır. Bir şiirinde Allah’ın aşkından dolayı acı 

çektiğini, bu acılarına derman olması ve aşk ateşiyle dağlanmış yüreğinin iyileşmesi 

için Hak Teâlâ’dan ezelden beri var olan sırları ifşa etmesini istemiştir.
389

 Bazı 

sûfilere göre sır bedenden ve rûhtan daha önce yaratılmıştır.
390

 Batevî’nin ezelden 

kastı bu olabilir. Batevî, Hak Teâlâ’nın yanında bulunan sırları isterken Allah’a 

sırların bilgini diye seslenmiştir.
391

Batevî’nin bu görüşüyle alakalı ifadeleri; 

Ya Reb Hewar Sed Car Hewar adlı münâcâtında: 

Vê eleme derman bike 

Sirra ezel zahir bike 

Daxa dilan hasil bike 

Ya Reb tu yî dermanê mın 

Bu acıya derman ol(ilaçla, dermanla) 

Ezel sırrını açıkla 

Gönüllerin isteğini yerine getir 

Ya Rabbi sensin dermanım 

Dilê xerîban sax bikey 

Sirr û halan zahir bikey 

Daxa dile min sax bikey 

Ya Reb tu yî dermanê min 

Gariplerin yüreğini iyileştir 
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Sır ve halleri açıkla  

Dağlanmış yüreğimi iyileştir 

Ya Rabbi dermanım sensin 

La Hewle La Quwwete adlı münâcâtında: 

‘Alimê esra û bal 

Muhewilê kullû hal 

Sirra te ye min xeyal 

Şewqa te ye min nedîm 

Yanında bulunan sırların Bilgin’i 

Tüm hallerin değiştireni 

Hayalimde olan senin sırrın  

Parlaklığından göremedim 

Sirra te dil dixwazî 

Ya Rebbi zatê qedîm 

Gönül sırrını istiyor 

Ey zatı kadim olan Rabbim 

Âlim, şair ve sûfi olan Rûzbihân-ı Baklî(ö. 606/1209), sır ile alakalı, sır 

hakikati dille anlatılamaz, demiştir. Yine sûfîler sır hakkında ârif,hiçbir vasıta 

olmadan sırrı bilir ama ifşa edemez, demişlerdir. 
392

 Batevî de sırların gizli kalması 

gerketiği görüşündedir. Bir sûfînin sırrının gizli kalmamasını, başı açık ve yalın ayak 

olan insana benzetmiştir. Sırrın gizli kalmasının daha iyi olacağını söyleyen 
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Batevî,ileriki dizelerde açıklanması durumunda sohbetlerde de sağır kalınacağını 

söylemiştir.
393

 

Heqqa Tu Padişahî adlı münâcâtında: 

Sirra te kir nexef bit 

Dê biye pêxasê serkol 

Eğer sırrın gizli değilse 

Yalın ayak ve başı açık olursun 

Sirra meken aşîkar 

Qence ew di xefî bin 

Sirları açıklamayın 

İyi olanı onun gizli kalmasıdır 

Batevî bir şiirinde de kendisinde bulunan sırdan bahsetmektedir. Bu sırrına 

mahrem sır demektedir. Bu ifadeleri kullandıktan kemen sonra Allah’tan af olunmayı 

istemekte Allah için sen çok affeden çok merhamet sahibisin demektedir. Mahrem 

sırdan kastı işlemiş olduğu ve bununla kendisinin günahkâr olduğu bir günahından 

bahsetmiş olması da yüksek ihtimaldir.
394

 

Heqqa Tu Padişahî adlı münâcâtında: 

Batey tu bikî xem 

Digel sirra xwe mehrem 

Wexfîr lî zenbî werhem 

Entel Xefûr-ur Rehîm 

Batey sen gamlan, efkârlan 
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Mahrem sırrınla birlikte 

Affet benden günahımı, rahmet et 

Sen çok bağışlayan çok merhamet edensin 

  

2.2.3.4. Şefaat ) الشفاعة ( 

Şefaat, sözlükte “tek olan bir şeyi eşit ve bir benzeriyle çift hale getirmek; 

birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını 

istemek” anlamlarındaki şef‘ kökünden türemiştir. “suçunun bağışlanması veya 

dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” mânasına da gelir.
395

 

 Terim anlamı olarak şefaat, insanların kendi menfaatleri için veya bir zarara 

uğramamak için Allah’tan veya manevî mertebesi yüksek olan kişilerden yardım 

talebinde bulunmasıdır. Şefaatin var olduğunu kabul gören âlimlere göre Hz. 

