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Tâceddin Velî ve Dergâh›, Cumhuriyet döneminde Mehmet Âkif Ersoy (ö.
1936)’un dergâh›na misafir olmas›yla duyuldu. Tâceddin Dregâh›, Hac› Bayram-
› Velî (ö. 833/1430)’den sonra Ankara’n›n ikinci büyük dergâh›d›r. Tâceddîn
Dergâh’› özellikle ‹stiklâl Marfl›’n›n yaz›ld›¤› bir mekân olarak Türk milletinin
gönlünde ayr› bir yere sahiptir. Bu çal›flmam›zda kaynaklarda gerçekten hakk›n-
da pek az malumât bulunan bu mutasavv›f›n hayat›, fikirleri ve dergâh› hakk›n-
da yeni bilgiler vermeye çal›flaca¤›z.

A-Tâceddîn Velî’nin Hayat›
Tâceddîn Velî, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son zamanlar›nda yaflam›fl ayn›
ad› tafl›yan Kayserili Tâceddîn Velî (ö. 721/1321)’nin soyundan gelmektedir. Tâ-
ceddin Sultan’›n esas ad›, Tâceddîn ‹brahim’dir. Cumhuriyet döneminde Tâced-
din Velî hakk›nda bir araflt›rma yap›p, yay›nlayan Enver Behnân fiapolyo (ö.
1972)’nun da ifade etti¤i gibi hakk›nda tarihî mâlumât çok azd›r1. XVII. Yüzy›l-
da Bursa’da Üftâde hazretlerinin yan›nda tasavvufî e¤itimini tamamlad›¤› söyle-
nir. Azîz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1623) ile pîrdafl oldu¤u rivâyet edilirse2 de ge-
rek aralar›ndaki zaman fark›ndan gerekse kaynaklarda böyle bir bilginin yer al-
mamas›ndan dolay› ihtiyatla karfl›lamak gerekir3. Bilâhere hadis, f›k›h, tefsir gi-
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bi ilimleri ö¤renerek icâzet al›r. ‹stanbul ve Bursa’da e¤itimini ald›ktan sonra
Ankara’ya gelip yerleflir4. Dergâh’taki kitabesinden de anlafl›laca¤› gibi, Tâced-
din Sultan bir müddet Ankara’n›n Karalar köyüne göç etmifl ve yaklafl›k yedi y›l
bu köyde kald›ktan sonra tekrar Ankara’ya dönerek Hamamönündeki Der-
gâh’›na yerleflmifltir. Burada günümüzde hâlâ ayakta olan Celvetî Dergâh›n› kur-
mufltur5. fiapolyo, 1958 y›l›nda yazd›¤› ad› geçen makalede, Tâcettin Velî’nin
Ankara’da o zamanlar hâlâ sülalesinin devam etmekte oldu¤unu söylemektedir.
Yine fleyhin yak›nlar›ndan ve Ankara eflraf›ndan fiemsizâde Ahmed Efendi
ad›nda bir zât›n, Tâcettin Velî’ye ait bir yazma eseri kendisine arma¤an etti¤in-
den bahseder6. Anlafl›laca¤› üzere Tâceddin Velî’nin torunlar› muhtemelen hâ-
lâ Ankara’da yaflamaktad›r.
Taceddin Velî, Ankara’da iken evlenmifl ve bir o¤lu olmufltur. O¤ul Mustafa da
yetiflmifl ve Celvetiye usûlu üzere sülûkunu tamamlam›flt›r. Tâceddîn Velî ken-
disi hayattayken o¤lu Mustafa’y› kaybeder7. O¤lu’nun kabri, dergâh’›n kabirler
bölümündedir. Vefat edince kendi de ayn› yerin yan›na defnedilir. Tâceddîn Ve-
lî’nin vefât tarihi tam olarak tespit edilememifltir. Ancak eldeki verilerden XVII.
yüzy›l›n son yar›s› ile XVIII. yüzy›l›nda bafl›nda yaflam›fl olmas› kuvvetle muh-
temeldir. 

B-Tarîkat›
Tâceddîn Velî, elimizdeki tüm eski ve yeni kaynaklara göre Celvetiye tasavvuf
ekoluna mensuptur. Bu tarîkat›n âsitânesi (merkezi), ‹stanbul-Üsküdar’daki Hü-
dâyî Tekkesidir. Celvet, sözlükte, “Ortaya ç›kmak, aç›k ve vâz›h olmak, vatan›n-
dan uzaklaflmak” anlamlar›na gelir8. Tasavvuf terminolojisinde Halvet’in z›dd›
olan Celvet, “Kulun ilâhî s›fatlarla muttas›f olarak halvetten ç›kmas›d›r9.”  Hal-
vet ve Celvet tasavvufî iki kavram olmakla beraber ayn› zamanda iki tarîkat›n
ad›d›r. Celvetiyye Tarîkat› aslen Hac› Bayram Velî’nin kurdu¤u Bayramiyye’nin
bir koludur10. Daha do¤rusu Halvetiyye ve Bayramiyye’nin birleflmesinden mey-
dana gelmifl olup, Nakflbendiyye’den de izler tafl›maktad›r. Celvetiyye tarîkat›n›
temsil eden Azîz Mahmud Hüdâî(ö.1038/1628)’nin  silsilesi, Hac› Bayram Ve-
lî(ö. 833/1430)’nin halifelerinden Akb›y›k Meczub(ö.860/1455)’a dayan›r. Bu sil-
sileyi flu flekilde tespit etmifl bulunuyoruz11:
1-Hac› Bayram Velî
2-Akb›y›k Meczûb
3-Muk’ad (Kötürüm) H›z›r Dede
4-Mehmed Muhyiddin Üftâde
5-Azîz Mahmud Hüdâî
Kendisi Celvetiyye tarîkat›na mensup olan Tâceddîn-i Velî hakk›nda Osmanl›
dönemi kaynaklarda malumata rastlamak pek mümkün olmamaktad›r. Bu se-
bepten Tâceddîn-i Velî ile Azîz Mahmud Hüdâî aras›nda yer alan silsilenin bir
veya iki halkas› flimdilik kopuktur. Ancak  araflt›rmac› Sadi Bayram’›n kendi ifa-
desiyle zahmetler içerisinde ulaflabildi¤i bilgilere göre Taceddîn Dergâh’›nda
fleyhlik yapanlar›n silsilesi s›rayla flöyledir12:
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1-fieyh Tâceddîn-i Velî
2-O¤lu fieyh Mustafa Ankaravî
3-fieyh ‹brahim Baba
4-Selâmi Ali Efendi
5-Gizli fieyh Seyyid Mehmed Efendi Bursevî
6-O¤lu fieyh Mehmed
7-fieyh Abdurrahman
8-fieyh Peri Mehmed
9-fieyh Osman
10-fieyh fiehâbeddîn Ankaravî
11-fieyh Mehmed
12-fieyh Ahmed Efendi
13-fieyh Osman Vâfî Efendi
14-fieyh Mehmed Tayyib
15-Mevlevî fieyhi Mehmed Efendi
16-fieyh Abdülhalîm
17-fieyh Hüsâmeddin
18-fieyh Tahir Efendi
19-fieyh Feyzullah Efendi
20-fieyh Ahmed
21-fieyh Selahaddin
22-fieyh Mehmed Niflan
23-fieyh Mehmed fiemseddin
24-fieyh Gâlib
25-fieyh Mehmed Hüsameddin
26-fieyh Bahâeddin
27-fieyh Süleyman
28-fieyh Mehmed, Mustafa, Nefl’et, Azîz, Bedreddin, Mahmud Necmeddin, bu
zevât›n hepsinin kardefl olmas› muhtemeldir.
29-fieyh Süleyman O¤lu Mehmed Efendi

