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ŞEYH-İ ŞEYRANİ KİTABININ BASIMINA SPONSOR OLANLAR 

  

  

                                                            
İbrahim Başyurt             Kenan Demir 

Yargı Çalışanları Derneği Genel Başkanı              İcra Müdürü 

 
Adem Ezber 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilişim Uzmanı 

 

Ayrıca Şiran’dan adınının açıklanmasını istemeyen bir kişi ile 

Erdem Ekşi ve benim de maddi-manevi katkımla  kitabın basımı 

sağlamıştır. 



AÇIKLAMA 

 Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin takdimi yapılırken ad ve sıfatlarının 

yazılmasında muhtelif karışıklıklar bulunmaktadır. Bu konuda Erdem Ekşi 

ile yaptığımız değerlendirmede bir fikir birliğine varamadık. Falanca yerde 

şöyle yazılmış filanca yerde böyle yazılmış diye bir sonuç karşımıza çıktı. 

Şahsım da zaman zaman bunun etkisinde kaldım. Ancak uzun uzun bunun 

nasıl olması gerektiği hususunda düşündüm ve aşağıdaki gibi sonuca 

vardım. 

 

 Şeyh-i Şeyrani tanımı gayet nettir. Şeyrani yöresel bir tabir olup, 

Şiranlı anlamındadır. Yörede eskiler Karahisar yerine Gareysar demeyi 

tercih etmişlerdir. Yani şeyhdeki tamlama Şeyraniye vurgu yaptığından 

Şirani, Şiranlı anlamındadır. Belgeler üzerinde çalışan birisi olarak 

Bursevi, Ankaravi, Gümüşhanevi gibi ifadelerle çok karşılaştım. Bunlar 

hep kişinin o şehirden olduğunu vurgulamaktadır. Buradan hareketle 

Şeyh-i Şeyrani’de Şiranlı Şeyh anlamına gelmektedir.  

  

 Şeyh-i Şeyrani’nin Hazreti Ömerü’l-Faruk’un neslinden olduğu 

inancıyla mahlası Faruki’dir. Bu doğuştan gelen aidiyettir. Bu nedenle de 

hemen isminden sonra zikredilmektedir. Oldu Şiranlı Mustafa Faruki 

Efendi. Şiranlı Mustafa Faruki Efendi, eğitim için gittiği Mekke’de hac 

vazifesini de yerine getirdiğinden Hacı sıfatını da kazanmıştır. Hacı 

sıfatını bir saygı ifadesi olarak daima ismin ön eki olarak kullandığımızdan 

Şiranlı Hacı Mustafa Faruki Efendi olmalıdır. Eğitimini tamamlayıp 

icazetini aldıktan sonra Allah’a yaptığı duanın kabulü ve Peygamber 

Efendimizin müjdesiyle Anadolu’da yani Rum’da görevlendirildiğinden 

Rumi sıfatını da kazanmıştır. Oldu Şiranlı Hacı Mustafa Faruki Rumi 

Efendi. Anadolu’ya döndüğünde bir süre Şiran’da kalmış ise de sonra 

mukadderat onu Çorum’a çekmiştir. “Gitti Şirani, Geldi Şirani” veya 

“Gider Şirani, Gelir Şeyrani”. Tevafuk bu ya Çorum’da daha önce 

kurulu Şirani Baba Tekkesinden sonra Şeyh-i Şeyrani’de burada tekke 

açarak irşada başlamıştır. Bu nedenle son kazandığı sıfatı Çorumi’dir.  

Netice: Şirani Hacı Mustafa Faruki Rumi Çorumi Hazretleri 

Bence sıralama bu şekilde olmalıdır. Allahû Âlem 

  



ÖNSÖZ 

 
Erdem Ekşi 

Her nere baksam Canân görünür 

Her zerrede bahri ummân görünür 

Rûmî vahdet libas’ına bürünür 

Gerçi surette insan görünür 

 

 Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin kendi dizeleri ile söze başlamak 

istedim. Büyük mürşid-i kâmil, mutasavvıfı ancak bu dizeler en güzel 

şekilde anlatabilir.   

 

 Hacı Mustafa Rumî Farûkî Çorûmî nam-ı meşhuruyla Şeyh-i 

Şeyrani Hazretlerini çok küçük yaşlarda tanıma imkânına kavuştum. Çok 

küçük yaşlarda öğrenilen her şey insan yaşamında daha kalıcı olmaktadır. 

Söz konusu tanışmam; Şeyh-i Şeyrani’den yaşca büyük olmakla birlikte 

aynı dönemde yaşamış olan annemin büyük dedesi Zıhar imamı olarak 

meşhur, Hacı Hasan Efendi sayesinde oldu.  

