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Esrar Dede’s “Devriyye” in the Form of “Tarkib-bant”
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ÖZET
Tasavvuf düﬂüncesindeki devir nazariyesini anlatan devriyyeler, daha çok tekke edebiyat›nda görülen
bir türdür. Fakat fazla olmamakla birlikte klâsik edebiyatta da örneklerine rastlanmaktad›r. Esrar Dede’nin
bu uzun terkib-bendi de klâsik edebiyattaki istisnai örneklerden biridir. Makalenin konusunu, bu ilginç ﬂiirin tahlili oluﬂturmaktad›r.
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ABSTRACT
The “devriyye” that explained “devir” theories in the mystic thoughts, is a kind which has been seen in
the “tekke” (mystic) literature. But we can also meet the examples in the classical literature. Esrar Dede’s
this long “tarkib-bant” is one of the exceptional examples in classical literature. The subject of the article consists of that interesting poem’s analysis.
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Tasavvuf felsefesindeki “devir” nazariyesini anlatan devriyyeler, Fars ve
Türk edebiyatlar›nda bilhassa tekke
edebiyat›nda oldukça ra¤bet görmüﬂ bir
türdür. Edebiyat›m›zda, Ahmed Yesevî’den R›za Tevfik’e kadar bir çok ﬂair taraf›ndan devriyeler kaleme al›nm›ﬂt›r
(Devriyeler için bk. Köprülü 1981:323324; Uzun 1994:251-253). Bu nazariye,
devriyyelerin yan›nda yaﬂnamelere de
kaynakl›k etmiﬂtir (Çelebio¤lu 1985).
Devriyeler, Niyazî-i M›srî’nin mensur
Risâle-i Devriyye’si (Güzel 1979-83:126137) gibi birkaç istisna d›ﬂ›nda, genellikle manzum olarak ilahi, destan, koﬂma,
nefes ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. Klâsik edebiyatta ise, devir nazariyesini anlatan veya k›smen temas eden gazel, kaside,
mesnevi ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ örneklere

