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ÖNSÖZ
Sekiz yüz yıla yakın bir tarihe sahip olan Mevlevilik, süreç içerisinde geniş coğrafyalarda
yaygınlaşan bir tasavvuf ekolü olarak kurumsallaşırken aynı zamanda Türk kültürü, sanatı ve
edebiyatında da en güçlü damarlardan birinin oluşmasına öncülük etmiştir. Nitekim diğer tasavvuf
ekolleriyle karşılaştırıldığında Mevleviliğin göze çarpan başlıca özelliği, kurumsal kültürü içerisinde
sanat ve edebiyata oldukça merkezî bir yer ayırmasıdır. Nitekim on üçüncü yüzyıldan günümüze
Türk edebiyatında Mevlevilik müntesibi veya Mevlevi kültürüyle yetişmiş şairlerin sayısı bugün
tespit edilebildiği kadarıyla üç yüzden fazladır. Diğer yandan, Halide Edib Adıvar ve Ahmet Hamdi
Tanpınar gibi kendileri doğrudan Mevleviliğe bağlı olmasalar da Mevlevi kültürüne ve Şeyh Galip
gibi Mevlevilikle özdeşleşmiş tarihsel figürlere duydukları ilgi dolayımında farklı kalemlerin yazı
tecrübelerinde de söz konusu birikimin yansımaları karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda dünya genelinde Mevlana, Mevlevilik ve Şeyh Galip’e yönelik artan ilgiye paralel
olarak kültür endüstrisinin dinamiklerinin devreye girmesiyle birlikte konuya yeni boyutlar da eklenmiş
oldu. Bu noktalardan hareketle derlenen elinizdeki kitapta yer alan çalışmalardan bazıları klasik döneme
odaklanarak Mevlana’nın kişiliği, eserleri, hayatı ile Mevlevilik hakkındaki bazı yeni araştırmaları
ve bu konulardaki kimi kaynakları ele almaktadır. Modern dönemi konu edinen incelemelerde ise
şiirden romana ve kültür endüstrisine farklı alanlarda Mevlana ve Mevleviliğin görünüm biçimleri
tahlil edilmektedir. Bu bağlamda, Mevlüt İlhan ve Ermiş Dandan “Osman Fevzi Olcay’ın Muhtasar
Menâkıb-ı Mevlânâ İsimli Eseri” başlıklı yazılarında, çok sayıda tarihî eser ortaya koyan Osman Fevzi
Olcay’ın Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ isimli eseri hakkında bilgi sunduktan sonra bu eserin metnine yer
vermişlerdir. Özlem Düzlü de “Keçecizâde İzzet Molla’nın Kaleminden Mevleviler” başlıklı yazısında,
Bahâr-ı Efkâr adlı divanında hemen her gazelinin sonuna Mevlana ya da Mevlevilikle ilgili bir beyit
ekleyen, Mevlana, Mevlevi büyükleri ve Mevlevilikle ilgili pek çok manzume kaleme alan Keçecizâde
İzzet Molla’nın Mevlevi tarikatı mensuplarına hasrettiği bir kıt’asını değerlendirmektedir. On sekiz
beyitten oluşan ve “Mevlevileri” redifli olan şiirde genel olarak Mevlevilerin olumlu özelliklerinin
söz konusu edildiğine işaret eden Düzlü, İzzet Molla’nın tarikat içinden veya dışından bazı kimselerin
eleştirilerine hedef olabilecek davranışlarda bulunan kişilerin varlığına da işaret ettiğine değinmektedir.
Edebiyat tarihine odaklanan Yasemin Karakuş ve Ömer Arslan, “Dr. Rıza Nur’un Mevlana, Sultan
Veled ve Şeyh Galip’in Şiirleri Üzerine Dikkatleri” başlıklı yazılarında Dr. Rıza Nur’un şu ana kadar
bilinmeyen ve yayımlanmamış olan Türk Şiirinin Evolüsyonu Tarihi ve Analitik (Tahlilî) Tedkiki adlı
çalışmasının varlığına ve muhtevasına dikkat çektikten sonra Mevlana, Sultan Veled ve Şeyh Galip’in
bu eserde nasıl incelendiğini ayrıntılı olarak ele almışlardır.