Peygamberin şefaati hem bu dünyada hem ahirette olmak üzere iki türlüdür. Biz 

konumuzun gereği olarak asıl ifade etmek istediğimiz kısım ahirette gerçekleşecek 

olan şefaattir. Bu açıdan söyleyecek olursak, şefaat, “Allah’ın kendilerine izin verip 

şefaat etmelerine müsaade ettiği peygamberlerin ve diğer sâlih kulların, Âhirette 

cehennemi hak eden bazı günahkâr mü’minlerin oraya girmemesi, cehenneme 

girenlerin oradan çıkarılıp cennete konulması, cenneti hak edenlerin ise daha yüksek 

derecelere ulaşmaları için, Allah’ayalvarıp yakarmaları, dua edip istekte 

bulunmalarıdır’’ diye tanımlanabilir.
396

 

 Kur’an-ı Kerim’de Şefaat kelimesi farklı türevleriyle birlikte 26 âyette 

geçmektedir. Kûr’an-ı Kerîmde şefaat, hiçbir put ve hiçbir sahte tanrının şefaat 

etmeyeceği,
397

 sadece bir ve tek olan Allah’ın şefaat etme yetkisine sahip 

olduğu,
398

şefaat etme izninin yalnız Allah’ın verdiği
399

ve ancak bilerek hakka 
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şehadet edenlerin şefaat edebileceği
400

şekliyle geçmektedir. Şefaat kelimesi 

kullanılmaksızın şefaat konusunu ele alan âyetler de bulunmaktadır.
401

 

 Tasavvufî düşünceye göre şefaat aynı zamanda aracılık demektir. Bir 

kimsenin yapmış olduğu duâsının kabulü veya bağışlanmak üzere, Allah katında 

takvasıyla kıymetli, değerli ve Allah’a yakın bir kişiyi veya bir veliyi araç görmesi 

ve vesile yapmasıdır. Örnek verecek olursak,Rabbim! Abdulkadir Gaylanî’nin 

hürmetine işlemiş olduğum günahlarımı bağışla, şeklinde ki duâ bundan sayabiliriz. 

Peygamberimiz (s.a.v.), hayatta iken inananlar için Allah katında şefaatçi olmuştur, 

kıyamet günü şefaat edeceği söylenmektedir, buna büyük şefaat denir. Doğrudan 

ölüden şefaat istemek şirk olarak değerlendirilir,çünkü veren Allah'tır, müslümana 

yakışan da O'ndan beklemek ve ummaktır. Peygamberimizin (s.a.v.) şefaati bile 

Allah'ın izni ile
402

 olacaktır.
403

 

 Tasavvufta şefaat konusu dünyada ve ahirette olmak üzere iki kısımda 

değerlendirilerek, vesile, tevessül, istimdad ve istiğase kavramları etrafında 

tartışılmıştır. 

Ragıp el-İsfahanî şefaat için, ahiret hayatındaki mahşer gününde veya daha 

sonra herhangi bir peygamberin ve diğer büyük zatların Allah’ın izniyle, yine O’nun 

razı olduğu ve izin verdiği günahkâr müminlerin günahlarının affedilmeleri, azaptan 

kurtulmaları ve cennetliklerin cennetteki derecelerinin yükseltilmesi için Allah’tan 

talepte bulunmalarıdır, tanımını yapmıştır.
404

 

Mutasavvıf olan Taftazanî, Şefaati şu üç kısımda inceler; 

Hz. Peygamber hayattayken insanlara şefaatçi olur ve O’nun vesilesiyle kul 

hidayete erir ve günahları bağışlanır. Bu haliyle Peygamberin dünyadaki şefaati 

peygamberlerin tebliğ sıfatı ve görevi ile ilişkilidir. 
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İkincisi, Hz. Muhammed’in ümmetine mahşer günü genel bir şefaat de 

bulunmasıdır. Bu tür şefaat ‘Şefaat-i Uzma’ kavramıyla ifade edilmiştir. 

