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-Ramazan MUSLU**-

Farsça bir kelime olan "gül", tasavvufi sembolizmde ilfilıi güzelliği ve Hz. 
Muhammed'i (a.s.) temsil eder. Rivayete göre Hz. Peygamber' in (a.s.) teri gül gibi 
koktuğu için, terlediği zaman sahabe etrafına toplanırdı. 1 Yunus Emre, bu durumu 
"Çiçek eydür ey derviş, gül Muhammed teridir" şeklinde ifade ederken, Mevlid-i 
Şerif müellifi Süleyman Çelebi (ö. 825/1421-22) ise, "Terlerse güller olurdu her 
teri/ Hoş dererlerdi terinden gülleri" diyerek aynı konuya işaret eder. Gül vb. güzel 
bir koku koklandığı zaman Hz. Peygamber'e (a.s.) salavat getirilmesi de bu 
yüzdendir. Diğer yandan gül, tasavvuf edebiyatında mecazi aşkın sembolüdür. İlfilıi 
aşka erişebilmek için gül bir köprü ve bülbülü gerçek aşka hazırlayan bir araçtır. 
Bu anlayışa göre, tevhid ve fena-fillah katına kesretten geçilir. Bu yüzden gül, 
kesreti; servi ise vahdeti sembolize eder? 

Gül sembolü, yalnızca edebiyatımızda kullanılmakla kalmamış, aynı zamanda 
sı1filerin kıyafetlerine de yansımıştır. Biz, bu tebliğimizde, tarikat ehlinin 
kıyafetlerine ve kullanmış olduğu diğer eşyalara yansıyan "gül" sembollerini ve 
ifade ettikleri anlamları arz etmeye çalışacağız. 

Tarikat ehlinin, mensubiyetlerini ifade etmede kullandıkları hırka, tac ve kemer 
gibi giyim-kuşamla ilgili pek çok sem~ol vardır. Bunlardan biri de tac, sancak, asa 
(mütteka) vb. giysi ve eşyalara işlenen "gül mührü"dür. [Resim: 18-19] Gül mührü, 
bir çuha üstüne işlendikten sonra özellikle tarikat taclarının merkez noktasına 
(kubbesine) dikilir.3 [Resim: 20] 

Tarikat ehlinin giyim-kuşamıyla ilgili eserlerin yanı sıra, yalnızca bu konuyu ele 
alan müstakil risfilelerin kaleme alındığı bilinmektedir. Bunlara İsmail Hakkı 
Bursevl'nin (ö.1137/1725) Risale-i Gül'ü4 ve Derviş İbrahim el-Eşrefi'nin Risale-i 

• I. Ulusal Isparta GUI Sempozyumunda sunulan bildiri ile ilgili resimler için Ek.5'e bakınız. 
•• Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 
1 Bursevi, Muhammed b. Abdurrahman es-Sehavi'niıi (ö. 902/1497) el-Makfisıdii'l-lıasene fi bey/ini kesfrin ınine'l

elılidisi'l-meş!ıfire adlı eserinde Hz. Peygamber' in (a.s.) ''Benim kokumu koklamak isteyen, kımızı gül koklasın" 
buyurduğuna dair bir rivayetin yer aldığını kaydeder. Rislile-i Giil, vr. 1 b. 

2 Timur Koçoğlu, "Gül'', Meydan Lııroıısse: Biiyiik Liigat ve Ansiklopedi, İstanbul 1971, V, 414; Cemal Kurnaz, 
"Gül'', DİA, XIV (İstanbul 1996), s. 220. Gül hakkında aynca bk. Muhsin Macit, "Gül'', Türk Ansiklopedisi, 
Ankara 1970, XVIlI, 133-136; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri ve Terimleri Söz/iiğii, I, 683. 

3 Timur Koçoğlu, "Gül", Meydan Lııroıısse: Biiyiik liigat ve Ansiklopedi, V, 414; Abdülbaki Gölpınarlı, 
Tasavvuftan Dilimize Geçeıı Deyimler ve Atasözleri, s. 140. 

4 İsmail Hakkı Bursevi, Rislile-i Giil, Süleymaniye Ktp. Hiilet Efendi, nr. 414, vr. 1 b_3b, 
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Gül-i Abô.d'ı5 misal olarak verilebilir. Aynca, Yahya Agah b. Sfilih el-İstanbüli'nin 
(ö.1332/1913-14) Mecmuatü'z-zeraifve Sandukatü'l-ma'arif 6 adlı eseri ile Nurhan 
Atasoy'un Derviş Çeyizi: Türkiye'de Tarikat Giyim-Kuşam Tarihi 7 konuya yer 
veren çalışmalar arasında zikredilebilir. 