Modern Türk şiirinde Mevlevilik ve Mevlana’yı ele alan iki çalışmadan birinde Ahmet Murat
Özel, Mevlana ve Mevleviliğin klasik edebiyattaki kurucu rolüne karşın modern edebiyatta böyle bir
güçlü temsilin oluşmadığını tespit ediyor. Bu durumu, modern şairlerde geleneğe karşı yeterli dikkatin
oluşmamış olmasına bağlayan Özel, Mevlana ve Mevleviliğin modern Türk şiirindeki temsilini
“duygusal bir vefa ama poetik bir veda” olarak değerlendirmektedir. Sevim Güldürmez ise modern
Türk şiirinde Mevlana’nın çeşitli görünüm biçimlerini ele alan yazısında birçok farklı kalemin eserlerini
mercek altına alıyor. Güldürmez, her şairin kendi Mevlana’sını inşa ettiğini ileri sürerek, Mevlana’nın
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modern Türk şiiri içerisindeki varlığını gelenekle ilişki kurma olgusunun dışında farklı bir çerçeveden
hareketle tahlil etmektedir. Güldürmez’e paralel olarak Derya Güllük de Türk romanında Mevlana ve
Mevleviliğin görünümlerindeki çeşitlenmeleri irdeliyor. Güllük’ün makalesine göre, tarihsel bir figür
olarak Mevlana’nın ve onun takipçileri tarafından yüzyıllar içerisinde oluşturulan Mevlevi kültürünün
Türk romanındaki temsili, roman yazarlarının kişisel seçicilikleri ve kendi meseleleri doğrultusunda
farklılaşmakta, kurmaca yazarları da kendi Mevlana’larını inşa etmektedir. Muhammet Salman ve Resul
Kırmızıdemir İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanına yoğunlaştıkları çalışmalarında, roman karakteri
Eflâtun’un seyrisülûku temsil eden yolculuğu etrafında, bir taraftan postmodern durumla uyumlu
biçimde hakikat anlayışlarına karşı dekonstrüktif bir yaklaşım ortaya konulduğunu, ancak diğer taraftan
da bu dekonstrüksiyonun nihilizme değil, hakikate ulaşmaya yardımcı olacak potansiyelde olduğuna
dikkat çekerek, Mevleviliğin alımlanma biçimi üzerinden Suskunlar’a dair alternatif bir okuma önerisi
sunmaktadır. Mevlevilik denilince akla ilk gelen simgelerden biri olan semâ törenlerinin günümüz kültür
endüstrisindeki konumu da kitapta ele alınan meseleler arasında. Seda Aksüt, semâ törenlerinin karşı
karşıya olduğu bir tehlikeye, bu kültürel mirasın otantikliğini tehdit eder hâle gelen risk faktörlerinden
biri olan bağlamından koparmaya işaret ederek etkili bir koruma bilincinin inşa edilmesi adına önerilerde
bulunuyor.