Üçüncüsü, Hz. Muhammed’in mahşerde hesaplar görülmesi akabinde, 

cennetlikler cennete cehennemlikler cehenneme gittikten sonra şefaat etmesidir. Bu 

şefaatin olacağı ile alakalı âlimler görüş birliğinde değillerdir.
405

 

Ehl-i sünnet âlimlerin büyük çoğunluğuna göre Allah katında manevî 

mertebeler kazanmış olan kişiler şefaat etmeye yetkili kılınacaktır. Bunların kimler 

olduğuyla alakalı farklı görüşler olsa da çoğunlukla; peygamberler, velîler, sahâbîler, 

melekler, âlimler, şehidler,  sıddîklar ve sâlihlerdir. Bunların şefaat etme durumları 

Hak Teâlânezdindekidurumlarına göre değişmektedir. Şefaat edecekler arasında 

mertebesi en yüksek olan Hz. Muhammed(s.a.v.) en büyük şefaat etme yetkisine 

sahip olacaktır.
406

 

 Batevî de şiirlerinde şefaat kelimesine ve görüşüne yer vermiş ve Peygamber 

bahsinin geçtiği yerlerde Peygamber’e hitaben ahirette kendisine ve günahlarına 

şefaatçi olmasını istemiştir. 

Ey Ne’tê Tu Ez Erşi Heta Ferşî Şehîra adlı na’tında: 

 Ey seyyîdê alem senedê nûra hîdayet 

Hîvî dikin em ji te ey sedrê rîsalet 

Mehrûm nekî tu me ji dîwana şefa’et 

Batey bi cehennem nebirî roja qiyamet 

Ey âlemlerin efendisi hidayet nurunun senedi 

Senden umuyoruz ey risaletin başlangıç noktası 

Bizi mahrum etme şefaat divanından 

Kıyamet günü Batey cehennem’i görmesin 
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Hılo Rabe Ebul Qasım adlı na’tında: 

Here pêşî Xudayê me 

Rehîm û rehnumayê me 

Şefa’et ke xetayê me 

Li dîwanê bike mehder 

Rabbimizin önüne çık 

Rahmet ve yol göstericimiz 

Hatalarımıza şefaat et 

Mahşer meydanında şefaatçi ol 

Bike mehder li dîwanê 

Efû ke me ji îsyane 

Di roja heşr û mîzanê 

Nebin şermende ey serwer 

Divanda şefaat et 

İsyanımızdan dolayı bizi affet 

Haşr ve mizan gününde 

Mahcup düşmeyelim ey önder 

 

Muhemmed Sahıbê tacê adlı na’tında: 

Îlahi tu bike minnet 

Bide mın mehdera ummet 
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Subhê nebinin çu zehmet 

Di nêv agır û nîranî 

İlahım sen bana lütufta bulun 

Beni ümmetin şefaatçisi kıl 

Yarın hiç zahmet çekmeyelim 

Ateş ve alevlerin içinde 

Îlahî lê kire minnet 

Şefa’et jê ra kire xil’et 

Jı bo ummet kirî rehmet  

Wekî roja di mîzanî 

İlah O’na ihsanda bulundu 

Şefaat kendisine giydirildi 

Ümmet için rahmette bulundu 

Mizan gününde olacağı gibi 

Bunların dışında Batevî, Muhemmed Seyyîdê Âlem, Hılo Rabe Ebul Qasım 

adlı na’tlarında şefaate yine değinmiştir. Batevî, şefaati Allah’ın izni ile Peygambere 

has kılmış ve şefaat etme konusunda O’ndan medet umduğunu ifade 

etmiştir.
407

Peygambere hitaben ‘mizan gününün şefaatçisi’ diyen Batevî şefaatin 

mizan’ın kurulduğu vakit gerçekleşeceğine dikkatçekmiştir.
408

 

Mahşerde Hz. Peygamber’in ‘ümmet ümmet’ diyeceğini söyleyen Batevî diz 

çökmüş kendisinden yardım beklediğini ve mahşer gününde arşın gölgesinden 

faydalanması için yardım umduğunu ifade etmiştir.
409

Batevî, şefaatin Peygamber’e 

                                                           
407

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 82. 
408

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 83. 
409

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 87. 
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layık olduğu görüşündedir.
410

Peygamber’i kendileri için bir rahmet bir yol gösterici 

gören Batevî, Peygamberin Rabbimizin huzuruna varıp, divan dediği büyük meclis 

olarak gördüğü mahşerde şefaatçi olmasını diliyor. Kendilerinin günahlarından 

dolayı Allah’a karşı mahcup olmasını engelleyerek Peygamberin şefaatçi olmasını 

istiyor.
411

 

Batevî, şiirlerinde de anlaşılacağı üzere şefaatin olacağını kabul etmektedir. 

