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PROF. DR. MEHMET AKKUŞ

1955’de Sındırgı/Balıkesir’de doğdu. 1972 yılında Balıkesir Lisesi’ni 
bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Temmuz-
Ekim 1975’de Kahire’de kaldı. 1977 senesinde fakülteyi bitirdikten sonra 
Balıkesir Müftü yardımcılığına atandı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde Türk-İslâm Edebiyatı asistanı olarak göreve 
başladı.1985 yılında Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî Hayatı ve Eserleri konulu 
tezini tamamlayarak Doktor ünvanı aldı. Aynı fakültede 1992’de Doçent 
ve 2000 yılında da Profesör olarak atandı. Şubat 1987-Ocak 1988’de 
bir yıl müddetle Mısır Kâhire Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 
1988’de 4 ay süreyle Riyad/Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü’nde 
Arap Dili Öğretim Kursu’na katıldı. 1996-1998 yılları arasında ise Suudi 
Arabistan’da/Riyad Kral Suud Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak 
çalıştı. Ayrıca Prof. Dr. Ali Yılmaz’la birlikte Osmanlı topraklarında yaşamış 
olan âlimler ve mutasavvıfların ele alındığı Osmanzâde Hüseyin Vassâf’ın 
elyazması hâlindeki beş ciltlik Sefîne-i Evliyâ adlı eserini yayına hazırlamış 
olup Kitabevi yayınları arasında 2006’da İstanbul’da yayınlanmıştır. Bunun 
dışında 19. asırda Bağdat, Kerkük, Musul ve civarında yaşamış Türk 
şairlerinin anlatıldığı yegâne nüshası Medine Abdülaziz Kütüphanesi’nde 
bulunan Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd adlı şuarâ tezkiresi Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından 2008 yılında İstanbul’da basılmıştır. 
İstanbul Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi, Hüseyin Fahreddin Dede’nin 
Müntehabât-ı Fahrî isimli elyazma eseri yayına hazırlamış Mevlânâ Kültür 
ve Sanat Vakfı tarafından Ankra-2010’da yayınlanmıştır. Hüseyin Vassâf’ın 
1906 senesinde yapmış olduğu haccının hatıraları ile 1912’de Kudüs 
seyahat hatıraları Hâtıra-i Hicâziyye adıyla 2011’de Kubbealtı Yayınevi 
tarafından basılmıştır:
Türkçe Konuşma (1-2), (Dr. Cevdet Çakmakçı ile birlikte), Bilimsel Yayın ve 
Basımevi, Kral Suud Üniversitesi, Riyad 2003.
Türkçe Okuma (1-3), (Dr. Cevdet Çakmakçı ile birlikte), Bilimsel Yayın ve 
Basımevi, Kral Suud Üniversitesi, Riyad 2005.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğinin 
yanı sıra Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ve İslâm Tarihi 
ve Sanatları Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.
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TAKRÎZ

Eflâtun Kitap’ın Tasavvuf dizisinin birinci kitabı olan Şiir Şerhleri kitabında 
kendinden evvelki şâirlerin şiirleri üzerine yaptığı şerhleri okuduğumuz 
Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî’nin elinizde tuttuğunuz bu Dîvân’ı ile bu 
sefer kendi şiirlerini okuma bahtiyarlığına eriyoruz. Bize bu imkânı sunan 
Ankara Üniversitesi’nin değerli Türk-İslâm Edebiyatı hocalarından Prof. 
Dr. Mehmet Akkuş Hoca aslında Türkiye üniversitelerinde “Salâhî” üze-
rine çalışan ilk akademisyenimizdir. Evvela Salâhî’nin Hayatı ve Eserleri’ni 
1985 yılında yaptığı doktora tezi ile bizlere tanıtan Akkuş Hoca müteâkiben 
uzun yıllar hazretin Dîvân’ının 10 farklı nüshası üzerinde çalıştı. Sonunda 
bizleri bu muazzam eserle buluşturduğu için kendisine müteşekkiriz. 
Bununla beraber Hazret’in, Hz. Peygamber’e olan na‘atlarından meydana 
gelen Dîvân-ı Nu‘ût’unu ve yine Mevlîd, Mi‘râciyye, Regāibiyye ve Hilye-yi 
Haseneyn vb. gibi diğer manzumelerini ve yine Hz. Ali Dîvânı Tercümesi, 
Kasîde-i Bür’e Tercümesi ve Kasîde-i Münferice Tercümesi gibi tercümele-
rini de yayına hazırladı.