Derlemedeki bazı çalışmalarda da Mevlana ve Şeyh Galip farklı konular bağlamında birlikte
incelenmiştir. Örneğin Dursun Ali Tökel “ ‘Mânend-i Beyt-i Mesnevî’: Mevlana ve Şeyh Galip’te Çocuk”
başlıklı yazısında öncelikle Mevlana’daki çocuk sevgisine dikkat çekmekte, sonra da Şeyh Galip’in
özellikle çocuk, çocukluk veya çocuk eğitimi meselelerine dair görüşlerinin yanı sıra onun ilk ninni yazan
Divan şairi olduğuna değinmektedir. Aynı doğrultudan hareket etmekle beraber modern edebiyata uzanan
yazılardan birincisinde Ali Şükrü Çoruk, İbrahim Şinasi Efendi ile Şeyh Galip’in Osmanlı modernleşmesi
karşısındaki tutumlarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Şeyh Galip ve İbrahim Şinasi Efendi’nin,
dönemlerindeki modernleşme hareketlerinin yanında konumlandıklarını belirten Çoruk, her ne kadar
esasta aynı zeminde buluşsalar da modernleşme anlayışları bağlamında bu iki ismin arasında ilkesel
düzeyde önemli farklılaşmaların bulunduğunun da altını çiziyor. Yılmaz Daşcıoğlu’nın incelemesinde
ise Behçet Necatigil ve Hilmi Yavuz’un eserlerinde geleneğin bir yansıma biçimi olarak Şeyh Galip ve
şiirinin izleri sürülüyor. Daşcıoğlu, her iki şairin şiirinde Şeyh Galip’le ve onun şiiriyle kurulan ilişkiyi
örnekler üzerinden serimleyerek modern Türk şiiri içerisinde öne çıkan bir eğilime dair kuşbakışı fotoğraf
sunuyor. Modern Türk edebiyatında Şeyh Galip’in varlığıyla öne çıktığı romanlardan Huzur, Turgay
Anar tarafından kurmaca yazarının bıraktığı boşluklar ekseninde ele alınıyor. Anar’ın okumasında, Şeyh
Galip ve Beyhan Sultan’ın gölgelerinin Mümtaz ve Nuran arasındaki ilişki üzerinden Huzur’a nasıl
düştüğü, bu minvalde geçmişin şimdiye nasıl sızdığı belirginleştirilmektedir. Beyhan Kanter ise çağdaş
Türk şiirinin öne çıkan isimlerinden Arif Ay’ın eserlerine yoğunlaşıyor. Kanter incelemesinde, Arif Ay’ın
şiirlerinde Mevlana ve Mevleviliğin hem modern çağa karşı girişilen sorgulamalarda hem de hayatı ve
insanı algılamada belirleyici bir role sahip olduğunu, yaşanılan zamana karşı duyulan hoşnutsuzluğun dile
getirilişinde de Şeyh Galip’e atıflar yapılarak onunla bir bağ kurulduğunu tespit ediyor.
Kitapta, Şeyh Galip’in hayatı hakkında yeni tespit edilen bilgiler ile kişiliğinin oluşmasında önemli
etkileri olan şahıslar hakkında kaleme alınmış çalışmalar da bulunmaktadır. Mücahit Kaçar “Arşiv
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Belgeleri Işığında Şeyh Gâlib ve Şiirleri Hakkında Yeni Bilgiler” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığına
bağlı Osmanlı Arşivlerinde ve Topkapı Sarayı Arşivinde tespit ettiği belgeler ışığında Şeyh Galip’in
eşi, çocukları ve III. Selim’le olan ilişkisinin boyutlarına işaret eden bilgilerin yanında Galip’in arşiv
belgelerinde bulunan ve şu ana dek bilinmeyen birkaç şiirinin metnine de yer vermektedir. Ali Yıldırım
da “Şeyh Galip’in Şiirlerinde Mevlana Esintisi” başlıklı yazısında, Mevlana’nın düşüncesi ve şiirleri
ile pek çok farklı kültür ve edebiyat üzerinde kalıcı etkileri olan bir mütefekkir ve şair olduğuna dikkat
çekerek Mevleviliğin önemli şahsiyetlerinden biri olan Şeyh Galip’in de bir Mevlana hayranı olduğuna
değinmektedir. Yıldırım, Şeyh Galip’in şiirlerine Mevlana etkisi bağlamında bakıldığında çok fazla
benzerlik ve etkilenme görüldüğünü belirterek Mevlana’nın Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fîhi Mâ Fîh adlı
eserlerinin Şeyh Galip’in şiiri üzerindeki etkisini örneklerle ortaya koymaktadır. M. Muhsin Kalkışım
ise “Şeyh Galip’in Düşünce Atlasındaki Kaynaklar ve Şahsiyetler” başlıklı çalışmasında, Şeyh Galip’in
Dîvân, Hüsn ü Aşk, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî ve Es-Sohbetü’s-Sâfiyye’sinin taranmasıyla tespit ettiği ayet
ve hadisler ile 100’ün üzerindeki şahsiyetten 47’sini ele alarak Galip’in düşüncesinin kaynaklarını tespit
etmeye çalışmaktadır.