rastlanmaktad›r. Fakat bunlar›n say›s›
fazla de¤ildir. Hayretî, Bakî, Gelibolulu
Âlî gibi (bk. Aksoyak 1996; Y›ld›r›m
2000:207-215). Mevlevîlik içinde yetiﬂen
bir mutasavv›f olmakla birlikte klâsik
estetik çizgisinde eserler veren Esrar
Dede’nin terkib-bendi de, bu türün istisnai örneklerinden biridir.
Esrar Dede, Melamî-kalender meﬂrepli, Hz.Ali ve Ehl-i beyt sevgisini dile
getirmekle birlikte yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir
ﬁiî olmad›¤›n› aç›kça ifade eden, maddî
aﬂka ve dünyevî zevklere düﬂkün, rint
bir ﬂairdir (bk.Horata 1998). Onun devriyeye yazmas›nda, her ﬂeyini borçlu oldu¤unu söyledi¤i Mevlâna’n›n Mesnevî
ve Dîvan-› Kebîr’inde (Köprülü 1981:
322-324) bu türe yer vermesinin etkili olmas› kuvvetle muhtemeldir. Devrinde
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beﬂeri aﬂk konulu lirik ﬂiirleriyle ismini
duyurmay› baﬂaran Esrar Dede’nin bu
tasavvufî terkib-bendi, 17 bentlik, toplam 136 beyitten oluﬂmaktad›r. Her bendinde 8’er beyit olan bu terkip, divandaki en uzun ﬂiirdir.
Kayna¤› eski Yunan felsefesine kadar giden devriyelerin konusu, ruhun
manevî âlemden maddî âleme geliﬂi ve
tekrar ilk makama dönüﬂü oluﬂturur.
Dönüﬂ, 360 derecelik bir daire üzerinde
meydana geldi¤i için devir ad›n› al›r. Ruhun maddî aleme geliﬂi kavs-i nüzûl
(mebde), maddî âlemden tekrar asl›na
dönüﬂü ise kavs-i urûc (mead) olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Tasavvufta, bu yarat›l›ﬂ
(tekvin, sudur ve tecelli) düﬂüncesi müstakil devriyelerin d›ﬂ›nda baz› mesnevîlerin baﬂ›nda da iﬂlenmiﬂtir. Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nush›yye’si, Âﬂ›k Paﬂa’n›n Garib-nâme’si gibi. Sünnî ﬂairler
ise, konunun dinî kaynaklara uymayan
yönleri sebebiyle, yarat›l›ﬂ konusunu
Kur’an ve hadisler çerçevesinde ele almaya çal›ﬂm›ﬂlar ve daha çok ruhun ana
rahmine düﬂmesinden ölümüne kadarki
süreyi, ölüm ve kabir hayat›n› anlatmay› tercih etmiﬂlerdir. Baz› devriyelerde
ise, sülûk esnas›ndaki hâller anlat›lm›ﬂt›r. Vahdet-i vücud düﬂüncesine sahip
mutasavv›flar ve Alevî-Bektaﬂî ﬂairler
ise konuyu bütün yönleriyle iﬂlemiﬂlerdir. Hatta Bektaﬂî ﬂairler aras›nda “tenasüh” (ölümden sonra ruhun, bir hayvan, bitki ve insanda ortaya ç›kmas›) düﬂüncesine bile yer verilmiﬂtir.
Esrar, ruhun geçirdi¤i merhaleleri
di¤er örneklerde oldu¤u gibi kendi baﬂ›ndan geçiyormuﬂ gibi birinci ﬂah›s a¤z›ndan nakletmiﬂ; yer yer modern tahkiyeli eserleri hat›rlatan iç monolog ve diyalog tekni¤ine de baﬂvurmuﬂtur (3, 4.
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bentler). Devriye, bu anlat›m zenginli¤i,
tamlamalar ve benzetmelerle yüklü üslûbuyla da dikkati çekmektedir.
Terkib-bent, yarat›l›ﬂ›n mahiyetini
merak eden, ﬂüpheler ve buhranlar içinde bocalamakta olan bir ruh tasviriyle
baﬂlar. Gönül ehlinin sürekli eza, cefa
içinde kalmas›n›, “telvin”den “temkin”e
ulaﬂamamas›n›n sebeplerini merak eden
ruh, yarat›l›ﬂtaki hikmeti ve s›rr› anlaman›n peﬂine düﬂer. Gayp âleminde etraf›na ›ﬂ›k saçan bir kandile benzeyen
ruh, mevcudat› seyretmek, eﬂyan›n nas›l
devretti¤ini ö¤renmek ister ve bunun
için “ﬁâh-› Atâ”, “Sâhib-i cûd” gibi s›fatlarla niteledi¤i Tanr›’dan izin al›r ve varl›k çöllerindeki uzun yolculu¤una baﬂlar:
Anlay›p mâ-hasal-› hikmet-i mechûleyi hep
Çekmesem harh›ﬂe-i ﬂübhe-i bî-hûde ﬂitâb
Ol kadar tâb-› televvün ile dem-beste ki tâ
Bir nefes devlet-i temkîne degil f›rsat-yâb (I/2,6)1
‹stedim seyr edeyim cümle-i mevcûdat›
Nice devr etdi¤in eﬂyây› bilem muztarr idim
Ruhsat-› kâmile verdi bana ol sâhib-i cûd
Baﬂlayam eylemege tayy-› beyâbân-› vücûd
(II/4,8)

Tanr›, yolculu¤a ç›kmaya haz›rlanan ruha nasihatler eder. Bu nasihatler,
tasavvufî eserlerde s›k s›k rastlad›¤›m›z
ö¤ütler çerçevesindedir. Buna göre ruh,
yolculu¤u s›ras›nda bir çok merhale kat
edecektir. Bu yolda, hiç bir zaman sab›r
kumaﬂ›n› ya¤ma etmeyip, her vadide
Hakk’› unutmamal›, bir an bile gaflet
içinde kal›p dünyan›n hayaletlerine aldanmamal›d›r. Bu tehlikelerden kurtulabilmek için kendisini bilgin gönüllü bir
mürﬂide teslim etmelidir:
Dedi dur söyleyeyim sana bu râz› ammâ
Etmesin tâ ki abes kâle-i sabr›n yagma
Unudursan bu sözü sonra ziyan eylersin
Kat› çok merhale kat’ eyleyeceksin zîrâ
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Her ne vâdîde isen hep ben olam maksudun
Bulmas›n kalbine yol reh-zen-i gaflet aslâ
Gûl-› dünyâ-y› denî ile sak›n aldanma
Gerçi çok mehlikeler var görünür cümle sana
Hiç birin eyleme tahsîl-i kemâle mâni’
K›lma hem nokta-i sehv ile kitâb›n imlâ
Vard›g›nda oraya tâ bulas›n matlûbun
Evvelâ hâdî-i tevfîkimi et râh-nümâ
Ba’dehû bir dil-i dânây› bulup teslîm ol
Her ne emr eyler ise cümle “ne’am” de deme “lâ”
(III/ 1-7)