Bir âlim, bir mutasavvıf, bir tarihçi, bir şâir ve aynı zamanda bir bürok-
rat olarak çok yönlü bir Osmanlı münevveri resmine hâiz Salâhî Efendi’nin 
şiirleri yansıra tasavvufun en âlî mevzûlarını işlediği düz yazıları da 
bulunmaktadır. Dîvân’ında okuyacağınız tam 48 beyit tutan uzun bir 
medhiye ile kendisini övdüğü Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbn Arabî’nin 
hem mânevî himmeti ve hem de onun tevhîd neşvesi altında yazılan bu 
nevîden eserleri de “Salâhî Külliyâtı”nın diğer eserleri olarak zamanla 
yayınlanacaktır.

Bu vesîle ile Eflatun Kitap’ın değerli idarecilerine ve Prof. Dr. Mehmet 
Akkuş Beyefendiye irfan geleneğimizin bu pek mühim temsilcisinin hik-
met-âmiz eserleriyle bizi tanıştırdıkları için huzurlarınızda bir kere daha 
teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

Mayıs 2020

Fatih/İstanbul
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ÖNSÖZ

İslâm nimetiyle bizleri şereflendiren yüce rabbimiz Allah zü’l-Celâl’e 
hamd ü senâ, örnek ahlâkı ve hayatıyla bize her bakımdan en güzel yaşama 
tarzını öğreten Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm’a sayısız salât ü 
selâm olsun. İslâm’ı tebliğ etmek üzere eserler bırakan, talebe yetiştirmek 
için medreseler kuran, vaaz ve nasihatleriyle halkı irşâd etmek maksadıyla 
tekke ve zâviyeler tesis eden ve böylece asırlar boyunca bizlere engin ve 
zengin bir kültür mirası bırakan ecdadımızı hayır ile yâd ederiz.

İslâm coğrafyasının muhtelif şehirlerindeki ilim müesseselerinde yeti-
şen âlimlerimiz Kur’an ve hadisleri anlamak için telif, tercüme, şerh ve 
hâşiyeleriyle oldukça zengin eserler bırakmışlar; ilim yolunda yetişecek 
talebe-i ulûmun tedris ve talimi için imkânlar hazırlamışlardır. Bunların 
yanında câmi, mescid, tekke ve zâviyelerde halka yapılan vaaz ve nasi-
hatlerle, zikir ve tesbihlerle meşgul olan daha geniş halk kesimine hizmet 
veren ulemâ ve meşâyıh bulunmaktadır. Medreselerde mensûr eserler 
daha ziyade tercih edilirken, tarîkat mensublarının, halk arasında dola-
şan seyyah dervişlerin şifâhî veya yazılı manzûm eserleri tercih ettikleri 
görülmektedir. Yazdıkları şiirlerle Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ için dua 
ve münâcât; Hz. Peygamber’e de salât ü selâm için na‘tlar kaleme almış-
lardır. Ancak genel olarak nazım bizim coğrafyamızda tercih edildiğinden 
hemen her ilim dalında manzûm eserler telif edilmiştir.