Çalışmaya katkı sağlayan araştırmacıların bazıları, Galip’in Hüsn ü Aşk mesnevisi hakkında
incelemeler kaleme almışlardır. Betül Avcı, “Hüsn ü Aşk’ı Na‘t-ı Nebî Eyleyen Dilâver: Sühan” başlıklı
makalesinde, Hüsn ü Aşk mesnevisinin önemli karakterlerinden biri olan ve çağdaş literatürde genellikle
“mürşid-i kâmil” olarak yorumlanan Sühan karakterinin İbn Arabî’nin kapsamlı bir şekilde dile getirdiği
Hakikat-i Muhammediyye ile tam bir paralellik gösterdiğini öne sürmektedir. Makalesinde aynı zamanda
İbn Arabî’nin Hakikat-i Muhammediyye anlayışı ile Galip’in Sühan’ı arasındaki güçlü benzerliğin
tasavvuf geleneğindeki bu iki önemli ismin tarihi yakınlığına da işaret ettiğini vurgulayan Avcı, Şeyh
Galip ve İsmail Rusuhi Ankaravî’yi Ekberî düşünceyi içselleştirmiş Mevleviler olarak İbn Arabî ve
Mevlana arasındaki iki önemli köprü olarak tavsif etmektedir. Songül Karaca da “Galip Dede Şiirinde
Deliliğin Hocası: Monlâ-yı Cünûn” başlıklı yazısında, Hüsn ü Aşk’ın önemli karakterlerinden birisi
olan Monlâ-yı Cünûn’un kim olduğu ve cünûn kavramının, İslâm ve tasavvuf literatüründeki yeriyle
birlikte bu karakteri nasıl temellendirdiğini ele almaktadır. Monlâ-yı Cünûn’un Galip’in şiirinde Hüsn
ü Aşk’tan hareketle neyi/neleri temsil ettiğini tartışan Karaca, Galip Dede’nin Hüsn ü Aşk’ından başka
Dîvân’ında da bir yerde geçmesinin, Monlâ-yı Cünûn’un, onun şiirinde genel bir karakter olduğunu
düşündürdüğünü ifade etmektedir. Ahmet Doğan ise “Hüsn ü Aşk’ın Kimyâ’sı” yazısında, Hüsn ü Aşk’ta
Aşk’ın, Hüsn’e talip olmasının ardından kendisine sunulan, “diyar-ı kalb”den “kimya”nın getirilmesi
şartındaki “kimya”nın ne olduğunu ele aldığı yazısında, deneysel/maddi bir araç olmaktan çok, tinsel
(manevi, ruhsal) bir dönüşümün vasıtası olarak kullanıldığına dikkat çektiği “kimya”nın, aslında yolun
bizzat kendisi olarak Aşk’ı Hüsn eylediğini söylemektedir.