Celvetiyye Tarîkat› silsilesi, Hz. Ali’ye ulaflt›¤› için cehrî zikri esas alan bir tarî-
katt›r. Bu tarîkat›n asl›n› Kelime-i Tevhit zikri teflkil eder. Celvetiyye’de kelime-
i tevhid zikri esas olmakla birlikte Halvetî sülûkünün esas› olan esmâ-i seb’a (lâ-
ilâheillallah, Allah, Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr) zikrinin de büyük önemi
vard›r. Özellikle Hüdâyî’den sonraki dönemde Celvetî fleyhleri esmâ-i seb’a zik-
rini telkin etmifllerdir. Celvetî tâc› on üç terkli olup, kubbesi siyaha yak›n, koyu
yeflildir. Ortas›nda ayn› renk bir dü¤me vard›r. On üç rakam› on iki imam ve Hü-
dâyî hazretlerine iflarettir. Tâc›n tepesindeki dü¤me, Nübüvvet-i Muhammediy-
ye’nin ifadesidir. Tac›n destar› yeflil renklidir13. Taceddîn-i Velî’nin Türbesinde-
ki tâc›n dilimleri günümüzde yeniden yapt›r›ld›¤› için sehven on iki dilimli ya-
p›lm›flt›r. Ancak kubbe rengi siyah, destâr› da yeflil olmas› yönüyle Celvetîye tâ-
c› tan›m›na uymaktad›r14.
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C-Tâceddîn Velî’nin Dergâh›, Türbesi ve Câmii

Taceddîn Velî Cami ve Türbesi elân Hamamönü Sümer Mahallesi, Mehmet Akif
Ersoy Soka¤›ndad›r. Tâceddîn Sultan’›n ad›yla an›lan camii ve türbenin hemen
yan›ndaki Tâceddîn Dergâh’› Hacettepe Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan res-
tore edilmifl olup,  ziyarete aç›kt›r. Cumhuriyet öncesi tekke ve zâviyelerin aç›k
oldu¤u döneme flahitlik etmifl olan Türk Tarihçisi Enver Behnân fiapolyo
(ö.1972), tekkede icrâ edilen tasavvufî hareketlilikten flu flekilde bahseder:
“fieyh Tâcettin Camii içinde bir de tekkesi vard›. Tekkelerin kapat›lmas›na ka-
dar burada zikir yap›lmakta idi.  fieyh Tâcettinin tarîkat›, Celvetî’dir. Zikir gü-
nü müritleri ve derviflleri camiinin tekkesinde toplanarak âyinlerine devam
ederlerdi. Çok kere bir Mevlevî (taraf›ndan) zikir esnas›nda nât okunurdu. Bu ta-
rîkat›n mensuplar› zikirlerini önce diz çökmekle, sonra da ayakta ellerini birbi-
rinin omuzlar›na koymak suretiyle höykürürlerdi. Orta Anadolu’da bu tarîkate
girmifl bir çok müntesipleri vard›. Bir çok din  ulemâs› ve flâirleri bu tekkenin
fleyhleri etraf›nda toplanmakta idiler. Bu Celvetî tarîkat›na Bayramî’ler bilhassa
Mevlevî’ler büyük sayg› gösterirlerdi15.”
Camiinin solunda, camiinin bânisi Tâceddîn-i Velî’nin türbesi yer almaktad›r.
Orada bulunan iki sandukadan kuzeyde olan Tâceddîn-i Velî’nin, k›ble tarafta
olan ise, o¤lu Mustafa’n›nd›r16. Türbenin Camii taraf›na aç›lan penceresinin üs-
tünde: “Yâ Hazreti Pîr Tâceddîn-i Velî” ibaresi bulunan  Hattat Kâmil taraf›ndan
1343/1924 y›l›nda sülüs hatt›yla yaz›lm›fl levha yer almaktad›r. Türbenin camii
ile ba¤lant›s› girifl odas›ndad›r. Türbe, kesme tafl duvarl›, kiremit çat›l› sade bir
duvard›r17. Sultan Abdülhamîd taraf›ndan 1319/1901-2 y›l›nda yap›lm›flt›r. Tür-
be, içten sade badanal›, kubbeye benzer flekilde ifllenmifl ahflap tavanl›d›r. ‹kisi
d›flar›ya, biri camiye, ikisi girifle aç›lan befl penceresi vard›r18. Türbe ile ilgili da-
ha önce yap›lan çal›flmalara göre türbenin d›fl›nda kap›n›n üstündeki alt› sat›r-
l›k nesih hatt›yla Türkçe flu kitâbe bulunmakta idi19:

Câmi-i pürnûr Necmeddîn mürûr-› vakt ile
Olmufltu her taraftan mâil-i semt-i fenâ

Nesl-i pâkinden ân›n fiükrü Efendi nâm zât
Yakt› ol kendin a’lâ k›ld› bak tarh-› binâ

Bir muvahhid ç›kt› Âgâh söyledi tarihini
Bu ibâdet-gâh-› vâlâ flimdi oldu dil-guflâ

Bu kitâbeye göre camii, 1318/1900-1’de Necmeddîn’in ad›nda bir zât›n torunla-
r›ndan fiükrü Efendi taraf›ndan yenilenmifltir. Buna göre ilk yap›l›fl› XVIII. As›r
olmal›d›r20. Ancak bu kitâbe flu anda yerinde mevcut de¤ildir. Türbe, günümüz-
de Hac› Bayram kadar olmasa da, çokça ziyaret edilen ve bilinen bir yerdir. Din-
ler tarihçisi Hikmet Tanyu’ya göre Ankara da Hac› Bayram ve Hüseyin Gazi tür-
belerinden sonra en çok ziyaretçisi olan türbedir21.
Taceddîn Velî’nin camiine gelince, camii de ayn› ad› tafl›yan türbeye bitiflik,
kesme tafl duvarl›, kiremit çat›l› bir yap›d›r. Boyuna dikdörtgen plânl›, tamamen



kesme tafl kaplama olarak yap›lm›fl beden duvarlar›ndaki pencereler ve kap› ke-
merlerinin flekli, eserin çok geç devre ait oldu¤unu göstermektedir. Baz› günü-
müz araflt›rmalar›nda bu binan›n ilk defa Kanunî Sultan Süleyman (ö. 1566) Dö-
neminde Celvetî Tekkesi olarak yap›ld›¤› rivâyeti yer al›rsa da22, gerek yap›n›n
mimari özelli¤i gerekse Celvetiye Tarîkat›n›n ç›k›fl tarihi göz önüne al›nd›¤›nda
XVII. Yüzy›ldan geriye gitmesi mümkün görünmemektedir23. Camiinin beden
duvarlar›ndaki iflçilik ve organlardaki inflâ tarz› XIX. Yüzy›l›n sonu ve XX. Yüz-
y›l›n bafl›n› gösterir. Kap›n›n üzerindeki tu¤rân›n alt›ndaki kitabede bu yenilen-
me yaz›l›d›r24:

Tâc-dâr-› tâc-dârân Hazret-i Abdülhamîd
Yapd› bu dergâh› Tâceddîn tahsine sezâ
Söyledi Câhid kulu lutfen tamâm tarîhini
Bin üç yüz on dokuzda oldu bu camî binâ 
Hulûsî 1319/1901
Türk Tarih Kurumunun özel iste¤i üzerine 1942 y›l›nda Ankara Kitâbeleri adl›
çal›flmay› yapan M. Yusuf Akyurt, ilgili kitâbeden bahsederken  flu bafll›kla bafl-
lar: “Ankara’da Tek Ahmed Pafla Mahallesi’nde Tâcüddin Câmii ve Türbesi, A
Kap›s› Üzerindeki Tamir Kitâbesi: 0.45X1.05 m. Ölçüsünde”. Akyurt, eserinin
arkas›nda fiekil: 82’de Dergâh’›n plan›n› verir. Ayr›ca yukar›da zikretti¤imiz bafl-
l›k alt›nda tamir kitâbesini Arap harfleri ile verdikten sonra, “Türk Harfleri ‹le
Kitâbenin Metni” bafll›¤› ile yeni harflerle aktar›r25.
Tâceddîn Velî’nin camii, türbesi ve dergâh› ile tam bir külliye diyebilece¤imiz
bu eserle, yap›l›fl›ndan günümüze kadar Osmanl› padiflahlar›n›n ilgilendikleri
anlafl›lmaktad›r. Türbeye geçifl kap›s›n›n üzerindeki kitâbe II. Mahmud dönemi-
ni, camii kitâbesindeki tarih ise II. Abdülhamîd zaman›n› göstermektedir. Gü-
nümüze intikal eden yap›lardan türbenin II. Mahmud zaman›nda onar›ld›¤›, ca-
miinin ise Abdülmecîd döneminde bafllat›lan inflâs›n›n II. Abdülhamîd Han ta-
raf›ndan bitirildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Külliyenin ilk plan› bilinmemektedir. Ancak bugünkü haline bakarak, Tâceddîn
Câmii’nin zaviyeli câmilerden oldu¤unu, toplu duâ ve zikirlerin camii içerisin-
de yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bu söylenilen tespiti do¤rular mahiyette, dergâh
binas› avlu duvar›n›n do¤usunda, do¤rudan camii avlusuna aç›lan bir kap› bu-
lunmaktad›r.
Bugün ilk tesis edilen külliyeden geriye, Tâceddin Câmii, ayn› çat› alt›nda tür-
besi, Taceddin dergâh’›n›n meflrûta (Lojman) k›sm›, çeflme ve camiinin güney
k›sm›nda etraf› duvarla çevrili hazîre kalm›flt›r. Tâceddin Camii imam› Muhar-
rem Türk’ün flifahî beyan›na göre camiinin kuzey taraf›nda flifal› bir kuyunun
eskiden mevcut oldu¤u rivâyet edilmektedir.
Tekke ve zâviyelerin kapat›lmas›na iliflkin 30 Kas›m 1341/1925 tarih ve 677 sa-
y›l› kanunun, “Mektep ittihaz› mümkün olanlar›n okul olarak kullan›lmak üze-
re hususî idarelere devrini” öngören maddesi uyar›nca26, bir çok benzerleri gibi,
Tâceddin Dergâh› da o tarihlerde, “Avlulu ahflap mektep” olarak Ankara Vilâye-
ti ‹dâre-i Husûsiyesi ad›na devredilmifltir.
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Çeflitli sebeplerle kamu kurumlar›n›n mülkiyetine geçen tarihî vak›f yerlerin ye-
niden iadesini öngören 10 Eylül 1957 tarih ve 7044 say›l› kanun ve bu kanunun
uygulama fleklini gösteren 19 Aral›k 1963 tarihli Tüzük hükümleri uyar›nca, ta-
punun 62 pafta 275 ada, 25 parselinde kay›tl› 485 metrekare bir arsa üzerinde
bulunan Tâceddîn Dergâh’›n›n tapusu, 11 Kas›m 1986 tarihinde tekrar Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü ad›na al›nm›flt›r. Dergâh’›n haricinde kalan tafl›nmazlar›n
mülkiyeti ise, “Tâceddînzâde Mustafa Efendi Mazbut Vakf›” ad›na kay›tl›d›r.
Külliyyenin tamam›n›n yönetimi, Vak›flar Genel Müdürlü¤üne kay›tl›d›r27.

D-Tâceddîn Velî ve O¤lu fieyh Mustafa’n›n fiiirleri
Tâceddîn-i Velî ile ilgili bu çal›flmam›z esnas›nda, hazretin herhangi bir eseri
olup-olmad›¤›n› araflt›r›rken bafl›nda Tâceddîn Velî’ye ait  oldu¤u kaydedilen
dört sayfal›k bir fliire rastlad›k28. fiiirlerin bafl›nda: “Dîvan-› Tâceddîn-i Velî
Kuddise Sirruhu’l-Celiyy der Defîni Hâk-i It›rnâk-› Ankara” bafll›¤› yer almakta-
d›r29. Ve flu fliirler yer al›r30:

Ey cümleye ma’bûd olan derdime dermân sendedir
Âfl›klara matlûb olan derdime dermân sendedir

Aflkt›r beyim ana giden aflkt›r murada erdiren
Olmufl gönüllerdir gören derdime dermân sendedir

Aflkt›r tenimde cân olan mest-i elest insân olan
Âfl›klara îmân olan derdime dermân sendedir
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Sensin Kerîm Sensin Rahîm afl›klara aflk›n naîm
Vasl›n cinân hicrin cahîm derdime dermân sendedir

Tâceddîno¤lu çâresi çoktan bezm-i avâresi
Lutfun senin çun çâresi derdime dermân sendedir

Geldin kapuya ki ya flükür irham lenâ yâ Rabbenâ
Sensin Kerîm Sensin Gafûr irham lenâ yâ Rabbenâ

‹flim benim sehv u hatâ Cenâb›na düflen atâ
‹rciî’den gelen nidâ irham lenâ yâ Rabbenâ

Çûn ismindir Senin Rahmân, kamûya Sen ittin ihsân
Meded ile derman Senden irham lenâ ya Rabbenâ

Bafl›m kodum bu meydâne, muntaz›r›m ben ihsâne
Garîk›m gerçi isyâna irham lenâ yâ Rabbenâ