 

Çocukluğumda Hacı Hasan (Gelvaris) köyüne her gittiğimde 

dedem olan Hacı Hasan Efendi Hazretleri’nin türbesini ziyaret eder, dua 

ederdik. O dönemde dedem Hacı Hasan Efendi ile ilgili her öğrendiğim 

bilgiden, hikâyeden Şeyh-i Şeyrani Hazretleri çıkıyordu. Büyük Şeyh, 

Kutub Şeyh olarak öğrendiğim ve bildiğim Hacı Mustafa Rûmî Farûkî 



Çorûmî Hazretlerini bu bilgiden ve ilgiden dolayı hayatım boyunca hep 

araştırdım, onun hakkında duyduklarımı belgelendirdim.  

 

Alucra tabiri ile “yazdım-çizdim”. Şeyh-i Şeyrani’yi anlatan, 

tanıtan geleceğe taşıyacak bir eser yıllar içerisinde ne yazık ki 

yapılamadığından bu eksiklik içimde hep bir uhde olarak kalmıştı. Şeyh-i 

Şeyrani Hazretleri geleceğe taşınmalı ve hakkında mutlaka bir eser 

meydana getirilmeliydi. Allah izin verirse bir gün, Şeyh-i Şeyrani 

Hazretlerini yazmalı ve anlatmalı veya buna vesile olmalıydım.  

 

 Hemşehrim Murat Dursun Tosun Bey kitap yazma ve ilmi 

araştırmalar yapma konusunda gayretli bir kardeşimizdir. Kendisine 

konuyu açtım ve ricacı oldum. Kırmadı ve bu sevaba ortak olmak isteyerek 

müstesna bir eser meydana getirmeye gayret etti. Noksanlık var mıdır? 

mutlaka olabilir. Ancak hazırlanmış bu eserin gelecekte Şeyh-i Şeyrani, 

Hacı Mustafa  Rûmî Farûkî Çorûmî Hazretleri hakkında hazırlanacak diğer 

eserlere kâynak oluşturacağı muhakkaktır.  

  

 Şeyh-i Şeyrani Hazretleri Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde 

ve Anadolu’nun en buhranlı döneminde yaşamıştır. Toplumda buhranın, 

bıkkınlığın ve kıtlığın kol gezdiği zamanda Anadolu insanına dayanma, 

birlik ve beraberlik gösterme konusunda büyük faydalar sağlayacak İslami 

ve vicdani çalışmalar yapmıştır.  

 

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, 1856 Kırım Savaşı, 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve Balkanlardaki ırkçı isyanlar Anadolu 

insanı üzerinde ümitsizlik meydana getirmişti. İnsanımız üzerindeki bu 

ümitsizlik ve yılgınlık ortadan kaldırılmalıydı. İşte o dönemde Şeyh-i 

Şeyrani Hazretleri ve onun yetiştirdiği mürşidleri sayesinde bu manevi 

sıkıntı atlatılmaya çalışıldı. Buhranlı dönem 1923 yılı sonlarına kadar ne 

yazık ki devam etti.  

 

Genç Cumhuriyetle yeni bir ışık ve sinerji milletimizin üzerine 

doğdu. Şeyh-i Şeyrani Hazretleri ve onun yetiştirdiği 303 mürşid-i kâmil 

sayesinde Anadolu insanı kendi arasında yek vücut olarak yeniden 

varolma mücadelesi sergiledi.  

 



Bendeniz her sene Şeyh-i Şeyrani Hazretleri ve onun mürşidleri 

hakkında yeni yeni bilgilere ulaşmaktayım. Onları birleştirdikçe farklı 

şeyler ortaya çıkmaktadır.  

 

Erzurum ve Sivas Kongreleri ve TBMM açılış dualarını Şeyh-i 

Şeyrani Hazretleri’nin talebeleri yapmıştır. Dünya dua ile ayaktadır. Böyle 

bir tevafuk ile de insan karşılaşmaktadır. 

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri derinlemesine incelenmesi gereken 

büyük bir mütefekkirdir. Şiran’ın Sarıca köyündeki çok, çok mütevazi 

çilehaneyi andıran, yerin altında gömülü tek göz evden, irfan yolculuğuna 

çocuk yaşta çıkmış, büyük çileler çekerek, kemal’e, sıdk’a ermiş Beydilli 

Türkmen aşiretine mensub bir evliya, mürşid-i kâmildir.  

 

“İnsan gözden ibarettir” anlayışıyla hayatı boyunca asla harama 

bakmak istememiş, el sürmemiştir. Yüzünü bu anlayışla yer yer peçe ile 

kapamış, hayatı boyunca bir abdestle iki namazı kılmamış, abdestsiz 

toprağa ayak basmayı günah saymıştır. Her sofraya oturmayan, yiyecek 

heybesini ömrünün sonuna kadar yanında taşıyan ender bir kişiliktir. Şeyh-

i Şeyrani Hazretleri kelimelerle anlatılamayacak vasıfları olan İlm-i 

Ledün’e sahip bir mürşid-i kâmildir.  

 

Onun Anadolu’da açmış olduğu ışık yol bugün hala devam 

etmektedir. Şeyh-i Şeyrani Hazretleri hayatı boyunca Kur’an’a, 

Peygamberimizin sünnetine ve İmam-ı Azam’ın yoluna sıkı sıkıya bağlı 

olan büyük meşayihdir. Bugün Alucra ve Şiran topraklarındaki bereket 

onun yaptığı dua ile ilintilidir. Allah bizlere de onun yaşamı gibi bir yaşam 

nasip etsin.  