Bu çalışmadaki yazılarda Galip’in Dîvan’ı ile Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’si de müstakilen inceleme
konusu olmuştur. Sevda Özden, “Şeyh Galip Dîvânı’nda Musiki” başlıklı yazısında öncelikle
Mevlevilikte musikinin oldukça önemli bir yere sahip olduğuna işaret ettikten sonra Galip’in musikiyi
ele alış biçimini Divan’ından aldığı örneklerle incelemektedir. Çalışmada, Galip Divanı’nda 11 şarkı,
musiki ile ilgili yek-ahenk 1 gazel, “ney” redifli 5 gazel, “tanbur” redifli 2 gazel olduğuna dikkat
çekilmiş, musiki ile ilgili tüm unsur ve mefhumlar incelenerek bunların tertip edildiği diğer kelime ve
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kelime gruplarıyla ilişkisi tahlil edilmiştir. “Şeyh Galip Dîvânı’nda Somutlama ve Soyutlamalar” başlıklı
yazısında Handan Belli, Galip’in Mevlevi bir şair olmasının yanında divanında derin bir anlam yapısı
ve edebî kaygılarla oluşturulmuş bir şiir dili oluşturduğu için şiirlerinin somutlama ve soyutlama tekniği
bakımından da incelenmesinin zorunluluğuna değinmektedir. Çalışmasının girişinde sanatta somutlama
ve soyutlama tekniğini ele alan Belli, Galip Dîvânı’ndan seçtiği beyitleri ilahi olanla, geometrik
şekillerle, tabiatla ve mitolojik unsurlarla yapılan somutlama ve soyutlamalar açısından incelemiştir.
Seda Uysal Bozaslan ise “Şeyh Galip’in Cezîre-i Mesnevî Şerhi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”
başlıklı yazısında Yûsuf-ı Sîne-çâk’in Cezîre-i Mesnevî’si üzerine bir şerh yazan Şeyh Galip’in bu
eserini diğer Cezîre şerhleriyle karşılaştırmaktadır. Yazar, Galip’ten sonra başka bir şerh yazılmamasının
nedenlerini de tartışmaya açtığı çalışmasında onun Şerh-i Cezîre-i Mesnevî’sinin yöntemi ve eserini
besleyen kaynakların çeşitliliği bakımından diğer şerhlerden farklılaşarak dönemini aşan bir mahiyet
kazandığını söylemektedir.
Elinizdeki derlemenin ortaya çıkmasında çok sayıda ismin katkı ve emeği bulunmaktadır. Bu
minvalde öncelikle, yazıların bilimsel değerlendirmelerini üstlenen hakemlerimize ve proje sürecindeki
katkılarından dolayı Dr. Şerif Eskin ile Arş. Gör. Sevim Güldürmez’e gönülden teşekkür ederiz. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’a, kitabın oluşum sürecindeki her adımda desteklerini esirgemedikleri için
müteşekkiriz. Son olarak, bölüm yazarlarına ve İstanbul Üniversitesi Yayınevi yetkililerine gösterdikleri
ilgi ve alaka dolayısıyla içten teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu kitabın Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip
çalışmalarına olumlu katkılar sağlamasını, alanda yeni araştırmalara kapı açmasını temenni ederiz.
Editörler
Mücahit Kaçar - Ömer Arslan - Yasemin Karakuş
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PREFACE
Mawlawiyah, which has a history of nearly eight centuries, was institutionalised as a sufi school and
has had widespread effects, in addition to pioneering the formation of one of the most influential sources
in Turkish culture, art, and literature. When compared to other sufi schools, the most striking feature
of Mawlawiyah is that it allocates a central place to art and literature within its institutional culture.
Therefore, from the thirteenth century to the present day, the number of poets who were followers of
the Mawlawiyah or Mawlawi culture in Turkish literature is more than three hundred. In addition to
historical figures such as Sheikh Ghalib, who are directly identified with Mawlawiyah, the reflections
of this cultural accumulation also appear in the writing experiences of authors who are not directly
affiliated with Mawlawi culture, such as Halide Edib Adıvar and Ahmet Hamdi Tanpınar, due to their
interest in the culture.