Günâh›m oldu gâyetsiz Senin lutfun nihâyetsiz
Nice bulam nihâyetsiz irham lenâ yâ Rabbenâ

Tâceddîno¤lu dir kald›m günâh›m anlad›m bildim
Yüzüm kara Sana söyledim irham lenâ yâ Rabbenâ

‹LÂHÎ

Yâ hafiyye’l-eltâf menbau’l-atâ
Huve’l-evvel huve’l-âhir yâ Mevlâ

Geçti ömrüm cümle ifllerim hatâ
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ

Tehîdir elimiz yüzümüz kara
Düfleli derdine oldum avâra

Visâlin nûrudur budur çâre
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ

Visâlin meyinden içenler kand›
Bu fenâ mülkünden gönül usand›

Gayri  kâim yoktur var›m efendi
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ

Ma¤lûb-› hevây›m kald›m sekrinde
Geçir avây›ktan koma mekrinde

Zâkirîn olay›m kalbim fikrinde
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ

Tâceddîn o¤ludur ey ulu Settâr
Ten Senin cân Senin alma da ne var

Gerçi kim âs›m-› mahsûd-› dîdâr
Huve’l-Evvel huve’l-Âhir yâ Mevlâ
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‹LÂHÎ

Sâl ki olmaz tecellî bulmasa kal›b-› safâ
Zira kim ve en leyse li’l-insâni illâ mâ saâ

Bahâne gerek fazl›na yani esbâblad›r
Her amel bahânesiz olmaz, ve’llezîne câhedû fînâ

Dinlemez ücret ile ol amel li-vechi’llâh
Ç›kar iki cihân› kalbinden cennet dahî sivâ

Tâceddîno¤lu gerek amel zât›n bizzât
Kat’ola ücret kesbile  amel kizipdir da’vâ

‹LÂHÎ

Kerem eyle ‹lâhî k›l inâyet
‹re kalbime muhabbet câna gayret

Bahar irup muhabbet öte bülbül
‹rifle flem’ aç›la verd-i cennet

Maâfl›m› idüp tebdîl-i meâda
Ki her fleyde görüne ilm-i ibret

‹çup aflk›n›n flerâb›n mest olam ben
Yolunda ölmek ola câna minnet

Ki feth it Küntü kenzen s›rr›n› Sen
Aç›la Men araf s›rr›na kurbet

Ki Semme vechi’nin lutfuna îrgör
Ayân ola her eflyâda hakîkat

Beni öldür ölem ölmezden evvel
Ecel ard›nda oldu çünki devlet

Budur Tâceddîno¤lunun niyâz›
Fenâ bulup aradan gide kesret

D‹⁄ER

Hudayâ ît hidâyet eyle talep
Beni nefsin elinden Sen emîn it

De¤il mi rahmetin kahr›na gâlip
Beni nefsin elinden Sen emîn it

Efendiye münâsip lutf u flefkat
Kula düflen recâ Mevlâ’ya minnet
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‹ki âlem Senin taht-› hükûmet
Beni nefsin elinden Sen emîn it

Elindedir Senin bozmak düzetmek
Sana lây›k yine görmek görünmek

De¤il mi ululuk çun cürmü örtmek
Beni nefsin elinden Sen emîn it

Kamûya sen Velî’sin var velâyet
Velîlere nîçun olmaz himâyet

‹dip ahvâlimi h›fz-› h›râset
Beni nefsin elinden Sen emîn it

Kamû ahvâlimi iddim havâle
Ki Sensin irgören cümle kemâle

S›¤›n›rum celâlinden cemâle
Beni nefsin elinden Sen emîn it

Tâceddîno¤lu oldu hevâya yâr
Sivây› eyledi nefsim benim kâr

Yine Senden olur derdime t›mar
Beni nefsin elinden Sen emîn it

D‹⁄ER

Âfl›k visâle iremez ma’flûka r›za virmeyince
Maksûda nâil olamaz hâne tenhâ kalmay›nca

Noksan görmez âfl›k  yârde ay›p görmez o
Bir fleyde anlamaz âfl›k bir yerde murâd›na irmeyince

Âfl›k sa’y ider vuslata aldanmaz âfl›k fasl›na
‹riflmez kimse ehline Hak’tan uzak olmay›nca

Âsân de¤il aflk yollar›, mest-i ezel bülbülleri
Anlamaz aflk›n dilleri tercümân olmay›nca

Tâceddîno¤ludur kande asl› ve fer’i bende
Bu sûret âriyet Sende bulup görmeyince

D‹⁄ER

Ki Sensin Hâl›k’›m halkeyleyen Sen
Senindir merhamet flefkat Allah›m
Kime a¤lay›m kime boynum e¤em ben
Senindir merhamet flefkat Allah›m
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Ademden çun getirdin velîmiz
Diyâr-› gurbete düfldük garîbleriz
Sana lây›k nemiz var bofl elimiz
Senindir merhamet flefkat Allah›m

Senin bahflin efendim hâk sûret
Azîm lutfun de¤il mi nefh-i kudret
Visâlin aflk›na çün oldu cennet
Senindir merhamet flefkat Allah›m

Hidâyet it her ifl ola müsâd›f
Aç›la genc ola nush-u maârif
‹rup vahdet olam s›rr›na  ârif
Senindir merhamet flefkat Allah›m

‹der Tâceddîno¤lu gerçi kîm hamd
Nice olur sana lây›k ol flükr ü hamd
Kapundan padiflâh›m eyleme red
Senindir merhamet flefkat Allah›m

D‹⁄ER

Kald›k kamu avâreler Senden inâyet
Yâ neylesun bîçâreler Senden inâyet pâdiflah

Mü’min de¤il râhat eri fânî de¤il râhat yeri
Sâlik nice bulsun Seni Senden inâyet pâdiflah

Girdim yola girdim yola virdim vâr›m ifl bu yola
Kime soram hâlim nola Senden inâyet pâdiflah

E¤er sâlih e¤er âsî kamû vasl›n avâresi
Lutfun Senin çun çâresi Senden inâyet pâdiflah

Oldu gafûr ismin Senin rahmet Senin ismin Senin
Âlem Senin yâ ben kimin Senden inâyet pâdiflah

Kime açam ben hâlimi kim dinlesun feryâd›m›
Lutfeyle Sen al elimi Senden inâyet pâdiflah

Tâceddîno¤lu gidelum bir ehle hizmet edelum
Kudret Senin ne diyelim Senden inâyet pâdiflah

D‹⁄ER

Kulun mülkü yoktur Senin hükmünde
Efendim her halde muînim Sensin Sen
Zâhirim bât›n›m Senin elinde
Efendim her halde muînim Sensin Sen



Her ne itsen iden elde Senin
Fâil-i mutlaks›n iruflur elin
Sana gâyet hâz›r ne itsem bilin
Efendim her halde muînim Sensin Sen

Kula düflen kendi günâh›n bilmek
Efendiye lây›k fluçundan geçmek
Hiç ola m› Senin kapundan gitmek
Efendim her halde muînim Sensin Sen