Arapça "verd" kelimesi, bilindiği gibi "gül" anlamına gelir. Derviş İbrahim el
Eşrefi'nin kaydettiğine göre, bu kelimedeki "vav" harfi, Hz. Peygamber'e (a.s.) 
varis olan arif ve kamillere; "n" harfi, Hz. Peygamber'in (a.s.) "Rauf' ve "Rahim" 
isimlerine ve "dal" harfi ise _Hz. Peygamber'in (a.s.) "Dfil" (davetçi) ismine işaret 
eder.8 "Mühür" kelimesi ise, mutasavvıflara göre ehl-i beytten Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin'e (r.a.) delfilet eder.9 Aynca "gül" isminin Osmanlıca yazılışındaki "kef' 
harfi, "Allah kuluna yetmez mi?"; 10 "lam" harfi ise "Allah kullarına 
lütfilkardır, dilediğini rızıklandırır. o kuvvetlidir; güçlüdür." il ayetlerine 
delfilet eder. 12 

Düğme, pul ve gül mührü genellikle, "Nokta-i Zat"a; "Nokta-i Nı1r-i 

Muhammedi"ye; sfiliklerin sığındığı ilahi nazargah olan "Beytullah", "Arşullah" ve 
"Arş-ı Rahman" olarak adlandırılan "gönül"e; kalpte celfil ve cemfili toplayan, 
insan-ı kamilin nişanı ve Allah'ın rızasını gösteren "nokta-i süveyda"ya; aynı 

zamanda "nokta-i gül" olarak isimlendirilen "nokta-i vahdet"e ve "nokta-i kübra" 
olarak bilinen "kalb"e işaret eder. 13 

Gül mührü, Kadiriye tarikatının özel alameti olmakla birlikte Riffilye, Bedeviye, 
Sa'diye, Halvetiye, Nakşbendiye ve Bayramiye tarikatlarının mensupları tarafından 
da kullanılmıştır. [Resim: 11-17] Her birinin değişik şekli ve sembolik anlamı 
vardır. Meseıa, Kadiriye tarikatında kullanılan beş köşeli gül mührü, kalpteki 
süveyda noktasının etrafını çevreler. Renkli ibrişimlerle işlenen bu gül mühründeki 
üç çizgi, üç harfli "tac", "edeb" ve "ilah" kelimelerine; Allah, Muhammed ve Ali 
isimlerine; "fark, cem' ve cem'u'l-cem'e; "nefy-i vücı1d, bezl-i vücı1d ve terk-i 
sı1ret" etmeye işaret eder. 14 Gül mühründeki beş uç (tığ) ise, hamse-i fil-i aba'ya 
(Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) ve beşer harfli 

5 İbrahim el-Eş~fi. Risfile-i Gii/-i Abfid, Süleyınaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 4406/1, vr. 1-3. Eserin bir nüshası 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 270), Mustafa Kara tarafından yayımlanmıştır. Bk. UÜ. İlfilıiyaı Fakültesi 
Dergisi, V/5 (1993), s. 11-23. Aynca bk. Tiirk Tasavvuf Tarihi Araştımıaları: Tarikatlar/Tekkeler/Şeylıler, 
İstanbul 2005, s. 529-537. 

6 Süleyınaniye Ktp., Nuri Arlasez, nr. 101. Eser, Ülker Aytekin tarafından sadeleştirilmiş ve Yusuf Özbek 
tarafından yayımlanmıştır (İstanbul 2002). 

7 Kültür Bakanlığı, İstanbul 2000. 
8 İbrahim el-Eşrefi, Risfi/e-i Giil-i Abfid, vr. 3'; Yahya Agah İstanbuli, Mecım'latii'z-zeraif Sandukatii'l-ma'firif: 

Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm, s. 20 l ~202. 
9 Mühür, ebced hesabıyla 245 rakamına tekabül eder. Bir tac ile toplanınca 246 rakamı elde edilir. Bu rakam 