Şefaat edecek kişinin de Peygamberin olacağını ifade etmiştir. İnsanlar arasında 

derecesi en yüksek olan Peygamberin şefaate en layık olan kişinin olduğunu 

söyleyen Batevî, Allah’ın Peygamber’e şefaat etme yetkisini vereceğini ‘şefaat 

elbisesini giydirdiği’ ifadeleriyle dile getirmiştir.
412
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 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 90. 
411

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 92. 
412

 Sadinî, Mela Huseynê Bateyî, 95. 
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SONUÇ 

 Tasavvuf, İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özü olarak ifade 

edilmiştir. Bir diğer ifade ile ‘‘hâl’’ olarak adlandırılan dinin ‘‘manevî tecrübe’’ 

yönüdür. İslamî ilimlerin zevk ve haz tarafıdır. Tasavvuf, insanın inancı 

doğrultusunda duygularının depreşmesi ve bu duygulara göre yaşamasıdır. Bazı 

sûfîlerde, bu duygular, yaşamış olduğu hâller, yüreklerinden akıp dile gelen ifadeler 

kalem aracılığıyla sözcüklere dökülmüştür. Biz de bu sûfîlerin düşüncelerini, 

görüşlerini ve yaşadıkları hâlleri, yazmış oldukları eserlerini inceleyerek çoğunlukla 

öğrenebilmekteyiz. 

Anadolu coğrafyasında daha önce yaşamış pek çok İslâm âliminin eserleri 

üzerine yapılan çalışmalarda çoğunlukla tasavvufî unsurlara rastlanılmış ve bunlar 

üzerine eserler yazılmıştır. Ancak Batevî’nin tasavvufî yönünü ele alacak eser ve 

çalışmalara neredeyse hiç rastlamadık. Batevî üzerine yapmış olduğumuz bir 

okumamızda, Batevî’nin etkili dil kullanımını ve coşkun hislerini görebileceğimiz 

eserleri üzerine yapılacak geniş çaplı bir çalışmanın gerekliliği sonucuna vardık. 

Molla Hüseyin Batevî, 1675-1755 yılları arasında yaşamıştır. Küçüklüğünden 

beri ilim-irfanla uğraşan Batevî, medreselerde okumuş ve yine bu medreselerde ders 

vermiş olmasından dolayı sürekli ilim havasını teneffüs etmiştir. Öğrenmiş olduğu 

ilimler ders vermesine fayda verdiği gibi kalemine da katkıda bulunmuş, birçok eser 

yazmıştır. Güçlü bir dile sahip olan Batevî kendisinden sonra uzun yıllar boyunca 

okunacak eserler bırakmıştır.Yazmış olduğu eserlere bakıldığında Kürt Edebiyatının 

öncü şahsiyetleri arasında olduğu fark edilecektir. Kendisi özellikle Kürtçe mevlid 

yazan ilk kişi olarak tanınır. Yazmış olduğu bu mevlid gerek muhtevası ve gerek 

etkili üslûbundan dolayı insanlar tarafından hemen benimsenmiş ve çok hızlı bir 

şekilde geniş alanlarda kendisine yer bulmuştur. Kendisinden sonra yazılacak olan 

Kürtçe mevlidlere de ilham kaynağı olmuştur. Bu açıdan Molla Batevî, hem Kürt 

Edebiyatına hem de Kürtçe konuşan insanların dini kültürüne büyük bir miras 

bırakmış olmaktadır.  

Medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik yapmış olması 

İslâmî ilimlere vakıf olduğunu bizlere göstermektedir. Batevî’nin hayatını 
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incelediğimiz zaman yaşamış olduğu bölgede kendi döneminin İslâmî motiflerinden 

biri olduğu, böylece eserlerini İslâmî, duygu ve düşünceler ile yazdığı ve bunun 

sonucunda eserlerinde çok fazla tasavvufî sembollere yer verdiğini gördük. Bu 

tasavvufî semboller kendisinin tasavvufî görüşleri hakkında bize ipuçları vermiştir. 

Şiirlerinde en çok vurgu yaptığı şey aşktır. Bu Allah ve peygamber aşkıdır. 