Bilinç ak›m› tekni¤iyle ruhu, ilk
makam›na kadar götürüp Allah’la konuﬂturan ﬂair, bendin sonunda hâle döner ve kendisini vefa ehli zanneden ruh
nefsine yenik düﬂüﬂünü hat›rlar ve tekrar ilk makama giderek, nimetin sahibini inkar etmenin do¤rulu¤a s›¤mayaca¤›n›, hiç bir zaman nefsine aldanmayaca¤›n› söyler:
Ol vakit kendimi erbâb-› vefâ sand›m ben
El-amân gâile-i nefsime aldand›m ben (III / 8)
Dedim ey ﬂâh-› kerem hîç ne mümkin ki seni
Ben ferâmûﬂ edeyim bulamayam bende beni
Hidmet-i dâ’ire-i cûduna baglanm›ﬂ iken
Beni döndürmege kâdir mi olur çerh-i denî
(IV/1,3)

Bu karﬂ›l›kl› diyalogdan sonra, ruhun uzun sürecek yolculu¤u baﬂlar. Bilindi¤i gibi, tasavvuftaki yarat›l›ﬂ düﬂüncesine göre, yarat›c› kudretten önce
aktif ak›l do¤muﬂ, buna akl-› küll ve
nûr-› ‹lahî denilmiﬂtir. Bundan sonra s›ras›yla dokuz gök, dokuz nefs, tebayi-i
erbaa (kuru, yaﬂ, so¤uk, s›cak) ve anâs›r› erbaa (toprak, ateﬂ, hava, su) meydana
gelmiﬂtir. Dokuz kat gök baba, dört unsur ana mesabesindedir. Bunlar›n birleﬂmesinden de mevalid-i selâse (üç cocuk)
yani cans›zlar (madenler), bitki ve hayvanlar oluﬂmuﬂtur (Gölp›narl› 1985:6162). Devir nazariyesine göre, ‹lahî nur
ﬂeklindeki ruh, ilk makam›ndan ayr›l-
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d›ktan sonra s›ras›yla ak›l, nefs, felek,
tebayi-i erbaa ve ve anas›r-› erbaaya geçerek, bunlar›n tezahürleri ﬂeklinde ortaya ç›kar ve böylelikle maddi âleme iniﬂi (kavs-i nüzûl) tamamlanm›ﬂ olur.
Bundan sonra ise, s›ras›yla cans›z (cemad, madde), nebat (bitki) ve hayvan suretine girer ve bunlardan da ana rahmine düﬂerek mahlukat›n özü olan insan
ﬂeklinde tecelli eder. Sonra, “insan-› kâmil” mertebesine yükselir ve ilk makama döner (Köprülü 1981:222-223; Uzun
1994: 251-253).
Esrar, bir çok devriye ﬂairi gibi sadece ruhun bu uzun yolculu¤unun baz›
merhalelerini anlatm›ﬂ ve bilhassa ilk
makamdan ayr›lan ruhun üzüntüsünü
ve çekti¤i s›k›nt›lar› dile getirmiﬂtir.
Devriyenin baﬂ›nda, ﬂiddetli bir rüzgâr›n
ilk makam›ndan al›p savurdu¤u ruh, iniﬂin son basama¤› olan maddî âleme indirilir ve dört unsur (anas›r-› erbaa) ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kar. Bundan sonra ruh
için yeniden ilk makama yükseliﬂ baﬂlayacakt›r. Dünyaya inen ruh, hayret vadisi olarak niteledi¤i bu merhalede bir çok
s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›r. Talihinin insafa
gelmesi için adeta yalvar›r; geçti¤i her
vadide ilk makam›ndan ayr›lman›n verdi¤i üzüntüyle sürekli feryat eder:
Kald› ol yerde biraz bûm u gurâb ile düçâr
Ya’ni tertîb-i anâs›rdan al›p feyz-i nefes
Âteﬂ ü âb u türâb ile çehâr mîhâsâ
Oldu cellâd-› hevâ cismime çok mihnet-res (V/2,3)