Hasan ve Hüseyin isimlerinin ebced değerlerinin toplamına denktir. 
10 Zümer, 39/36. · .. 
11 Şura, 42119. 
12 İbrahim el-Eşrefi, age., vr. lb; Yahya Agah İstanbuli:, age., s. 198. . 
13 Yahya Agah İstanbuli, age., s. 113, 204; Nurhan Atasoy, Derviş Çeyizi, İstanbul 2000, s. 219. 
14 Yahya Agah İstanbuli, age., s. 206; Nurhan Atasoy, aynı yer. 
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dört kapıya (şeriat, tarikat, hakikat, marifet) delalet eder. 15 [Resim: 2] "Süleyman!" 
adıyla anılan gül mührü de beş uçludur. Bunlar, beş la!ıfeyi (kalp, ruh, sır, hafi ve 
ahfü) sembolize eder. 16 Altı köşeli gül mührü ise kalbin etrafım çevr~ler. Renkli 
ibrişimlerle ôört çizgi halinde işlenir. Bu çizgiler, kelime-i tevhidin dört 
kelimesine, ism-i A'zam'ın (Allah) dört harfine; uçları ise altı yöne ve "cennetü'l
esma" denilen altı isme (Ferd, Hay, Kayyum, Hakim, Adl ve Kuddus) delfilet 
eder. 17 [Resim: 3] Yedi köşeli gül mührü de kalpteki süveyda noktasını çevreler ve 
siyah ibrişim ile yedi çizgi halinde işlenir. Bu çizgiler, "Fatiha" suresinin yedi 
ayetine, yedi kat gök ile ulvi cisimlerin ve arzın tabakalarına ve cisimleri etki 
altında tutan yıldızlara işaret eder. Aynca yedigen mührün uçları, "sevakıt-ı 

Fatiha"18 denilen ve "Celcelfüiye vefki"19 olarak kullanılan yedi harfe delfilet 
eder.20 [Resim: 4] 

Derviş İbrahim · el-Eşrefi'nin, Ali el-Vahidi' den (1178/1764-65) naklen 
anlattığına göre, Abdulkadir Geyiani (ö.561/1166), Hızır'ın (a.s.) işaretiyle 

Bağdat'a gelir. Bu haberi alan meşayih, kış günü ona bir tas su gönderir ve bununla 
Bağdat'ın şeyhlerle dolu olduğunu ve kendisine ihtiyaç bulunmadığını anlatmak 
isterler. Abdulkadir Geylam, içerisinde su bulunan tasa bir gül koyar ve getirene: 
"Var selam söyle; bir gül ile su taşmaz" der. Bunun üzerine Bağdatlı meşayih, "Bu 
şeyh hepimizden üstündür" diyerek ona saygı gösterirler.21 

Kadiri ye tarikatında yukarıda zikredilen gül mühürlerinden başka "Bağdadi", 
"havuzlu", "kız'', "çark" vb. isimlerle anılan başka gül çeşitleri de vardır.22 [Resim: 
5, 10] Meseıa, yeşil çuha üzerine işlenen Bağdadi gülü, üç daireden oluşur. Dıştan 
içe doğru birinci daire, "şeriata"; ikincisi "tarikat"a ve üçüncüsü de "marifet"e 
delfilet eder. Bu üç dairenin elde edilmesiyle kazanılan hfil ise "hakikat"tir. 
Çuhanın yeşil rengi, Abdülkadir Geylam'nin, nuru yeşil renkte olan "Hay" isminin 
mazharı olmasına işaret eder. Dairelerin beyaz renkte olması ise, şeyhin, Hz. 
Peygamber'e (a.s.) bağlılığının kemfilini ve "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ve 
O'nun sıfatları ile sıfatlarımız" sözüyle amel ettiğini gösterir.23 [Resim: 1] 

Kadiriye tarikatında kullanılan diğer bir gül, "Rumiye" kolu kurucusu İsmail 
Rumi'ye (ö. 1041/1631-32) nisbet edilen ve kendi adıyla anılan "İsmail Rumi 
gülü"dür. İsmail Rumi, esasen Halveti olduğu için güle, "esma" usulüne delfilet 

15 Yahya Agfilı İstanbul!, age., s.113, 206; Nurhan Atasoy, aynı yer. 
16 Yahya Agfilı İstanbuli, age., s. 112-113, 206; Nurhan Atasoy, aynı yer. 
17 Yahya Agfilı İstanbuli, age., s.113, 206; Nurhan Atasoy, aynı yer. 
18 Bu harfler şunlardır: Fe (Ferd), cim (Cebbar), şın (Şekur), se (Sabit), zı (Zahir), hı (Habir) ve ze (Zeki). 
19 Vefk, bir kimsenin ümit ve emeline uygun duatar, harfler yazılı muhtelif şekilde nüsha (muska), hamail 

yerlerinde kullanılır bir tabirdir. İsteğin yerine gelmesine vesile olduğu için vefkin veya vefk ile hanelerdeki 
sayıların uzunluk, genişlik ve zaviye itibariyle muvafık bulunması bu adın verilmesine sebep olmuştur. bk. M. 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözliiğii, İstanbul 1983, ill, 586. 

