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HULvi, Cemaleddin
(ö . 1064/1654)

Halveti şeyhlerini n
biyografilerine dair
Lemeziit
adlı eseriyle tanınan
L

Devlet hizmetinde iken boş vakitlerinde tekkeleri do l aştığını , dervişlere yakınlık
duyduğunu söyleyen Hulvl. Divan-ı Hümayun çavuşluğund a n ayrılınca rüyasında
gördüğü Merkez Efendi'nin işaretine uyarak Koca Mustafa Paşa Asitanesi postnişini Halveti-Sünbüll şeyh i Necmeddin Hasan Efendi'ye intisap etti. Seyrü süllıkünü
tamamlayıp icazet aldıktan sonra kendi
ifadesine göre gönlünetekrar hacca gitme, Mısır'a uğrama ve orada Gülşenlli
ğe intisap etme sevdası düştü. 1028'de
(1619) hac dönüşü Mısır'a giden HuM.
Kahire'de Gülşen! Asitanesi şeyhi Hasan
Efendizade İbrahim Efendi'yi ziyaret etti. Kendisine intisap edip hilafet aldıktan
sonra Gülşenller'in irşadına memur olarak istanbul'a döndü.
Bazı

mutasavvıf şair.

_j

982'de (1574) istanbul'da Şehremini
Hulviyye'nin sonunda hayatı hakkında geniş bilgi
veren Hulvl'nin asıl adı Cemaleddin Mahmud olup saray helvacıbaşılarından Ahmed Ağa ' nın oğludur. Babasının mesleği
sebebiyle Hu lv! mahlasını aldığı kaydedilmekteyse de (Osmanlı Müellifleri, I, 61 ;
Hüseyin Vassaf. III, 2 18) kendisi bu mahlası, şiirle meşgul olmaya başladığı sırada
şeyhi Necmeddin Hasan Efendi'nin Mevlfına Celaleddin-i Rumi'nin divanından tefe'ül ederek seçtiğini söyler. HuM, on dört
yaşında iken babasının şeyhi Necmeddin
Hasan Efendi ile birlikte hacca gitti. Hac
dönüşü helvacılığa başlad ı. Daha sonra
sipahiliğe heves ederek devlet hizmetine
girdi ve Divan - ı Hümayun çavuşu oldu. Bu
görevi sı rasında kendisine lll. Murad tarafınd a n 36.000 akçelik bir zeamet ihsan
edildi ve diğer gelirleriyle birlikte 60.000
akçelik bir imkana kavuştu . 1007 ( 1S99)
yılında Avusturya'ya karşı yapılan Uyvar
seferine kat ılmadığı için elinden alınan
zeameti, bir süre sonra hizmetlerini göz
önünde bulunduran Sadrazam İbrahim
Paşa tarafından iade edildi. Yaptığı işten
hoşlanmadığını belirten Hulvl, babasının
hatırını kırarnayıp bir süre daha Divan-ı
Hümayun çavuşluğunda kaldı . Babasının
1O1O' da ( 1601-1602) vefatı üzerine devlet hizmetinden ayrıldı. Daha sonra M ı 
sır' a gittiği , LerneziH'ta Şeyh Haşhaş! ve
Sersem Mehmed Dede ile 1O12' de (1603civarında doğdu. Lem ezi'ıt-ı

1604) Kahire'de tanıştığını söylemesinden anlaşılmaktadır.

Sünbüll dervişlerinin Gülşen! olduiçin Hulvl'nin aleyhinde bulunmaları
üzerine Necmeddin Hasan Efendi. kendisinin de Gülşen! Zarlfı Hasan Çelebi Efendi'ye biat ettiğini ve onun hizmetinde bulunduğunu söyleyerek dedikoduları önlem iş ve ardından Davud Paşa Camii vaizliğine tayin ettirerek HuM'yi taltif etmiş
tir. Hulv! bu görevini daha sonra Sultan
Ahmed, Şehzade ve Fatih camilerinde
sürdürmüştür (Şeyhl, s. 552) .
ğu

Devrin meşhur Halvetl şeyhlerinden
Nüreddinzade'nin kızıyla evlenen HuM.
babasından kendisine intikal eden Şeh 
remini'ndeki evini 103S'te ( 1626) tekke
haline getirerek zengin gelirler vakfetti.
Burada vefatma kadar Sünbüll ve Gülşe
ni şeyhi olarak irşad hizmetinde bulundu,
mukabele günü olan perşembeleri M eş
nevi okuttu . Kaynaklarda ve kitabesinde
Gü l şenl Tekkesi olduğu belirtilen bu t ekke daha sonra buranın üçüncü şeyhi , dini mOsiki bestekarı Ali Şlru ganl Efendi'nin (ö . ı 126/1 714) adıyla anılmıştır.
1064 'te (1654) vefat eden Hulvl tekkesinin haziresine defnedildi. Ölümüne istanbullu Nisarl Hüseyin Çelebi, " Can-ı
Hulvl eyledi ikbal şehd-i cennete" mısra
ın ı tarih düşürmüştür. Topkapı tramvay
yolu üzerinde bulunan tekke, 19SO'den
sonra istanbul'daki imar faaliyetleri sıra
sındayol genişletilirken yıkılmış ve Hulvl'nin mezarı da ortadan kaldırılmıştır.
Tekkenin beş satır halindeki cell sülüs kitabesinin Şi nasi Akbatu tarafından çekilen fotoğrafı M. Serhan Tayşi tarafından
Lemezat'ın ikinci baskısında yayımlan-

mıştır. Meşnevi'yi

Süleymaniye Camii

mesnevlhanı Şeyh Can Alim Efendi ve

Hamdizade Ahmed Dede'den okuduğu
söylenen Hu lvi'nin din! ilimlerde olduğu
kadar edebiyatta da belli bir seviyeye
ulaştığı eserlerinden anlaşılmaktadır.
Eserleri. 1. Lemezat*. Müellifin belirtgöre 1018'de (1609) yazılmaya baş
lanmış ve 1030 Zilhiccesinde (Kasım 1621)
tamamlanmıştır. Eser, yirmi iki fasıldan
ibaret bir mukaddimeden sonra "lemza"
adı verilen otuz iki bölüme, her lemza "zaika" adlı üç alt bölüme ayrılmakta , tetimme ve hatime kısımlarıyla sona ermektedir. Lemezat M. Serhan Tayşitarafından
sadeleştirilerek yayımlanmıştır {i st anbu l, t s.,I993). 2. Di van . Tam ve mürettep bir nüshası Yapı Kr edi Bankası Kü tüphanesi'nde bulunan divan (m 126) sade bir dille kaleme alınmış ilahileri ihtiva
eder. 3. Cam -ı Dilnüva z. Şebüsterl'nin
Gülşen-i Ra z' ı üzerine yapılan dikkate
değer şerhlerden biri olan Lahicl'nin Mefatil).u 'l-icaz ii ş e rl).i Gülşen-iRaz adlı eserinin kısaltılmak suretiyle yapılmış
Türkçe'yetercümesidir. Eserin 104S'te
(1635) müellif hattıyla yazılmış olması
kuwetle muhtemel nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Şe
hid Ali Paş a , nr. 125 3).
tiğine

Kaynaklarda, Hulvl'nin vaazlarından
meydana geldiği belirtilen Kitdbü'n-Ne sayih ve Taşlıcalı Yahya Bey'in Hamse'sine nazlre olduğu kaydedilen Hamse adlı
iki eseri daha zikredilmektedir (Şey hl, s.
552 ; Osmanlı Müellifleri, I, 6 1).
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