Halk edebiyatı ve dîvân şiirinin ortak temalarından biri ve belki en başta 
geleni din ve tasavvuftur. Özellikle Anadolumuzda yetişen birçok şâirimi-
zin çeşitli tarîkatlara mensub olduklarını ve bunların halkımız üzerinde 
son derece etkili olduklarını görürüz.
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Dîvânını hazırladığımız Salâhî mahlasıyla şöhret bulan Abdullâh Sala-
haddîn-i Uşşâkî (1705-1783) Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere telif, 
tercüme, şerh gibi tasavvufî ve edebî manzûm ve mensûr birçok eser 
vermiş değerlerimizdendir. Hayatı ve eserleri hakkında yıllar önce dok-
tora çalışması yapmıştık. Bugüne kadar geçen zaman içince müellifimiz 
hakkında birçok çalışmalar yapılmış, Dîvân’ı da tarafımızdan hazırlandığı 
hâlde bugüne kadar neşretme imkânı bulamamıştık.

Kitabımızın Giriş kısmında Salâhî’nin hayatı, eserleri hakkında kısa bilgi 
verdikten sonra, çeşitli nüshaları gözden geçirerek oluşturduğumuz Dîvân 
metnini takdim ediyoruz.

Böyle bir eserin yayına hazırlanmasında yardımlarını eksik etmeyen dok-
tora ve yüksek lisans öğrencilerimize; kıymetli tasavvuf akademisyenimiz 
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç Beyefendinin tavsiye ve teşvikleriyle Salâhî 
eserlerinin külliyât hâlinde neşredilmesini kararlaştıran başta Karabük 
Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Uğur İncebilir 
ve Eflatun Kitap çalışanlarına teşekkür ederim. Bu vesileyle yazmış olduk-
ları manzûm ve mensûr eserleriyle ilim ve fikir dünyamızı geliştiren, ruh 
ve gönül dünyamızı aydınlatan ecdadımızı rahmet ve hayırla yâd eder, 
onlara lâyık nesiller olma yolunda bizleri muvaffak kılmasını Rabbim’den 
niyaz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Akkuş

Ankara-2020
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ABDULLÂH SALAHADDÎN-İ UŞŞÂKÎ (SALÂHÎ)’NİN HAYATI

XVIII. asrın mutasavvıf şâirlerinden olan Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî 
(Salâhî) 1705’te bugün Yunanistan sınırlarında bulunan Kesriye (Kas-
torya)’da doğmuştur. Memleketinde başladığı tahsilini tamamlamak ve 
bir işe girmek maksadıyla yirmi yaşlarında geldiği İstanbul’da sadrazam 
Hekimoğlu Ali Paşa’nın yanında görev almış, onunla birlikte Bosna ve 
Mısır’a gitmiştir.

İstanbul’da nerede tahsil gördüğü hakkında tafsilatlı bilgi olmamakla bir-
likte, çağdaşı olan tarihçi Enverî, Salâhî’den şifâhen dinlediğine dayanarak 
onun bir müddet Arapça sarf ve nahiv okuduktan sonra, rüyada Muhyid-
dîn-i Arabî’yi görerek kendisinden maddî ve mânevî ilimleri öğrenmiş 
olduğunu şöylece kaydetmektedir:

Muharrir-i hakîrin şifâhen kendilerinden istimâ‘ eylediği üzere müşârun ileyh 
ulûm-ı âliyyeden sarf ve nahivden birer nüshadan mâ‘adâ kimesneden bir şey 
telemmüz eylememişler. Âlem-i menâmda Şeyh-i Ekber Hazretleri pîşgâhında 
zânû-zede ta‘allüm ve ifâde-i ma‘neviyyeleri ki dört mısra‘ mikdârı rûhâniy-
yet-i şeyhten hâlet-yâb-ı tederrüs ve tefehhüm olup bu beyt-i inşâd ederek 
hâbdab bîdâr ve ba‘dehû rûz-be-rûz mükâşefelerimiz dâr olarak netîce telîf-i 
hakāyık-ı elîf ibdâ’yla tantana-endâz ve eyyâm-ı rûzigâr olmuşlardır.1

Salâhî’nin tahsili hakkında bir fikir verebilecek manzûmesinde Arapça âlet 
ilimleri hakkında şöyle demektedir:

1 Sa‘dullah Enverî, Târîh-i Enverî, Millet Kütüphanesi, tarih no. 67, vr. 179b.
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Edeb ilmi ki ehli oldu nâdir 
Esâsı Emsile ondan Binâ’dır.