Ruh, dört unsurdan nebat, sonra da
hayvan suretine girer ve bahçelerde ak›c› bir ateﬂi and›ran bir gül ve her makamda Hakk’›n hikmetini beyan eden
bir papa¤an olur. Felekten, baht gülünün daha aç›lmadan solmas›n›n sebebini
soran ruh, hiç bir zaman kendisine yâr
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olmayan baht›n›n ekti¤i niyaz tohumlar›n›n adeta çekirge ordusunun hücumuna u¤rad›¤›n› düﬂünür:
Sebebi n’old› ki ey çerh-i felâket-mu’tâd
Gül-i baht›m dah› aç›lmadan etdin ber-bâd
Kol budak sald› edânî çemen-i lütfunda
Esmedi devha-i ikbâlime hîç bâd-› murâd
Mâ-hasal her ne ise cümle savuldu dilden
Rûzgâr eylemeyip kasd›ma bir dem imdâd
Bitdi gitdi her ne kadar tohm-› niyâz ekdimse
U¤rad› h›rmen-i ümmîdime san hayli cerâd (VII
/1–7)

Ruhun çekti¤i s›k›nt› ve ac›lar› anlatt›¤› bu beyitler, Fuzulî gibi aﬂk› daha
çok ac› ve ›st›rap yönüyle ele alan Esrar’›n en baﬂar›l› oldu¤u k›s›mlard›r. O,
talihiyle kavga içinde olan ruhu, Mevlâ’y› b›rak›p Leylâ peﬂine düﬂen Mecnun’a benzetir. Fakat, Saib’in “Kaza çevgan›n›n topu hareket etmeye mecburdur;
talihten ﬂikayet basiretlilik de¤ildir.”anlam›ndaki beyti, ona kaza ve kaderin
önüne geçilemiyece¤i, talihten ﬂikayetin
yersiz oldu¤u gerçe¤ini hat›rlat›r. Akl›
hâlâ “bâr-geh-i cananî”de yani ruhlar›n
ilk yarat›ld›¤› makamda olan ruh, iki kanat tak›p yeniden manevî aleme ç›kmak
ister. Fakat dünya bahçesinde çaresiz
bir ﬂekilde dolaﬂ›p durmaktan baﬂka
elinden bir ﬂey gelmez. Kendisini kimsenin gaflet içinde avlayamayaca¤›n› düﬂünürken, benlik ve kibrine ma¤lup düﬂer:
Tak›n›p iki kanat eyledim andan pervâz
Ederek cânib-i ulvîye ç›kam deyü niyâz
Bu hevalarda beni avl›yamaz gafletde
Söyle sayyâda sak›n eylemesin tûl ü dirâz
Baﬂ›m› kayda düﬂürdü yine kibr ü hestî
Baglad› her taraf›m dâ’iye-i ser-bestî (X/1,5,8)

Telaﬂ içinde hayvan suretinde dolaﬂ›p duran ruh, iki tutî (papa¤an) taraf›ndan avlan›r. Bunlar anne ve babay› tem-
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sil ederler. Ruh, sonunda anne ve baban›n yiyip içtiklerinden ana rahmine düﬂer, fakat dünyada baﬂ›na gelecekleri düﬂünerek buradan da ç›kmak istemez. A¤layarak gözünü açt›¤›nda kendisini ana
kuca¤›nda bulur:
Görücek böyle telâﬂ ile beni ser-gerdân
Tutdu bir dâm-› h›yel kurdu hemân-dem devrân
‹ki tûtî-i sühan-fehm ile sayd etdi beni
Peder ü mâder ile ya’ni bana verdi niﬂân
Rahm-i mâderden edince güzerân n’oldugunu
Söylesem söz uzan›r k›ssa olur bî-pâyân
Vatan etmiﬂdi bir eyyâm çün ol mevki’de
Ç›kmaga istemeyip hayli dem oldu giryân (XI/1-5)
Girdi bu ﬂehre kat› girye vü zâr eyleyerek
Bu kadar cây-› hevilnâki güzâr eyleyerek
Ald› âgûﬂa görüp mâder-i eyyâm an›
Yüz verip besledi in’âm-› hezâr eyleyerek (XII/1-2)