 

Gelecekte İnşa-Allah Gümüşhane ve Hitit Üniversitelerinin 

İlahiyat ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri, Şeyh-i Şeyrani hakkında 

araştırma tezleri hazırlayarak İslam Tarihi’nin ve insanlığın hizmetine 

sunmaları beklentimizdir.  

 

Ruhu şâd olsun. Sevgiyle kalın.  

27 Aralık 2017 

 

 



 

 

 



ÖZGEÇMİŞ 

 
Murat Dursun Tosun 

 

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu 

Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 

yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür 

Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 

1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 

 

1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve 

başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak memuriyete geçti. 

1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt 

yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık 

eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. 

 

İş hayatında ise, 13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra 

Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik 

Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 

 



1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü 

görevlerinde bulundu. Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal 

Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 

bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına 

yöneticilik yaptı.  Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. 

 

2 Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı, Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail 

Hakkı Çağırgan Veli, Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk 

Tarihi,  Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi, Alucra’nın Emektar 

Şahsiyetleri-İz Bırakanlar, Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-

Şebinkarahisar Tarihi, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri 

İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu, Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-

Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı, Halepli Bir Osmanlı 

Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa’nın  Hayatı ve Hatırlattıkları, 

Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt), 

Suşehri Tarihi Yazılarım, Arşiv Belgelerinde Alaplı, Kasımpaşa Tarihi 

Yazılarım, Alucra Gürbulak Köyü  Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh 

Mehmed, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Gümüşhane, Yaşananlar ve 

Ayrıntıları 1695-1928 (2 Cilt), Osmanlı Döneminde Alucra'da 

Kaymakamlıkla İlgili Yaşananlar Sosyal Tarihin İzleri, Arşiv Belgelerinde 

Giresun Yaşananlar ve Ayrıntıları (2 Cilt), Arşivden Günümüze 

Yansıyanlar Konular-Olaylar-Detaylar 1, Halil Rıfat Paşa, Arşivden 

Günümüze Yansıyanlar Konular-Olaylar-Detaylar 2, Sadr-ı İslam Seyyid 

Hasan Paşa, Çağırgan Baba Bir Anadolu Alpereni Tarihi Roman ve Şeyh-

i Şeyrani Hacı Mustafa Faruki Çorumi Nam-ı Diğer Kara Şeyh isimli basılı 

23 kitabı bulunmaktadır.  

 

Osmanlı’nın Dilinde Trabzon-Arsin-Yomra Yaşananlar ve 

Ayrıntıları isimli kitap çalışmaları da devam etmektedir. 

 

Ayrıca yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da 

ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez  Şebinkarahisar'da 1 kez de 

Alucra'da sergi açtı. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim 

Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi. 

 

Blok adresleri:  

muratdursuntosun.wordpress.com / alucradantarihebakis.wordpress.com 
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ÖNSÖZ 

 

Bundan birkaç yıl önce Alucra’da yaşayan ve Tosyalı Mehmet 

Efendi ile gönül bağı olan aynı zamanda Şeyh-i Şeyrani Hazretlerine de 

muhabbeti bulunan Erdem Ekşi’nin teşvikiyle Hacı Mustafa Faruki Rumi 

Şirani nam-ı diğer Şeyh-i Şeyrani Hazretleriyle ilgili kısa bir makale 

yazmıştım. O zaman bu makale için de bir kısım bilgileri Erdem Ekşi’nin 

arşivinden temin etmiş ve muhtelif kaynaklardan da yararlanmıştım. 

 

Aradan geçen zaman sonrasında Erdem Ekşi bu kez Şeyh-i Şeyrani 

Hazretleriyle ilgili bir kitap derlesek iyi olur demesi söylemesi üzerine 

Osmanlı Arşivinde kaynak taraması yaptım, fakat Şeyh-i Şeyrani ile ilgili 

farklı aramalar yapmama rağmen bir bilgiye, belgeye rastlamadım. Ancak 

Nakşi Halidiliğin diğer temsilcileri ile ilgili bazı belgeler bulabildim. 

Bunları alıp okuyarak kitabın ekler bölümüne koydum. 

 

Bunun haricinde Erdem Ekşi, özel arşivinde biriktirdiği kalınca bir 

dosyayı bana yolladı. Onlardan oldukça istifade ettim. Bunun haricinde 

Şeyh-i Şeyrani ile ilgili yazılı  ve internet ortamında kaynak taraması 

yaparak bulabildiklerimden istifade ettim ve bu bilgileri bir nizam 

dahilinde derledim.  

 

Tam kitabı bitirdiğimi düşündüğüm sırada Şeyh-i Şeyrani’yi seven 

hemşehrisi Bilişim Uzmanı Adem Ezber, Milli Kütüphane’nin dijital 

arşivinde bulduğu 15 sayfalık bir yazmanın görüntülerini bana yolladı. 