Bir abd-i âcizim ne itsem gerek
Cenâb›nla lây›k ne tutsam gerek
Hazretine Senin iletsem gerek
Kapundan gitmezem neylersen eyle

‹ki âlem senin gayr› kimindir
Kapundan gitmezem neylersen eyle
‹btidâ ve intihâ cümle Senindir
Kapundan gitmezem neylersen eyle

Ne tâat›m var ne efgân ne âh›m
Senin lutfunla ma¤rûrum pâdiflah›m
Velî te’dîbe lây›kt›r günâh›m
Kapundan gitmezem neylersen eyle

Tâceddîno¤ludur her fleyde âlim
Afveyle günâh›m bir ismin Halîm
Ne tâat›m var ne efgân ne âh›m
Senin lutfuna ma¤rurum pâdiflah›m 

Gayri kimdir Rahîm yâ var m› Kerîm
Kapundan gitmezem, neylersen eyle
‹btidâ ve intihâ cümle Senindir
Kapundan gitmezem, neylersen eyle

Kulun ma’lûm efendisine hâli
Kapundan gitmezem neylersen eyle
Yüzü kara tehî dest bir kulundur
Kapundan gitmezem neylersen eyle

‹der Tâceddîno¤lu bu recây› 
Kabûl eyle ki kurban ola cân›
Fenâ bula ne ten kala ne cân›
Kabûl eyle ki kurban ola cân›

D‹⁄ER

Nâm-› niflan gitmeden  âfl›k nice bulsun Seni
Ar› nâmusu atmadan âfl›k nice bulsun Seni
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Terk etmeyen cân-› cihân› bulmaz Seni görmez ayân
Ey bî-zaman ey bî-mekân âfl›k nice bulsun Seni

Yol bulmaya komaz hevâ, mâni’ olur hubb u sivâ
‹tmez isen derde devâ âfl›k nice bulsun Seni

A’mâ nice bulur seni deryâ ola çeflmi kan›
Me¤er çeker lutfun an› âfl›k nice bulsun Seni

Hiç var m›d›r ki ötmez bülbül kamu yol bulamaz
Kendili¤inden varamaz âfl›k nice bulsun Seni

Tâceddîno¤lu  konulmasa câm-› elest sunulmasa
Senden yana dönülmese âfl›k nice bulsun Seni

Enver Behnan fiapolyo’nun eline geçen ve hâlen kay›p Divan’dan Tâceddinzâde
fieyh Mustafa Efendi’ye ait di¤er baz› beyitler de flunlard›r31:

Bir acâip derde düfldüm anda yoktur intihâ
Nice olsun ifl bu derde intihâ yok ibtidâ

***

Bu devây› derdi aflk âfl›klar› ihyâ eder
Âfl›ka insaf de¤ildir istemek derde devâ

***

Gönül nice feryad›nca a¤lars›n
Ol yolu bilenlerden sormakt›r

Nice efgân eder nice inlersin
Bu yolun yolcusu haber almakt›r

Böyledir tâ ezel bu yolun hâli
Kimisi usludur bir kimisi  deli

***

Dünya fanî, sen fânî
Âkil olan dünya sana aldan›r›m
Benim mülküm deyu bilenler kâni
Âkil olan dünya sana aldan›r m›

Tenin bakî de¤il can›n emânet
Pâk ile sevdadan etme hiyânet
Mukarrerdir hesap olur k›yamet
Âkil olan bu dünyaya aldan›r m›

Gelip kimse bunda karar etmedi
Fenâ metâ›ndan  al›p gitmedi
Çün bildi se¤irtti ifli bitti
Âkil olan dünya sana aldan›r m›

207

.



Burada zikredilen fliirler, elimizdeki yazma nüshan›n bafll›¤›na bak›ld›¤›nda ilk
bak›flta Taceddîn Velî’ye ait gibi görünmektedir32. Ancak fliirin maktâ’ k›sm›nda
flairin ad›n›n  “Tâceddîno¤lu” olarak yaz›lm›fl olmas› bu tespiti flüphelendirmek-
tedir. fiâirlerin hayatlar›n› ele alan Tezkirelerde Tâceddîno¤lu ad›nda bir flairin
biyografisine dair bir bilgiye rastlanmamaktad›r. Di¤er taraftan günümüz araflt›r-
mac›lar›ndan Sadi Bayram, Fuat Bayramo¤lu’nun kendine verdi¤i Evrâd› Tâced-
dîn-i Velî adl› eseri yay›nlad›¤› makalesinde, Enver Behnan fiapolyo’dan nakil-
le Üçüncü bölümünde Tâceddîn Sultan’›n Esrâr-› ‹lâhî’lerinin bulundu¤unu, yi-
ne flâir olan Tâceddîno¤lu fieyh Mustafa’n›n ilâhîlerinin yer ald›¤›ndan bahse-
der33. Sadi Bayram ilâhilerinden baz› beyitler verelim diyerek, yukar›da verilen
ilâhîlerin baz›lar›n› zikreder34. Anlafl›ld›¤›na göre bu çal›flmada al›nt› yap›lan
Dîvânçe’de hem Tâceddîn Velî’nin hem de o¤lu fieyh Mustafa’n›n fliirleri bera-
ber kaydedilmifl olmal›d›r. Elimizdeki dört sayfal›k yazma fliir risâlesine baka-
rak Divançe dedik, ancak afla¤›da verilecek bilgilere bak›l›rsa bu sayfalar›n tam
bir Divan’›n kopmufl parçalar› olmas› ihtimali yüksektir. Eserin bafl›nda “Dîvân-
› Tâceddîn Velî” ibaresi yer al›rken, içindeki fliirlerin makta beytinde “Tâceddî-
no¤lu” mahlas› zikredilmektedir. Yine bize bu konuda destek olacak bir referans
da fludur: Enver Behnan fiapolyo, kendisine fleyhin yak›nlar›ndan fiemsîzâde
Ahmed Efendi’nin Tâceddin Velî’ye ait 1147/1735 tarihli yüz sayfadan fazla bir
yazma eserini verdinden bahseder35.
Bu eser, dört bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde: Tâceddîno¤lu fieyh Mus-
tafa Ankaravî’nin Evrâd-› fierîf’i yer almaktad›r ki, bu evrâd Sadi Bayram taraf›n-
dan yay›nlanm›flt›r36. ‹kinci bölüm: fieyh Tâceddîn Sultan’›n Silsilenâmesidir. Bu
silsilede son döneme kadar dergâh’ta postniflinlik yapanlar›n adlar› yaz›l›d›r. Üçün-
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cü bölüm: Tâceddîn Sultan’›n Esrâr-› ‹lâhî’sidir. Dördüncü bölümde: ‹lâhiyât-› Tâ-
ceddînzâde yer al›r. fiapolyo, bu eserin bir Tâcî Divan› oldu¤undan bahisle, edebi-
yat tarihinin zenginlefltirebilecek bir mahiyet arzetti¤inden bahseder37. Bu eserin
peflini b›rakmayan araflt›rmac› Sadi Bayram, Tâceddin Velî’nin sadece evrâd›n› bu-
lunduran Fuat Bayramo¤lu’ndan fotokopi nüshas› al›r ve yay›nlar38. Yine yukar›da-
ki eserin içeri¤ine dikkat edilirse hem Tâceddîn Velî’nin hem de o¤lu fieyh Musta-
fa’n›n fliirlerinden bahsedilmektedir. Yani yukar›da fliirlerde geçen Tâceddîno¤lu
mahlas› aç›kça, Tâceddîn Velî’nin o¤lu fieyh Mustafa Efendi olmal›d›r. Bu fliirlerin
Tâceddîn Velî’nin veya o¤lunun olup olmamas› bir tarafa flimdilik ilk defa yay›n-
lanm›fl olmas› önem arzetmektedir. Kanaatimizce bu hususu ileriki zamanlarda ya-
p›lacak detayl› ve akademik çal›flmalarla gün yüzüne ç›kacakt›r.
Yukar›daki fliirler, muhtevâ olarak tekke tarz›nda ‹lâhî formunda yaz›lm›fl fliir-
lerdir.  fiiirleri inceleyen fiapolyo’nun edebî de¤eri hakk›ndaki görüflü flöyledir:
“Bu fliirler okundu¤u zaman fieyh Tâceddin o¤lu fieyh Mustafa’n›n büyük bir fla-
ir oldu¤u meydana ç›kmaktad›r. Bu eser, bir Tâcî Dîvan’›d›r. Edebiyat tarihimi-
zi zenginlefltirecek bir mahiyet arzetmektedir39.” fiiirlerin dili görüldü¤ü gibi
Yûnus Emre’nin ilâhîleri kadar sâde ve anlafl›l›r. Genellikle âyetlere telmih ya-
p›ld›¤› göze çarpmaktad›r. Ümit ederiz ki, bu fliirlerin yer ald›¤› Divan zamanla
bulunur, insanlar›n istifâdesine sunulur.