20 Yahya Agfilı İstanbuli, age., 112-113, 206; Nurhan Atasoy, age., s. 219-220. 
21 İbrahim el-Eşrefi, age., vr. l"b; Yahya Agah İstanbuli, age., s. 196; Nurhan Atasoy, age., s. 214. 
22 Timur Koçoğlu, "Gill", Meydan Laroıısse: Biiyiik liigat ve Ansiklopedi, V, 414. 
23 İbrahim el-Eşrefi, age., vr. lb-2•; Yahya Agah İstanbul!, age., s.198; Nurhan Atasoy, age., s. 215-216. 
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olmak üzere şekil vermiştir. Şöyle ki, beyaz veya yeşil çuha üzerinde on sekiz uç 
bulunur ve bunlar yedi renk ibrişim veya iplik ile işlenir; yuvarlak olur ve ortasında 
"Süleymfuli" bir mühür vardır. Bu gül, sfiliklere verilen bir gül çeşitidir. Gülün yedi 
renk olması, yedi ismin nurlarım, .yedi kat göğü, yedi gezegeni, nefsin yedi halini 
(etvar-ı seb'a), yedi filemi; on iki kat olması da on iki ismi24 sembolize eder. On 
sekiz tığ olması ise, ebced değeri on sekiz olan "Hay" ismine işaret eder. Şeyhlere 
verilen gül ise on dokuz tığlı olup besmele ve- "cennetü'l-esma" denilen altı ismin 
(Ferd, Hay, Kayyum, Haklın, Adi ve Kuddus) harflerine delalet eder. Merkezindeki 
Süleyman! mühür ile "gayb"a ve "Süleyman" ismindeki altı harf ile de Kadiri 
şeyhlerinin altı özelliğine, yani "sin'', kalbin selim olmasına; "lam", ahlakın latif 
olmasına; "ya", ayne'l-yaklne; "mim", munis, inançlı ve sıddik olmaya; "elif', 
gece kfilm olup ibadet etmeye ve "nün" ibadet ve sığınmayı yalnız Allah'a has 
kılmaya işaret eder. 25 [Resim: 8-9] 

Kadiriye tarikatında kullanılan bir diğer gül şekli, "Eşrefiye" kolu kurucusu 
Eşrefzade Abdullah-ı ROrni'ye (ö. 874/1469) nisbet edilen ve onun alameti olan 
"Eşrefi gülü"dür. Bu gül, üç kattır. Birinci kat beş yaprak olup, "İslam beş temel 
üzerine kurulmuştur. .. "26 hadisinde ifade edilen İslam'ın beş şartına; ikinci kat altı 
yaprak olup altı yöne ve imanın altı şartına (sıfatına); üçüncü kat ise yedi yaprak 
olup "Fatiha" suresinin yedi ayetine işaret eder. Hepsi toplam on sekiz yapraktır. 
Bunlar da Abdulkadir Geylani'nin mazhar olduğu "Hay" ismini ve aynca: Hz. 
Peygamber' in (a.s.) on sekiz bin fileme rahmet ve sultan olmasını sembolize eder.27 

[Resim: 6] 

Eşrefi gülünde san, beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere dört renk vardır. Bu 
renkler, dört usı11e tekabül eder ve "Şeriat sözlerimdir, tarikat davranışlanmdır, 
marifet ha:Herimdir ve hakikat ise sermayemdir"28 sözünün nurlarına işaret eder. 
Gülün ortastnda:ki püsküller ise on iki ilahi isme delalet eder. Bu gül, deve 
yününden yapılmış keçe üzerine işlenir. Bunun sebebi, Hz. Peygamber'in (a.s.) 
Veysel Karani'ye hediye ettiği hırkaya ve bu sünnete uyulduğuna işaret etmektir. 
Keçenin içindeki yeşil kaytan, "Hay" isminin nuruna dela:let eder.29 [Resim: 7] 