Bunları inceleyince gördüm ki, bu zamana kadar tesbit edilememiş Şeyh-i 

Şeyrani’nin kendi el yazısı ile hatt edilmiş bir eseri bulmuştuk. Söz konusu 

esere ait bazı bilgilere yaptığım araştırmalarda da karşılaşmıştım. Ancak 

gördüm ve anladım ki bunlar nakil yoluyla günümüze intikal ettiği için 

muhtelif değişimlere uğramış, dizelerin sıralaması değişmişti.  

 

Bunlar orjinalinden yeniden okundu, okununca da görüldü ki Şeyh-

i Şeyrani’nin bu zamana kadar hiç bilinmeyen şiirleri de bulunmaktaymış. 

Kitap incelendiğinde anlaşılan bir diğer husus da Şeyh-i Şeyrani’nin 

Osmanlıca’nın yanında Farsça ve Arapça’ya mükemmel hakimiyetinin 

olduğudur. Ayrıca yazım metninden anlaşılan bir diğer husus Şeyh-i 

Şeyrani’nin bu yazmayı Mekke’de iken yazmış olması gerektiğidir. Zira 
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kendisinin Rum’a yani Anadolu’ya görevlendirmesi için yapmış olduğu 

içten yakarıştan anlaşılmaktadır.  

 

Yazma eserde Hazreti Peygambere duyulan muhabbet ve onun için 

yazılmış deyişler de son derece güzeldir. Keza Allah C.C. için yapılması 

gereken dualarla ilgili olarak tavsiye edilen terkipler de çok ilgi çekicidir.  

 

Kitapla ilgili dikkat çeken başka bir husus ise kitabın Ali Abbas 

Çınar’dan satın alınmış olunmasıdır. Ali Abbas Çınar kim olabilir? diye 

İnternette yaptığım araştırmada aynı isimde Edebiyat Araştırmacısı bir 

akademisyenle karşılatım. Bu kişi aynı kişi midir? bilemiyorum. Ancak bu 

durum şunu göstermektedir: Şeyh-i Şeyrani’ye ait başka eserler de olabilir, 

hatta olmalıdır. Yazdığı şiirleri belli bir ölçü ile yazan dile ve edebiyata 

hakim bir münevver zatın başka eserler bırakmamış olması düşünülemez. 

Bu konuda akla gelen tahmin hazrete ait eserlerin bir şekilde elden çıkmış 

ve sahaflara düşmüş olduğudur.   

 

Sonuca bakınca bu kitabı okumanın bana nasip olmasından dolayı 

kendimi şanslı hissediyor ve Allah’a şükrediyorum. Özellikle Arapça ve 

Farsça ağırlıklı yazmanın okunmasında yardım aldığım arkadaşlarım ve 

kitabın basımına kadar geçen süreçte katkısı olan herkes de bu hayra 

ortaktır. Umuma faydası olacağını ümit ediyorum. Kitabın basımına katkı 

sağlayan kitapsever-hayırseverlere ve kitapta kullanılan belgelerin 

okunmasındaki katkılarından dolayı da Osmanlıca Tarih Ebediyat ve 

Osmanlıca Mühimme Grubu üyelerine; özellikle Osman Nuri Mete, 

Mehmet Kahramanoğlu, Şahin Kılıç, Hilmi Kızılca, Yılmaz Akçaalan, 

Mustafa Yüğün, Süleyman Köse, Süleyman Altun, Hilmi Kızılca, Fatma 

Temur ve Hafize Bozkurt’a çok teşekkür ederim.  

 

Saygılarımla, 

 

Murat Dursun Tosun 

4 Ocak 2018 
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GİRİŞ 

 

 Şeyh-i Şeyrani (Hacı Mustafa Efendi) Hazretlerinin hayatı 

incelendiğinde görüleceği gibi kendisi hocaların hocası, evliya 

mertebesinde çok sayıda yetiştirmiş müstesna-mümtaz bir şahsiyet olarak 

meşayih-i kiramın medar-ı iftiharı mertebesindedir.  

 

 Şeyh-i Şeyrani Hazretleri, çocukluğundan itibaren kendisini 

eğitime adamış, sürekli ilim ve irfan peşinden koşmuş bu yolda mertebeler 

katetmiş, Allah vergisi zekası ve yeteneğiyle kendisinden ders aldığı 

mürşid-i kâmillerinden icazet ve el alarak insanlara hizmete talip olmuştur. 

Bu hususta çok başarılı çalışmalar yaparak 300’ün üzerinde halife 

yetiştirmiş, yetiştirdiği halifelerin de halifeler yetiştirmesine vesile olarak 

ilmini ve hizmetini ziyadesiyle bereketlendirmiştir.  

 

 Pek çok kâynakta da belirtildiği gibi kendisi zamanın ender 

yetiştirdiği şahsiyetlerdendir. Veli kişi, Allah dostu olması nedeniyle pek 

çok kerameti bulunduğu rivayet edilmektedir. Anlatılan her rivayet de 

alınmamış bir kısmı ayıklanmıştır. 