E-Tâceddîn Dergâh›’n›n Türk Tarihindeki Yeri

Tâceddîn Dergâh›, Türk milletinin top yekun yeniden varolma mücadelesi Kur-
tulufl Savafl›n›n kazan›lmas›nda manêvî bir merkez olarak simgeleflen ve ‹stiklâl
Marfl›’n›n çat›s›n›n alt›nda yaz›ld›¤› bir mekand›r. Kanaatimizce Âkif’in bu eflsiz
fliirini bir dergâh çat›s› alt›nda yazm›fl olmas› bir tesadüf olmasa gerektir. Meh-
met Âkif Ersoy (ö. 1936) merhumun Burdur Milletvekilli¤i dönemi dahil Anka-
ra’da kald›¤› Nisan 1920-May›s 1923 tarihleri aras›nda üç y›l süre ile ikâmet et-
ti¤i ve ‹stiklâl Marfl›’n› yazd›¤› Dergâh Evi’nin herhangi bir kitâbesi yoktur. Âkif
eserini 17 fiubat 1921 tarihinde yazm›flt›r. Fakat birinciye mükâfat verilece¤i ha-
beri üzerine  eserini vermemifl, ancak Maârif Vekîlinin yaz›l› ricas› ve teminat›
üzerine buna raz› olmufltur. Di¤er bir rivâyette, Âkif bu ödülü, Dâru’l-Mesâi
ad›nda fakir han›mlar›n desteklendi¤i bir kurulufla vermifltir40.
1920 y›l›nda Maârif Vekâleti taraf›ndan ‹stiklâl Marfl› için bir müsâbaka aç›l›r.
Bu müsâbaka, dönemin Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yay›nlan›r. Türk fiâirle-
rinin Nazar-› Dikkatine-Maârif Vekâleti’nden bafll›kl› ilânda gönderilecek eserle-
rin 23 Kânunuevvel 1336 (23 Aral›k 1920) tarihinde, Maârif Vekâletince edebî
bir hey’et taraf›ndan seçileçe¤i, 500 lira mükâfât verilece¤i, bestesi için de mü-
sâbaka aç›larak, kazanana ayr›ca 500 lira verilece¤i bildirilmekte idi41. O dönem-
de Maârif Vekâletinin müsabaka açmas› üzerine 724 flâir baflvurur. Ancak mü-
sabakay› kazanacak flâir baflvurmam›flt›. Çünkü o memleketin kurtulaca¤›n› pa-
rayla söyleyemezdi. Maârif Vekili Hamdullah Suphi Tanr›över’e göre bu marfl›,
ancak Âkif gibi biri yazard›. Yaln›z Âkif’in ödüllü bir ifle girmeyece¤ini biliyor-
du. Ve ona flu özel mektupla bu teminat› verdi:
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“Pek aziz ve muhterem efendim,
‹stiklâl marfl› için aç›lan müsâbakaya ifltirak buyurmamalar›ndaki sebebin izale-
si için pek çok tedbirler vard›r. Zât-› üstâdânelerinin matlup fliiri vücûda getir-
meleri maksad›n husûlü için son çare olarak kalm›flt›r. Asîl endiflenizin icap et-
ti¤i ne varsa hepsini yapar›z. Memleketi bu müessir telkin ve tehyic vas›tas›n-
dan  mahrum b›rakmaman›z› rica ve bu vesîle ile en derin hürmet ve muhabbe-
timi arz ve tekrar eylerim efendim.
5 fiubat 1337
Umuru Maarif Vekili
Hamdullah Suphi”
Bu rica mektubu üzerine Âkif, müsabakaya girdi. Maârif Vekâleti müsabaka için
bir heyet seçmiflti. Bu heyette Doktor fiâir Hüseyin Suat ve Bursa Meb’usu fiair
Muhiddin Baba da, yer almaktayd›. Onlar da birer fliirle kat›lm›fllard›. Ancak
Âkif’in fliir yazmakta oldu¤unu duyunca, yar›flmadan çekildiler ve sadece seçi-
ci  kurula girdiler42.
Seçici kurulda bulunan Hüseyin Suat’›n aktard›¤›na göre imzas›z üç fliir finale
kal›r ve Âkif’in fliirinde de imza olmad›¤› halde tan›rlar ve o fliiri seçerler. An-
cak Hamdullah Suphi’nin 1 Mart 1921 Sal› günü konuyla ilgili ‹stiklâl Marfl›’n›n
Mecliste birinci müzâkeresi esnas›nda yapt›¤› konuflmas›nda kendi ifadesiyle,
“Yedi tanesi en fazla evsâf› hâiz olarak görülmüfl ve ayr›lm›flt›r”43. Hamdullah
Bey bu oturumda fliiri okur ve büyük bir heyecan seli olur44. Tâceddin Dergâh’›
Âkif’e o kadar ilham kayna¤› olmufltur ki, dergâh›n penceresinden etraftaki ye-
flilli¤e bakarken,
Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ,
derken topra¤›n alt›n› düflünüyor ve flu m›sra dudaklar›ndan dökülüyordu:

fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan flühedâ!