Binâ’dan anla Maksûd’unu cânda 
Azîz ede seni İzzî cihânda.

Merâh’ı anladınsa râhat-ı cân 
Sana yüz göstere elfâz-ı Kur’ân.

İlelden Şâfiye’yle er şifâya 
Kişiye ilm-i sarfta bu Kifâye.

Pes ondan ilm-i nahve kıl şitâbı 
Elinden geçmesin bir dem kitâbı.

Avâmil kenz-i nahve oldu miftâh 
Zalâm-ı cehle lâzım geldi Misbâh.

Ziyâ-ı dav‘ ile buldunsa Izhâr
Eder i‘râb-ı elfâzı kafadar.

Merâma Kâfiye eyler kifâyet 
Eğer zâtında var ise dirâyet.

Mey-i nahv ile işret kıl müdâmî 
Elinden düşmesin pes Molla Câmî.

Pes ondan iltifât et Âlimân’a 
Ma‘ânî vü bedî‘ ile beyâna.

Sana ger muhtasar ders ola Telhîs
Mutavvel’den edesin desti tahlîs.

Arûz u hendese sarf ile hikmet 
Nücûm u vefk u semmûr ile hey’et.

Oku âdâb u mantıkla kelâmı 
Akāid’de pes eyle ihtimâmı.

Usûl-i fıkh ile ilm-i hadîsi 
Oku yol bulmaya şeytân habîsi.



12

Pes ondan ilm-i tefsîre şürû‘ et 
Onu tıbkı usûl ile fürû‘ et.2

Bu beyitlerde Salâhî zamanın medreselerinde okutulan âlet ve âlî ilim-
leri zikretmektedir. Fakat neticede bu ilimleri okuduktan sonra varılması 
gereken hedefi açıklamayı da ihmal etmemektedir:

Pes ondan varlığın terk et birâder 
Bulasın tâ kim ilm-i mahva rehber.

İlimden Hakk’ı bilmek oldu maksûd 
Hudâ’yı bilmeye kıl bezl-i mechûd.3

Bir başka manzûmede de yine âlet ilimlerini zikrederken sadece bunlarla 
yetinmeyi de kâfî görmediğini, esas olanın kişiyi âhiret saadetine götüre-
cek olanın ilmiyle âmil olup, Allah korkusuyla yaşayarak hakka’l-yakîne 
ermek olduğunu beyan eder:

İlm-i sarf u nahv u mantık fenn-i hey’et hendese 
Ekserinin maksadı âlemde mansıb medese.

İlm-i necm ü reml ü hikmet etmede vaktin telef 
Hâsılı ermez yakîne cüz’ ü zann u vesvese.

Ermese ayne’l-yakîne bâr olur yâr olamaz 
Tumturâk-ı cerbeze hiç nâfi‘ olmaz bir kese.

İlmin âsârı ameldir niyyet ü ihlâs ile 
Bî-riyâ olsa erişir dil gıdâ-yı enfese.

Mezra‘-ı ukbâdır âlem herkes ektiğin biçer 
Ne biçer yarın kişi ger bunda bugün ekmese.

Ger riyâdan sâfî olmazsa amel ummâlini 
Sevk eder ıtlâktan ferdâda kayd-ı mahbese.

İlm-i nâfi‘ müntic-i ilm-i ledünnîdir tamâm 
Erse ger hakka’l-yakîne ere kurb-i akdese.

2 Salâhî, 19. şiir.
3 Salâhî, Kasîde-i İlm (I), 19. şiir.



9 786050 615630