 

Allah kendisinden razı olsun. Allah, şefahatine nail olabilmeyi 

nasip ve müyesser kılsın. 

 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

4 
 

 
“Eşhedü en la îlahe îllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve 

resulü” 

“Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur, ve yine şahitlik 

ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve resulüdür.” 

 
Fallâhu hayrun hâfizâ (hâfizen) ve huve erhamur râhimîn (râhimîne) 

Allah en hayırlı koruyandır. O merhametlilerin merhametlisidir. 

(Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime)1 

                                                           
1 Naht çalışmaları Murat Dursun Tosun’a aittir. 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-09_1049121.jpg
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1.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ’NİN KİMLİĞİ KİŞİLİĞİ 

 

Şeyh-i Şeyrani (Hacı Mustafa Efendi), Şiranlı olduğu için Şiranî, 

yine aynı şekilde Şeyh-i Şeyrani’den kasıt Şiranlı Şeyh’dir. Hazreti 

Ömerü’l-Faruk’un neslinden olduğuna inanıldığından Farukî, Şeyh 

Dağıstani’ye intisab edip Nakşibendi Halidi Tarikatı Şeyhi olduğu için 

Şeyh, Hac vazifesini yerine getirdiği için de Hacı sıfatlarını almıştır. 

Ayrıca Anadolu’nun irşadıyla vazifelendirildiği için de Rumi denilmiştir.  

Şiran’a komşu Alucra İlçesinde Kara Şeyh olarak da bilinir.2 

 

Babası Sarıca Köyünde Ömer Efendi3, annesi Babacan köyünden 

Nasuhoğullarından4 Havva Hatun’dur. Hz. Ömerü’l-Faruk radiyallâhü 

anh’ın soyundan olduğu rivayet edilmektedir. Bu nedenle mahlasında 

Faruki denilmiştir. Hz. Ömer radiyallâhü anh’ın soyundan olduğu için de 

celal meşreplidir. 

 

Şeyh-i Şeyrani’nin doğum ve ölüm tarihine ilişkin bilgiler 

muhteliftir. Bazı kâynaklarda 1828-1829 Osmanlı Rus Harbi sırasında 

                                                           
2 Şeyh-i Şeyrani Hazretlerine Kara Şeyh denilmesi husunda Emekli Eğitimci Bekir 

Celep’in şerhi bulunmaktadır. ŞEKAV tarafından yaınlanan Şiran çalışmasının Hacı 

Mustafa Efendi kısmında Karaşeyh’in yine ilçenin Alacahan köyünden olup türbesi Tokat 

büyük şehir kabristanında bulunan Şeyh-i Şuvani olarak tanınan kişiyle karıştırıldığını 

ileri sürmüştür. Ancak bu konuda itirazfarklı görüşü olan tek kişidir.  
3 Bekir Celep yukarıda belirtilen çalışmasında hacı Mustafa Efendi’nin dedesinin Konaklı 

köyünden Bekir Efendi olduğunu ve ailenin bilahare oradan Sarıca köyüne gelerek 

yerleştiğini, ayrıca bir ihtimal olarak büyüklerinin Kırım’dan Trabzon’un Of ilçesine 

oradan Kazıkbeli Yaylasından itibaren Şiran’a gelmiş olabileceklerini belirtmiştir. 
4 Gümüşhane araştırmalarıyla tanınan ve 40’ın üzerinde çalışması olan Güngör 

Üçüncüoğlu ile yaptığım görüşme neticesi bana yolladığı notlarda Nasuhoğullarının 

Anadolu’nun pek çok yöresinde yerleşmiş olduğu ancak kabilenin aslen Şiran’dan 

dağılma oldukları ve özellikle Gümüşhane, Rize, Trabzon, Karadeniz’in muhtelif 

bölgeleri ile Ege taraflarında yerleşmiş bulundukları belirtilmiştir. Ayrıca ailenin Kafkas 

kökenli olduğu tahrir kayıtlarına, Yusuf Halacoğlu ve Cevdet Türkay hocaların 

kitaplarında aşiretler ve oymaklarla ilgili verdikleri bilgilere göre Nasuhoğulları Kızılca 

Keçili Cemaati’ne mensuptur. En önemli detay ise kökenlerinin Şiran’ın Babacan 

köyünden dağıldıkları ile aidiyetlerinin Şiran Seydilerinden (Seyyidlerinden) olduğunun 

ifade edilmiş olmasıdır.  
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Rusların Bayburt’a yaklaşması üzerine5 durumdan tedirgin olan halk 

yaylalara çıkmış, geçeleri orada kalıp gündüzleri köylerine gelerek işlerini 

görmüş, tarlalarında çalışmıştır. Şeyh-i Şeyrani’nin doğumu da ailenin bu 

vesileyle Şiran ilçesinin güneyinde bulunan Boğazyayla köyünün Belen 

yaylasında Cıngırlık denilen mevkide bir Ağustos ayında gerçekleştiği 

şeklinde hikâye edilmektedir ki bu durumda doğum tarihi 1828 veya 

1829’olmaktadır.6 Ancak birçok kaynakta Şeyh-i Şeyrani’nin doğum tarihi 

olarak 1838 tarihi de verilmiştir. 