Bu yönüyle kendisi için Allah ve Peygamber aşığı bir insan demek en doğru tanım 

olacaktır. Kendisinin ifadelerine göre tek muradı ve arzusu Allah’a kavuşmak, 

dolayısıyla Allah’ta fânî olmaktır. Dünyanın geçiciliğine ve fânîliğine sık sık vurgu 

yapan Batevî, insanların dünyaya tamah etmemeleri gerektiği, dünyaya aldananların 

zarar edeceği, murad edilmesi gereken tek gerçeğin Allah’ın rızası olduğu ve bunun 

için çalışılması gerektiğini vurgulamıştır. 

BabasınınSûfî Mustafa diye tanınıyor olması, Bate (Güneyyaka) sakinlerinin 

ve Hakkari-Beytüşşebap çevresindeki insanların anlattıkları ve şiirlerindeki tasavvufî 

unsurlar, kendisinin sûfî bir hayat tarzına sahip olduğu ve tasavvuf geleneği şairi 

olduğu tezlerini güçlendirmektedir. Kendisinin daima halvet haliyle Allah ile beraber 

olduğunu, kendisinin ifadesiyle halk arasındayken Hak ile beraber olduğunu ifade 

eden Batevî’nin, bir şiirinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hitaben Ey Mürşid demesi 

kendisinin üveysi meşreb bir Sûfi olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tasavvufî kişiliği ile ön plana çıkmasına rağmen herhangi bir şeyhe intisap 

ettiği veya herhangi bir tarikata mensup olduğu bilgisine rastlamadık. Ancak kendisi 

hakkında yeni bilgilere ulaşıldığı takdir de bu muğlaklık da çözümlenebilir. Yakın 

bir dönemde bir şiiri daha İran Milli Kütüphanesinde M.Halid Yalçın tarafından 

bulunulmuş,Nûbîhar dergisinin Temmuz 2019 sayısında yayınlanacaktır. Eserleri ve 

şiirleri bulundukça kendisi hakkındaki tasavvufî bilgiler daha açık hale gelecektir. 

Zira kayıp bir divanı bulunmaktadır. 

 Son olarak Batevî’nin hakkında bilgilerin ve kaynakların az olmasının nedeni 

olarak, imkânların az olduğu bir bölgede yaşamasına ve o bölgede yazılı ilmin değil 

de şifahi bilginin yaygın olmasına bağlıyoruz. Zira şiirler ve edebi hikâyeler 

yazılmak yerine ezberleniyordu. Eğer Batevî dönemin imkânlarının daha çok olduğu 
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söz gelimi İstanbul, Diyarbakır, Bağdat gibi şehirlerde yaşamış olsaydı durum daha 

farklı olabilirdi. 
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EKLER 

Ek 1.  RESİMLER 

 

Ek 1.1. : Molla Batevî’nin doğduğu Güneyyaka(Bate) köyü. 

 

Ek 1.2. : Molla Batevî’nin okuduğu ve bir dönem müderrislik yaptığı Hakkari Meydan 

Medresesi. 
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Ek 1.3. : Meydan Medresesinin ön kısmı. 

 

    

Ek 1.4. : Meydan Medresesi giriş kapısı. 
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Ek 1.5. : Molla Batevî’nin abdest aldığı çeşme ve namaz kıldığı taş. 

 

 
 

Ek 1.6. : Batevî’nin kabrı şeriflerinde bulunan kullanmış olduğu kazma, kürek gibi eşyaları. 
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     Ek 1.7. : Batevî’nin mezarında bulunan Batevî’nin hayatını anlatan yer yer silinmiş bir yazıt.
           

    
     

Ek 1.8. :Batevî’nin mezarının girişi. 
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Ek 1.9. : Batevî’nin mezarının girişinde Batevî’nin hayatını anlatan yazı. 
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Ek 1.10. : Hasan Arslan, Batevî’nin mezarı başında. 

 

Ek 1.11. : Güneyyaka (Bate) Köyü İlköğretim Okulu. 
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Ek 1.12. : Güneyyaka(Bate) köyünün muhtarı Bahattin Güzel ile birlikte, Bate Köyü. 

 

Ek 2.13: Mela Huseynê BateyÎ, jîyan Berhem û Helbestên Wi adlı kitabın yazarı Arşt.-yazar M. 

Halid Yalçın ile.  
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