Hamdullah Suphi, Büyük Millet Meclisi’nde ‹stiklâl Marfl›’n›n bu iki m›sra›n›
okurken Nâfia Vekili Fâz›l Pafla haz›rlan›p; fliir bitince tekrar okunmas›n› hay-
k›rarak rica edecekti. Ve üç kere yüksek sesle ba¤›rm›fl, ve arkas›ndan meb’uslar
marfl› ayakta dört defa dinlemifllerdi45. Yine Adnan Ad›var’›n  meclis baflkanl›-
¤›ndaki ikinci oturumda ‹stiklâl Marfl›’n›n bu flekilde Mecliste Maârif Vekili
Hamdullah Suphi Tanr›över taraf›ndan  okunarak ayakta kabulü ise 12 Mart
1921 Cumartesi günü gerçekleflmifltir46. Olay›n görgü tan›¤› Eflref Edip o manza-
ray› flöyle canland›r›r: “Maârif Vekili, bu marfl› meclis kürsüsünden okudu¤u za-
man meb’uslar›n alk›fllar›ndan meclisin tavanlar› sars›l›yordu. Ruhlar› o kadar
heyecan kaplam›flt› ki, bütün meclis yekâre bir kalp hâlinde dalgalan›yordu47.”
O anda Milletvekili olarak mecliste bulunan Âkif ise mahcubiyetinden, bafl›n›
kollar›n›n aras›na sokmufl, s›ran›n üstüne yumulmufltu. Hatta Âkif’in utanc›n-
dan Meclis’te duramay›p, d›flar› ç›kt›¤› da söylenmektedir48. Yine Mehmet Âkif
vefat›ndan biraz önce flu cümlelerle memlekete ve millî tarihe arma¤an etti¤ini
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söylüyordu: “O fliir art›k benim de¤ildir. O, milletimin mal›d›r. Benim milletime
karfl› en büyük hediyem budur49.”

‹stiklâl Marfl›, ilkönce Sebîlü’r-Reflad’da yay›nland›50. Arkas›ndan Hâkimiyet-i
Milliye51 ve Yar›n52 gazetelerinde, müstakil olarak yay›nlanm›flt›r53. Ayr›ca Âkif,
daha önce bulundu¤u Kastamonu’da ç›kmakta olan Aç›kgöz Gazetesine ‹stiklâl
Marfl›n› kendi el yaz›s› ile yaz›p, göndermifl ve 21 fiubat 1337/1921 tarihinde ya-
y›nlanm›flt›r54. Gazetede ‹stiklâl Marfl›n›n bafl taraf›na yaz›lan flu cümleler çok
anlaml›d›r: “fiâir-i a’zam ve muhterem Mehmet Âkif Bey Efendi üstad›m›z, (‹s-
tiklâl Marfl›) unvanl› bir bedîa-i nefîselerinin ilk neflri flerefini gazetemize lütuf
buyurdular. Her m›sra›nda Türk ve ‹slâm ruhunun ulvî ve mübârek hisleri tit-
reyen bu âbide-i san’at› kemâli hürmet ve mubâhatla dercederiz.”

Gerçekten Hamdullah Suphi’nin marfl›n kabulünden sonraki meclisin ikinci
müzâkeresinde bu fliirle ilgili söyledi¤i flu söz ‹stiklâl Marfl›n› tavsif etmek için
yeterlidir: “Âkif Bey bu fliirini ilâhî bir belâgatla yazm›flt›r”55. Yine edebiyat ta-
rihçisi ve dilci Muharrem Ergin, ‹stiklâl Marfl›’yla ilgili olarak flunlar› söyler: “‹s-
tiklâl Marfl› müsâbakas›na kat›lan bütün fliirleri gördük. ‹lk önce, bu fliirlerin hiç
biri Meclis’i dahi tatmin etmemifltir. Edebiyatç›lar olarak bizi de tatmin etme-
mekte ve hiç birisi Mehmet Âkif’in ‹stiklâl Marfl›’n›n eline su dökecek bir fliir
hüviyetinde görünmemektedir. Bundan sonra da hiç kimse ayn› seviyede bir fli-
ir yazamaz, yazamayacakt›r56.”

‹stiklâl Marfl›’n›n bestesine gelince, 1930 y›l›na gelinceye kadar muhtelif kimse-
lerin besteleriyle çal›nd›. ‹stanbul’un bir k›sm›nda Ö¤retmen Zâtî Arca’n›n, Ka-
d›köy taraf›nda ise Ali R›fat Ça¤atay’›n bestesi söylenmekte idi. 1924 y›l›nda
toplanan Maârif Vekâleti kurulu Ali R›fat Ça¤atay’›n bestesinin tüm okullarda
çal›nmas› için bildirge yay›nlam›flt›r. Marfl›n bestesi için de bir yar›flma aç›lm›fl
yirmi dört kifli kat›lm›flt›r. Marfl 1930 y›l›na kadar bu besteyle çal›nm›fl, ayn› y›l
Cumhurbaflkanl›¤› Orkestra fiefi Zeki Üngör taraf›ndan yeniden bestelenmifl ve
günümüze kadar çal›na gelmifltir57.

‹stiklâl Savafl›ndan sonra Ankara Palas’ta bir zafer balosu verilir. Gazi Mustafa
Kemal Pafla hazretleri, geç saatlerde baloya gelir. Salon h›ncah›nç doludur. Bafl-
lar merakla girifl kap›s›na çevrilir. Çünkü Gazi içeriye girmektedir. O anda ‹stik-
lâl Marfl› çalmaya bafllar. Gazi ve davetliler marfl› k›p›rdaman, derin bir huflû
içinde dinlerler. Marfl o anda resmen ilk defa çal›nmaktad›r. Marfl bitince Gazi,
takdirlerini ve memnuniyetini aç›kca bildirir58.

Âkif’in bu dergâha gelip, yerleflmesinin canl› flahidi, yan›ndan pek ayr›lmayan
Eflref Edip bunu flöyle aktar›r: “Ankara’ya gelince do¤ru Tâceddîn Dergâh›’na
indik. O zaman Ankara’da mesken buhran› oldu¤u için herkes bir tarafa s›¤›n-
m›flt›. Tâceddin Dergâh› fleyhi, bir hürmet-i mahsusa olmak üzere dergâh’› üs-
tada tahsis etmiflti. Dergâh deyince dervifller, âyinler hat›ra gelmesin. Eflraftan
birinin adetâ selâml›k dairesi. Ufak bir köflk gibi muntazam yap›lm›fl. ‹çi d›fl›
boyal›. Döflenip, dayanm›fl, güzel ve genifl bir bahçesi var. Türlü türlü meyva-
lar. Önünde bir flad›rvan var, flar›l flar›l sular ak›yor. Üstat Ankara’daki bütün
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fliirlerini ve ‹stiklâl Marfl›’n› hep bu dergâhta yazm›flt›r59.” Eflref Edip, ‹stiklâl
Marfl› kabul edildikten sonra dergâh’ta samimi bir merâsim yap›ld›¤›ndan,
Âkif’i tüm sevenlerinin ve dönemin milletvekillerinin onu tebri¤e geldi¤inden
bahseder60.