 
Şeyh-i Şeyrani’nin doğduğu yer çevrilerek koruma altına alınmıştır. 

  

Ayrıca dedesinin adının Bekir olduğu rivayet edilse de Şeyh-i 

Şeyrani Hazretlerinin doğum tarihini netleştirmek için Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nden aldığım Şiran’ın sarıca köyüne ait nüfus kayıtlarında 

hane sahibi olarak 1 Ömer bulunmaktadır. Onun da baba adı İbrahimdir. 

                                                           
5 Ruslar 1828-1829 savaşında Şiran’a kadar gelememiş ise de Birinci Dünya Savaşı 

sırasında 1917’de Şiran’ın bir kısmını işgal etmişlerdir. 
6 Hicri aylar miladiye çerilirken ay farkından dolayı yıl farkı da oluşmaktadır. 
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Oğlu Musatfa sayım zamanı 4 yaşındadır. Bu durumda Şeyh-i Şeyrani 

hazretleri 1832 doğumlu olmaktadır. Sayım savaş sonrası yapılmış olduğu 

ve tarihteki sayımlar yıllara sari olduğu için geç kayıt yapılmış 

olabileceğini de dikkate alırsak Şeyh-i Şeyrani’nin 1828-1829 Osmanlı-

Rus Harbi sırasında doğduğu rivayeti gerçeğe daha uygun düşmektedir. 

Şeyh-i Şeyrani’nin baba tarafının  Korzaf’ın (Yeşilbük’ün) Konaklı 

köyünden gelerek Sarıca köyüne yerleştikleri de rivayet edilmektedir.7 

 
BOA Fon Kodu: NFS.d.. Defter No: 2750, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1251 

(16 Nisan 1836), Konusu:  Erzurum vilayeti, Erzurum sancağı, Şiran 

kazası, Karışık defteri. (a.g.tt) 

 
                                                           
7 Baba tarafının Mallıoğullarından olduğu belirtiliyor ise de Nüfus defterinde buna ilişkin 

ipucuna rastlamadım.  
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Erzurum muzafatından Şiran kazasında mevcud olan zükur-i ehl-i 

İslamın tahrir-i nüfus defteridir. Sene 1251 (1836) 

 
Erzurum kazalarından Şiran kazasında mevcud olan zükûr-ı ehl-i İslamın 

tahrir-i nüfus defteridir ki ber-vech-i ati zikr olunur.  

 
Müslim Karye-i Sarıca tabi-i kaza-i mezbur 

 
Hane 3   

26-Emmisi Kısa boylu ak sakallı Hasan bin İbrahim Sinn 60 

(12)59 (1843)’da fevt (vefat etmiş)  
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28-oğlu Mustafa bin İbrahim Sinn 3 

 
Hane 6 

49-Orta boylu sarı sakallı Mehmed bin Hasan Sinn 36 

50-Oğlu Mustafa Sinn 6 

 

 
Hane 9 

Sıra 59 

Orta boylu kumral sakallı Ömer bin İbrahim Sinn 36 

Sıra 60 

Oğlu şabb-ı emrad İbrahim Sinn 10 
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Sıra 61 

Diğer oğlu Mustafa Sinn 4 
Üstte kırmızı yazıyla bir not düşülmüş ise de tam olarak anlaşılamamıştır. 

Fevt (vefat) olsa 26. sırada fevt yazılı ona benzemiyor. Fevt / فوت Zaten 

öyle bir durumda bütün okumalar sonuçsuz kalır. 

Sıra 62 

Diğer oğlu Salih 

Fi …Sene (12)52 (1836) 

Sin 2  

Sıra 63 

Karındaşı orta boylu kara sakallı İsmail bin İbrahim sinn 30 

….fi 22 Muharrem Sene (12)53 (28 Nisan 1837) 

 
Hane 17 

95-Abacıoğlu uzun boylu ak sakallı Ali bin Süleyman Sinn 55 

96-Oğlu Dursun Sinn 1 

97-Karındaşı orta boylu kara sakallı Yusuf bin Süleyman Sinn 35 

98-Oğlu şabb-ı emred Mustafa bin Yusuf Sinn 10 

 

http://www.luggat.com/fevt/1/1
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Hane 20 

105 (sıra)- Orta boylu kumral sakallı Hasan bin Mustafa Sinn 30  

106- Oğlu Hasan Sinn 5 

107- Diğer oğlu Mustafa Sinn 2 

 
Haneha (Hane Sayısı) 27 

Toplam Nüfus 144 

 

Kayıtlarda 4 numaralı hanede 31. Sırada  Tataroğlu, 17 numaralı 

hanede 95. Sırada Abacıoğlu bulunmaktadır. Bunun haricinde kalan hane 

reislerinin lakapları belirtilmemiş. Bu durumda Mallıoğlu var mıdır? Varsa 

hangisidir, anlamak mümkün olamamıştır. Ayrıca birkaç tane Mustafa 

vardır. Ancak durumu en uygun olan 9 numaralı hanedeki İbrahim oğlu 

Ömer oğlu Mustafa’dır. Zaten Şeyh-i Şeyrani’nin baba adının ömer 

olduğunda tereddüd yoktur. İleride 6. Bölümde de görüleceği gibi “Silsile-

i Nakşibendiyye” de bu yazılıdır. 