Tasavvuf düﬂüncesine göre, dünyaya gelen ruhun amac› bir mürﬂit vas›tas›yla ruhu olgunlaﬂt›r›p “insan-› kâmil”
hâline gelerek yeniden Hakk’a ulaﬂmakt›r. Çocuk da büyür ve mektebe baﬂlar.
Bu mektep “edep” mektebidir. Bir süre
sonra gönlüne muhabbet ateﬂi düﬂer ve
“yokluk” (fenafillah) dersini ö¤renmeye
çal›ﬂ›rken bir güzele gönlünü kapt›r›r.
Maddî aﬂk içinde bocalayan ruh, yokluk
(fena) s›rlar›na vak›f olamaz. Esrar, ruhu bundan ötesine yani vahdet makam›na ulaﬂt›rmaz; bu makam›n s›rlar›na vak›f oldu¤u zaman onu da beyan edece¤ini söyler:
Sa’y ile eyleyiben nokta-› ilmi teksîr
Eyledim bir ince dem ders-i fenây› tekrîr
‹lm-i ma’nây› duyup s›rra olursam âgâh
An› bir hoﬂca beyân eylerim inﬂâ’allâh (XIV/1-8)

Kendisini dünyan›n meﬂgaleleri ve
dertleri içinde bulan insan, ezelde verdi¤i sözü unutur ve yolunu ﬂaﬂ›r›r. Kendisini bu hâllere düﬂüren, benlik gururuyla sarhoﬂ olmuﬂ nefsine isyan eder. Kor-
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ku ve ümit (havf u reca) girdab›ndan
kurtulup “taklid”den “tahkîk”e yani
Hakk’a ulaﬂmak için Allah’a dua eder:
Her ne etdiyse bana nefs-i bed-âyîn etdi
Tab’a küfrân-› ni’am tavr›n› telkîn etdi
Yakd› yand›rd› beni âteﬂ-i kahr u siteme
Baﬂ›ma tûde-i nâr-› gam› bâlîn etdi
Hayf vâ-hayf e¤er bulmaz isen râh-› necât
Mutasavver mi bir dah› hakk›mda hayât (XVI/1,7,8)
Berzah-› havf u recâdan beni Yâ Rab kurtar
Zevk u gam dûzah u Firdevs’e nigâh eylemeyem
Kavl-i taklîdimi tahkîk ede ehl-i tahkîk
Meslek-i aﬂkda hem-râh ola H›zr-› tevfîk (XVII/ 3,8)

Dünyevî zevkler peﬂinde geçen
uzun bir aray›ﬂ döneminden sonra, çok
geç bir yaﬂta kendisini Mevlevîli¤in potas›na atan ve çilesini tamamlad›¤› gece
hayata veda eden Esrar Dede, ruhu da
bu uzun yolculu¤unun sonunda yar› yolda b›rak›r. Bu, onun ﬂahsi maceras›yla
da paralellik göstermektedir. Mevlevilikten önce içinde bulundu¤u toplulu¤u
a¤›r bir ﬂekilde itham eden Esrar; Mevlevîli¤e girdikten sonra da ﬂaraba ve
maddî aﬂka düﬂkünlü¤ü sebebiyle ﬂeyhi
Gâlib taraf›ndan bir süre dergâhtan
uzaklaﬂt›r›l›r. Bu, onun intisaptan sonra
da maddî zevklerden kendisini tam olarak kurtaramad›¤›n› göstermektedir. Divan›nda da vahdet neﬂesini coﬂkun bir
üslûpla dile getirdi¤i ﬂiirler söylemekle
birlikte, s›k s›k beﬂerî aﬂk peﬂinde geçen
günlerini özlemle yad eder. Devriyyesinde de, ruhu “telvîn” makam›nda b›rak›p
“temkin”e erdirememesi bu aç›dan manidard›r.
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