Bu dergâh, ‹stiklâl Marfl›’n›n yaz›ld›¤› mekan olarak Cumhuriyet tarihinde ilk
defa 1949 y›l›nda dönemin Ankara Belediye Baflkan› Dr. Râ¤›p Tüzün taraf›n-
dan tesbit edilmifl ve soka¤›na fiâir Âkif Soka¤› ad› verilmifltir61. Gerçekten o
dönemde Râ¤›p Tüzün 1948-1950  y›llar› aras›nda Ankara Belediye Baflkan›-
d›r62. Baflkan önce Âkif’in marfl›, Tâceddin Dergâh›nda tekke odas›nda m›; yok-
sa ailesini Ankara’ya getirdi¤i zaman fleyhten kiralad›¤› evde mi yazm›flt›, bu-
nu araflt›r›r. Bu tahkik esnas›nda Âkif’in aile dostunun k›z›, Süheylâ Karan Ha-
n›mefendi’ye sorar. O da baflkana, ailesinin fliirin yaz›ld›¤› tarihte Kastamo-
nu’da  oldu¤unu ve Âkif’in o zaman yaln›z halde Tâceddin Dergâh›’nda ikâmet
etmekte oldu¤unu, ayr›ca fliiri de orada yazd›¤›n› bizzat kendinden iflitti¤ini
söyler63. Ayn› han›mefendinin beyan›na göre bundan üç ay sonra, yaklafl›k Ha-
ziran 1921 tarihinde Âkif, ailesini getirmek için Tâceddîn Dergâh› fleyhinin evi-
ni kiralar64. Yine o dönemlerde Eski Baytar Dairesi Kâtibi, Âkif’in tekke’de otur-
du¤u bu oday› ziyaret etmek ister. Bir taksi ile Ulus’tan Tâceddin Dergâh›’na gi-
der. Orada kimse kendisine yard›mc› olamad›¤› için ‹mam› bekler. Camii’nin
yaklafl›k elli y›ld›r ‹maml›¤›n› yapan Tevfik Efendi, kendisine refâkat eder ve
Âkif’in ‹stiklâl Marfl›n› yazd›¤› mesken’i ve oday› gösterir. ‹mam, son defa
Âkif’i M›s›r’da hacca giderken ziyaret etti¤ini, daha önceden de tan›flt›klar›n›
söyler. Kâtip’in ziyaretten sonra kafas›nda canlanan flu fikirler, günümüz için
de çok anlaml›d›r diye düflünüyoruz: “Hiçbir taraf› görmeyen bu oda, Mehmet
Âkif’in ömrünün saadet içinde geçti¤i bir yerdi. Bugün bu bina devletin mülki-
yeti alt›ndad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n tasarrufu alt›nda... Acaba niye bu
oda, Âkif’in beflinci, onuncu, on beflinci y›ldönümlerinde Ankara’daki okulla-
r›n talebelerine gösterilmez ve “‹flte buras› her zaman okuyup durdu¤umuz ‹s-
tiklâl Marfl›’n› yazan›n oturdu¤u yerdir; denilmez, onlara böylece eski Anka-
ra’n›n hâli anlat›lmaz65.”

Halk aras›nda Tâceddîn Dergâh› ve günümüzde Mehmet Âkif Ersoy Müze Evi
olarak bilinen bina iki katl›, ahflap, karkas çat›l› küçük bir yap›d›r. Bu mekan ve
külliyenin yer ald›¤› çevre, flu anda tam bir mezbelelik görünümündedir. Türk
milletinin bayrak, vatan gibi en mukaddes de¤erlerinden biri olan ‹stiklâl Mar-
fl›’na ev sahipli¤i yapm›fl olan bu yerin flan›na uygun bir mekan haline getiril-
mesi zarurî görünmektedir. Tâceddin Dergâh› dahil bütün bir külliye, hâlen Ha-
cettepe Üniversitesi merkez kampusünün içinde yer almaktad›r.

SONUÇ

Tâceddîn-i Velî, Anadolu’da özellikle Ankara’da Celvetî tasavvuf okuluna ait bi-
linen tek dergâh olmas› ve yaklafl›k üç as›r bir süreden beri Hac› Bayram’dan
sonra ikinci merkez olarak Ankara ve Ankaral›lara maneviyât vermesi aç›s›ndan
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mühim bir mekând›r. Bundan on-yirmi y›l evveline kadar o çevrede görülen hal-
k›n bat›l inanç ve hurafe uygulamas›n›n da günümüzde kalmay›p, ‹slâmî inanç
ve kurallara uygun bir yer hâline gelmifl olmas› da ayr›ca önemli bir geliflme te-
lakkî edilmelidir.

Tâceddîn Velînin mensubu bulundu¤u Celvetiyye tasavvuf ekolü, kuruldu¤u
XVII. yüzy›ldan itibaren ‹stanbul, Anadolu ve özellikle Balkanlarda etkili olmufl
ve yay›lm›flt›r. Gerek ‹stanbuldaki gerekse Anadolu’daki Celvetî tekkeleri,  tek-
kelerin seddi ve ilgas›na kadar (30 Kas›m 1925) nüfûz ve tesirini devam ettirmifl,
bir çok mutasavv›f ve insan yetifltirmifltir. Bu tasavvuf ekolü Türk kültürüne ve
Türk edebiyat›na faydalar› dokunmufl baflta Azîz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1623)
olmak üzere, Sar› Abdullah Efendi (1071/1661), Olanlar fieyhi ‹brahim Efendi
(ö. 1066/1655), fieyhülislâm Hocazâde Es’ad Efendi (ö. 1034/1625), Nev’îzâde
Atâullah Efendi (ö. 1045/1635), Bursal› Mehmed Tahir (ö. 1925) ve burada ba-
his konusu olan Tâceddin Velî gibi pek çok insan yetiflmifltir. Celvetî tekkeleri
kuruluflundan kapat›lmas›na kadar toplumun her kesiminden insanlar yetifltir-
mifl ve her s›n›ftan insana irflat faaliyetleri ile ulaflm›flt›r.

Mehmet Âkif, o günün flartlar›nda gece içine do¤an m›sralar› Dergâh’›n duvarla-
r›na yazd›¤› rivâyetine göre, belki de m›sralar flimdiki s›van›n alt›nda hâlen dur-
maktad›r. Bu vesileyle biz de bu önemli mekân›n içinde bulundu¤u ve ona ya-
k›flmayacak bak›ms›z hâlden bir an önce kurtar›l›p, dergâh ve çevresinin çevre
düzenlemesi yap›l›p, bir Mehmet Âkif veya ‹stiklâl Marfl› Park› flekline getiril-
mesini arzu ediyoruz. Yine bu mekân hiç de¤ilse belli günlerde Ankara’daki
okullar taraf›ndan ziyaret edilmeli, genç ve küçük yavrular›m›za ‹stiklâl Mar-
fl›’n›n yaz›ld›¤› bu ortam sevdirilip, onlar›n zihinlerindeki millî duygular canl›
tutulmal›d›r.
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