 

Bir kaynağa göre Şeyh-i Şeyrani’nin baba köyü olan Sarıca köyü 

halkı Oğuzların Beydili (Badıllı) boyunun Karaşeyh Afşarlarındandır.8   

 

Şeyh-i Şeyrani daha küçük yaştan itibaren  dini vecibelerini yerine 

getirip namazlarını aksatmamaktaymış. Arazide taşlardan seccade yaparak 

namaz kıldığı da rivayet edilir. Hatta anlatılan menkıbeleri arasında evden 

sık kaçtığı yıllarda babası Ömer Efendi, bir keresinde onu takip etmiş ve 

köyün üzerindeki büyük evliyada cemaata namaz kıldırır gibi görmüştür. 

Bunun üzerine daha genç yaşında onda bir fevkaladeliğin olduğunun 

farkına varmış ve Hacı Mustafa Efendi’ye daha hoşgörülü davranmıştır. 

                                                           
8 Tozlu, Selahattin, XIX. Yüzyılda Gümüşhane, Erzurum 1998, Akademik Yayınlar,  

S.127 
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Bu hane öyle bir hanedir ki her usuli bâ sefa 

İçinde sakin olanlar çekmesün asla cefa 

Bir gelen bir dahi gelsün, dimesünler bi-vefa (vefasız) 

Cümlesine kıl şefaat yâ Muhammed Mustafa 

 
Çeşm-i ibretle nazar kıl dünya bir misafirhanedir 

Bir mukim (ikâmet eden) adem bulunmaz ne aceb kâşânedir 

Bir kefendir sermayesi akıbet şah ve geda 

Pes buna mağrur olan mecnun değil de ya nedir 

Açıklaması 

İbret gözüyle bak, Dünya bir misafirhanedir, 

Yerleşik bir kişi bulunmaz ne acayip konaktır. 

Sermayesi bir kefendir, şahın ve dilencinin, 

Yazık buna gururlanan deli değil de ya nedir. 
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2.BÖLÜM  

ŞEYH-İ ŞEYRANİ’NİN EVLİLİKLERİ VE EVLATLARI 

 

Hacı Mustafa Efendi ilk haccı sonrasında Mekke’den dönünce 

köyüne uğramış. Köyde iken daha önce babasının nişanlamak istediği 

Güllü Hanımla evlenmiş bu evlilikten Hacı Abdullah Efendi ile Hafız 

Mehmet Nuri Efendi dünyaya gelmiştir. Bu iki zatın çok kıymetli 

menkıbeleri anlatılır. Hele Hafız Efendi'nin ilmi ve kerametleri hakkında 

çok şeyler söylenmiştir.9  

 

            Hacı Mustafa Efendi Şiran’dan ayrıldıktan sonra İskilip’li Emine 

Hanımla evlenmiş, bu evlilikten de Hacı Hilmi Efendi ile Hacı Faik Efendi 

dünyaya gelmiştir. Hacı Faik Efendi, babasının ilim, ahlak ve tarikatını 

Çorum ve İskilip'te uzun zaman yaşatmış, hayırlı bir evlat olduğunu ispat 

etmiştir. Hacı Faik Efendi’nin oğlu olan Zeynel Abidin Efendi bir süre 

postnişinlikte bulunmuştur.  

 
Soldaki Hacı Faik Efendi, sağdaki Hacı Zeynel Abidin Efendi10 

                                                           
9 İskili’de Hacı Faik Efendi’nin yanında 10 yıl kalarak Hafız olan, aynı zamanda ondan 

saatcilik mesleğini öğrenen Alucra’nın Çalgan köyünden rahmetli Abbas Karaca, 

Alucra’daki sohbetlerinde anlattığına göre Şeyh-i Şeyrani eşi Güllü hanımla tarlada 

çalıştıkları bir sırada yüklü (hamile) olduğundan hanım, hanım kendine dikkat et Hafız’ı 

düşürürsün diye seslenmiş ve Allah’ın izniyle o yüksek mertebelere ulaşan bir zat olacak 

demiştir. Rahmetli Abbas Karaca’nın sohbetinde bulunmuş Erdem Ekşi’den nakille 

derlenmiştir. 

http://www.alucrahaber.com/haber/hafiz-abbas-karaca-hakk39a-yurudu-1625.html 
10 Alucra’dan Erdem Ekşi arşivi 
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Üçüncü evliliğini Tokat eşrafından çok zengin bir hanımla 

yapmıştır. Bu hanımı kendisi ile hacca gidip orada Hakk’a yürümüştür. Bu 

hanımın tüm servetini ilim ve irşad üzerine harcadığı söylenmektedir.11 

 

Tokatlı Valide, merhum bir paşa hanımıdır. Oldukca zengin ve 

itibarlıdır. Tokat'ın zenginlerinden aldığı bütün evlenme tekliflerini 

reddetmiştir. Önce Efendi Hazretleri'nin teklifini de kabul etmemiş, 

sonradan kendisi talip olmuştur.  