In recent years, parallel to the increasing interest in Mawlana, Mawlawiyah, and Sheikh Ghalib
around the world as the culture industry put mysticism on its agenda , new dimensions have been added
to the subject. Some of the studies in this book, which are composed within the framework of these
new dimensions, focus on the classical period and Mawlana’s personality, works, life, new research on
Mawlawiyah, and well-known written sources on these issues. In the studies dealing with the modern
period, the images of Mawlana and Mawlawiyah are analysed in different fields, from poetry to novels
and socioeconomic dimensions of mysticism today. In this context, Mevlüt İlhan and Ermiş Dandan,
in their article titled “Osman Fevzi Olcay’s Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ”, present information about
Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ of Osman Fevzi Olcay, who has produced many historical works, and
then include the text of his work. Özlem Düzlü, in “Mawlawis in Keçecizâde Izzet Molla’s Writings”,
evaluates a stanza that was devoted to the members of the Mawlawiyah by Izzet Molla, who has added
a couplet about Mawlana or Mawlawiyah at the end of almost every ghazal in his diwan called Bahâr-ı
Efkâr and wrote many poems about Mawlana, Mawlawi elders, and Mawlawiyah. Pointing out that in
the poem, which consists of eighteen couplets with the redif “Mawlawi”, the positive characteristics
of the Mawlawis are generally mentioned, Düzlü also observes that İzzet Molla further emphasises
the existence of people who could be the target of criticism from within or outside the sect due to
their negative behaviours. Focusing on the history of literature in their article “Dr. Rıza Nur’s Studies
on Jalâl al-Dîn Muhammed Rûmî, Sultan Veled, and Sheikh Ghalib’s Poems”, Yasemin Karakuş and
Ömer Arslan draw attention to the revealing of Rıza Nur’s Evolution of Turkish Poetry History and Its
Analytical Study, which has not been known until today, within the framework of the content of Nur’s
work, then discuss how Mawlana, Sultan Veled, and Sheikh Ghalib’s poems and literary personalities
were examined by Dr. Rıza Nur.
In one of the two studies dealing with Mawlawiyah and Mawlana in modern Turkish poetry, Ahmet
Murat Özel finds that a strong representation does not occur in modern literature, despite the founding
role of Mawlana and Mawlawiyah in classical literature. Özel, who attributes this to the lack of attention
paid to tradition by modern poets, evaluates the representation of Mawlana and Mawlawiyah in modern
Turkish poetry as an “emotional fidelity but a poetic farewell”. Sevim Güldürmez, on the other hand,
concentrates on the works of many different authors in her article, which deals with the various forms
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of appearance of Mawlana in modern Turkish poetry. Güldürmez, claiming that each poet constructs
their own Mawlana image, analyses the existence of Mawlana in modern Turkish poetry from a different
framework apart from the fact of establishing a relationship with tradition. In parallel with Güldürmez,
Derya Güllük also examines the variations in the aspects of Mawlana and Mawlawiyah in Turkish novels.
According to Güllük’s article, the representation of Mawlana as a historical figure and the Mawlawi
culture created by his followers over the centuries in Turkish novels differs in line with the personal
selectivity of the novelists and their issues, and fiction writers construct their own Mawlana image.
Muhammet Salman and Resul Kırmızıdemir focus on İhsan Oktay Anar’s novel Suskunlar. Salman and
Kırmızıdemir offer an alternative reading suggestion for this novel through the way Mawlawiyah is
perceived within the journey of the novel character Eflâtun representing mystical self-fulfilment, by a
deconstructive approach to the understanding of the truth is distorted in a postmodern situation; however,
they point out that this deconstruction has also the potential to help reach the truth, not nihilism. The
position of Mawlawi whirling ceremonies, one of the first symbols that come to mind when Mawlawiyah
is mentioned in today’s socioeconomic practices of mysticism, is among the issues discussed in the book.
Seda Aksüt points out the danger posed to the whirling ceremonies by decontextualization, which is
one of the risk factors that threatens the authenticity of this cultural heritage, and makes suggestions for
building an effective awareness of conservation.
In some studies in the compilation, Mawlana and Sheikh Ghalib are examined together in the context
of different subjects. For example, Dursun Ali Tökel, in his article titled “Like a Couplet of Mathnawi:
Child in Mawlana Jalâl Al-Dîn Muhammad Rûmî and Sheikh Ghalib”, first draws attention to the love
of children in Mawlana, and then focuses on Sheikh Ghalib’s views on children, childhood, and child
education. The author also mentions that Ghalib was the first diwan poet who wrote lullabies. Ali
Şükrü Çoruk comparatively examines the attitudes of İbrahim Şinasi Efendi and Sheikh Ghalib towards
Ottoman modernization in the first of the articles extending from the same direction to modern literature.