Kadiri ye' de "Kız gülü" olarak adlandırılan kafesli gülün rnüctehidi ise, Şeyh 
Hüseyin Hamevi'nin kızıdır. Bu gülün on sekiz ucu, "Hay" ismine; içerisindeki on 
dokuz nokta ise, besmelenin on dokuz harfine işaret eder. 30 

Riffilye gülü, tarikat mensuplarının tac, örfiye ya da takyelerine koydukları bir 
gül çeşitidir. Buna "CelcelOtiye gülü" de denir. Riyavete göre, Seyyid Ahmed er-

24 Ll ilahe illallah, Allah, Hfi, el-Hak, el-Hay, el-Kayyum, el-Kahhiir, el-Vehhab, el-Fettiih, el-Vahid, el-Ahad es-
Samed. 

25 Bk. İbrahim el-Eşrefi, age., vr. 2'b; Yahya Agiih istanbuli, age., s.199; ; Nurhan Atasoy, age., s. 216. 
26 Salıflııı'l-BııJıarf, İman 1. _ 
27 İbrahim el-Eşrefi, age., vr. 2b; Yahya Agah İstanbuli, age.: s. 200; Nurhan Atasoy, age., s. 217-218. 
28 Aclfin!, Keşfii'l-lıafii, II, 6; Ahmed Ziyiieddin Gilmilşhanev!, Ciimi'ıı'l-ıısıll, s. 212. 
29 İbrahim el-Eşrefi, age., vr. 2b; Yahya Agah İstanbul!, age., s. 200-201; Nurhan Atasoy, age., s. 218. 
30 Yahya Agiih İstanbuli, age., s. 209; Nurhan Atasoy, age., s. 224. 
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Riffil, Hz. Peygamber'in (a.s.) kabrini ziyarete gider. Ziyaret sırasında yanında 
bulunan müridleri gördükleri bazı haller karşısında cezbeye tutularak kimi taş, kimi 
aletlerle ve kimileri de kendini yere atarak vücutlarını vururlar. Bunun üzerine 
Ahmed er-Rifiü, yerdeki kum ve toprağa Fatiha suresinde bulunmayan (sevfilat-ı 
Fatiha) yedi harfi vefk olarak yazar. Sonra o kumu alır ve müridlerine koklatarak 
kendilerine gelmelerini sağlar. Ahmed er-Riffil' den sonra gelen halifeler de bu 
vefki beyaz bir çuha üzerine siyah ibrişim ile işleyip, gül mührü olarak başlarına 
koymuşlardır. Sa'diye ve Bedeviye mensupları da teberrüken aynı vefki başlarında 
taşımışlardır.31 [Resim: 14] 

Riffilye gülünde dıştan içe doğru ilk dairede Süryan1ce yazılmış "Celcelutiye 
vefki" yer alır. İkinci ve üçüncü dairelerdeki lafzatullah, Riffilye'nin on iki dilimli 
tacına işaret eder. Dördüncü dairedeki on iki adet "kef' harfi, ebced hesabına göre 
240 rakamına tekabül eder. Bu rakam, "Allah", "Hay" ve "Kayyum" isimlerinin 
ebced değerine eşittir. Beşinci dairedeki harfler ise "Ya Latif' ve "Ya Kafi" 
kelimelerini ihtiva eder. Dört dilimdeki "elif' harfi ise "hatt-ı istiva"ya işaret eder. 
32 [Resim: 13] 

Bedeviye gülü ise, üç daireden oluşur. Dıştan içe doğru birinci dairede 
"Allahümme er-Rahimli, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali"; ikinci dairede, "La 
ilahe illallah, Muharnmedün Raslllullah"; üçüncü dairede ise "el-Bedevi 
veliyyullah"33 yazılmıştır. 34 [Resim: 15] 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, asırlarca tarikat ve tekke kültürünün bir 
parçası haline gelen gül mührü, tarikat ehlinin başta tac olmak üzere giysi ve 
eşyalarında mensubiyetlerini ifade etmek için kullandıkları küçük ama önemli bir 
semboldür. Bu sembole tac, hırka vb. diğer tarikat giysilerinde olduğu gibi, Allah, 
din, peygamber ve ehl-i beyt sevgisi; dört kapı, on iki esma, kelime-i tevhid ve 
nefsin yedi mertebesi ile fark ve cem' gibi bazı tasavvufi kavramları içine alan pek 
çok anlam yüklenmiştir. 
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