Stating that Sheikh Ghalib and İbrahim Şinasi Efendi sided with the modernization movements of their
time, Çoruk also underlines that there are important differences in principle between these two names
in terms of their understanding of modernization, although they meet on the same ground. In Yılmaz
Daşcıoğlu’s analysis, the traces of Şeyh Galip and his poetry are followed as a reflection of tradition in
the works of Behçet Necatigil and Hilmi Yavuz. Daşcıoğlu presents a bird’s-eye view of a prominent
trend in modern Turkish poetry by exposing the relationship established with Şeyh Galip and his poetry
in the works of both poets, through examples. In modern Turkish literature, Huzur, one of the novels in
which Sheikh Ghalib stands out with his presence as a novel character, is addressed by Turgay Anar on
the axis of the gaps left by the fictional writer. In Anar’s reading, it is made clear how the shadows of
Sheikh Ghalib and Beyhan Sultan fall on Huzur through the relationship between Mümtaz and Nuran,
and how the past infiltrates the present in this way. Beyhan Kanter, on the other hand, focuses on the
works of Arif Ay, a prominent name in contemporary Turkish poetry. In her analysis, Kanter determines
that in Arif Ay’s poems, Mawlana and Mawlawiyah have a decisive role both in interrogations against
the modern age and in perceiving life and people, and the author establishes a connection between the
expressions and the discontent with the time lived by referring to Sheikh Ghalib. In the book, there
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are also studies about newly revealed information about Sheikh Ghalib’s life and the people who have
important effects on the formation of his personality. In “New Information about Sheikh Ghalib and
Its Poems in the Light of Archive Documents”, Mücahit Kaçar provides information about Ghalib’s
personal life, in view of documents the author found in the State Archives and Topkapı Palace Archive.
In addition to the different dimensions of Sheikh Ghalib’s relationship with his wife, children, and Selim
III, Kaçar also presents several texts of Sheikh Ghalib’s unpublished poems found in archive documents.
Ali Yıldırım, in “Influence of Mawlana Jalâl al-Dîn Muhammad Rûmî in Sheikh Ghalib’s Poems”, draws
attention to the fact that Mawlana was a thinker and poet whose thoughts and poems had lasting effects
on many different cultures and works of literature. The author mentions that another important figure
of the Mawlawi order Sheikh Ghalib was an admirer of Mawlana. Yıldırım states that when we look at
Sheikh Ghalib’s poems in the context of Mawlana’s influence, there are many similarities and influences,
and the author reveals the influence of Mawlana’s Mathnawi, Diwan-ı Kebir, and Fîhi Mâ Fîh on Sheikh
Ghalib’s poetry through examples. Muhsin Kalkışım, in his study titled “Sources and Personalities
in Sheikh Ghalib’s Atlas of Thought”, scans his Diwan, Hüsn ü Aşk, Şerh-i Cezire-i Mathnawi, and
Es-Sohbetü’s-Safiyye to excerpt verses, hadiths, and people’s names in order to identify the sources of
Ghalib’s thought. Some of the researchers contributing to the book have written reviews about Ghalib’s
Hüsn ü Aşk mathnawi. In “Composing Na‘t out of a Mathnawi: Sheikh Ghalib’s Sühan”, Betül Avcı
states that the character of Sühan, an important character in Hüsn ü Aşk who is generally interpreted as
a “murşid-i kamil” in contemporary literature, is in full parallel with the “Hakikat-i -i Muhammediyye”
concept, which has a comprehensive interpretation by Ibn Arabî. Avcı, who has also emphasised in the
article the strong similarity between Ibn Arabi’s understanding of the “Hakikat-i Muhammediyye” and
Ghalib’s Sühan, points to the historical closeness of these two important names in the sufi tradition;
therefore, Avcı describes Sheikh Ghalib and İsmail Rusuhi as two important bridges between Ibn Arabi
and Mawlana who internalised Akbari thought in addition to the Mawlawi creeds. In “The Master
of Madness in the Poem of Ghalib Dede: Monlâ-yı Cünûn”, Songül Karaca discusses who Monlâ-yı
Cünûn, one of the important figures of Hüsn ü Aşk, is and how the concept of “cünûn” in Islamic and
sufi literature forms this character. Discussing what Monlâ-yı Cünûn represents in Ghalib’s poem based
on Hüsn ü Aşk, given the fact that this figure also takes place in Ghalib’s Diwan as an example, Karaca
asserts that Molla-yı Cünûn could be considered a common character in Ghalib’s poetry. Ahmet Doğan,
in his article “The Alchemy of Hüsn ü Aşk”, discusses what “alchemy” is in Hüsn ü Aşk (it was presented
by Aşk to Hüsn from the “land of the heart” as a gift of the gallant). Doğan states that “alchemy”, which
the author points out should be used as a means of spiritual (inner, moral) transformation rather than as
an experimental/material tool, actually transforms Hüsn, as the path itself, into Aşk.
In the articles in this book, Ghalib’s Diwan and Şerh-i Cezire-i Mathnawi have also been the
subject of individual analysis. In “Music in Sheikh Ghalib’s Diwan”, Sevda Özden firstly points out
that music has a very important place in Mawlawiyah, and then examines Ghalib’s approach to music
with examples from his Diwan. In the study, it is noted that in Ghalib’s Diwan there are 11 composed
poems, 1 ghazal about music, 5 ghazals with “ney” redifs, and 2 ghazals with “tanbur” redifs. Then, all
the elements and notions related to music are examined and their relationship with the other words and
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phrases in which they were composed is analysed. Handan Belli, in “Concretisation and Abstraction
in Sheikh Ghalib’s Collected Diwan Poems”, mentions the necessity of examining Ghalib’s poems in
terms of concretisation and abstraction techniques, since Ghalib is not only a distinguished Mawlawi
poet but also was creator of a poetic language formed with a deep semantic structure and literary
concerns in his Diwan. Addressing the technique of concretisation and abstraction in art at the beginning
of the study, Belli examined the couplets which are excerpted from the Diwan of Ghalib in terms of
concretisation and abstraction with the divine, geometric shapes, nature, and mythological elements. In
“A Comparative Analysis on Sheikh Ghalib’s Annotation of Cezîre-i Mesnevî”, Seda Uysal Bozaslan
compares Sheikh Ghalib’s Annotation of Cezîre-i Mathnawi, which is a commentary on Yûsuf-ı SîneÇâk’s Cezîre-i Mathnawi, with other Cezîre commentaries. The researcher also discusses the reasons
no other commentary was written after Galip; Uysal Bozaslan concludes that Ghalib’s commentary
differed from other commentaries and transcended its period due to the method the author followed and
the diversity of sources that fed his work.
Many people have contributed to this compilation. First of all, we would like to thank the reviewers
who undertook the scientific evaluation of the articles and also for their contributions to this project. We
are deeply grateful to Dr. Şerif Eskin and Res. Asst. Sevim Güldürmez. We are grateful to Hayati Develi,
Dean of the Faculty of Letters of Istanbul University, and Ali Şükrü Çoruk, Head of the Department
of Turkish Language and Literature, for their support at every step of the publication process of this
compilation. Finally, we would like to express our sincere thanks to the authors of the book chapters
and the staff of Istanbul University Press for their interest and care. We hope that this book will make
positive contributions to the studies of Mawlana, Mawlawiyah, and Sheikh Ghalib and open the door
to new research in the field.
Editors
Mücahit Kaçar - Ömer Arslan - Yasemin Karakuş
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