 

Nikâhdan sonra valide hanım, ne kadar altın ve ziynet eşyası varsa 

hepsini Efendi'nin önüne koymak suretiyle bunları kendisine bağışladığını 

ve hayır işlerinde kullanmasını istediğini söylemiştir. Şeyh efendi bu 

altınların bir kısmı ile o civarda çok lüzumlu olan bir yere oldukça sağlam 

bir köprü yaptırmıştır.12 

 

 Bazı kaynaklarda Hacı Mustafa Efendi’nin bir süre Afyon’da 

bulunduğu ve orada da evlendiği yazmaktadır. Bu eşinden çocuğu 

olduğuna yönelik kayıta rastlanılmamıştır. Tokatlı eşindende çocuğu 

olduğuna yönelik de bilgi bulunamamıştır. Bu durumda çoçukları Şiranlı 

eşi Güllü Hanımdan ve İskilipli eşi Emine Hanım’dandır. 

 

Hacı Mustafa Efendi'nin Çorum'daki ikameti esnasında Tokat ve 

Afyon'la da sıkı ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Tokatlı ve Afyonlu 

validelerle evlenmesi bu tezi doğrulamaktadır.  

 
"Fe inne mea'l-usri yüsran inne mea'l-usri yüsran" 

Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 

el-İnşirah Suresi 94/5-6 

                                                           
11 http://www.forumtutkum.org/archive/index.php/t-25162.html 
12 Bu köprünün Hacı Mustafa Şirani’nin sıla-i rahim için memleketine giderken geçtiği 

Alucra’da Bağırsak Deresi üzerine yaptırmış olduğu ve Şeyhin Köprüsü olarak bilinen 

ahşap köprü olduğu rivayet edilmektedir. Alucra’da halen bu köprünün varlığını 

hatırlayanlar bulunmaktadır. 
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13 

 

 
İskilip 

                                                           
13 Erdem Ekşi’den alınan bilgilere göre hazırlanmıştır. 
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3.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ’NİN TAHSİL HAYATI 

 

           İlk tahsilini Şiran’da yapan Hacı Mustafa Efendi, medrese tahsilini 

yapmak üzere amcasının oğlu ve kader arkadaşı Ahmet Efendi ile birlikte 

Trabzon’a gitmiştir. Trabzon’a gittiği tarihde Trabzon’un en gözde ders 

alınacak alimi Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin de ders 

aldığı Şeyh Osman Efendi’dir. 

 

Trabzon’a giderek Trabzon’da kayıt yaptırmak için medreseye 

başvururlar. Taşradan geldikleri için önemsenmeyerek medresenin en kötü 

odalarından birisi gösterilir ve bu odayı kabul ederseniz kaydınızı yapabiliriz 

denilir. Hacı Mustafa Faruki Rumî Hz. yeter ki bizi medreseye alın, biz herşeye 

katlanırız der. Bunun üzerine Müderris kayıtlarını yapar. Sonra bakar ki çok kısa 

sürede büyük başarı sağlarlar, bunun üzerine medresenin en güzel odalarından 

birine verilirler.14 

 

Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri öğrencilerine 

verdiği şehadetnamelerde bir vefa örneği olarak kendisini yetiştiren 

hocalarının da isimlerini zikretmiştir.15  Bu bilgiler arasında  Trabzon’da 

Şeyh Osman Efendi ve Şeyh Hâlid es-Saîdî gibi alimlerden sarf, nahiv ve 

fıkıh dersleri aldığı yazılıdır. Bu isimlerden Şeyh Osman Efendi hakkında 

bilgiler mevcuttur. 

 

Trabzon’lu evliyaların isimleri ve yaşadıkları tarihler: 

1- Ahi Evran Dede (1284-1351) 

2- Maraşlı Şeyh Osman Baba (1403-1470) 

3- Trabzonlu Şeyh Osman Baba (1803-1877) 

4- Bayburtlu Şeyh Osman Baba (1795-1866) 

5- Tezveren Dede (1389-1461) 

6- Akçaabatlı Hakkı Baba (1795-1863) 

7- Haçkalı Hoca (1864-1949) 

8- Serdar Hoca (1868-1953) 

9- Gülşeni Baba (1623-1701) 

                                                           
14 Ekşi, Erdem, Şeyh Hacı Mustafa Faruki, Bir Allah Dostu, Vadi Gazetesi 2000 
15http://kutuphane.gumushane.edu.tr/media/uploads/kutuphane/files/gumushanevi

_bildiri_son.pdf 
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10- Derviş Ali Baba (1558-1623) 

11- Ayşe Gülbahar Hatun (1477-1505) 

12- Akçaabatlı İbrahim Baba (1380-1461) 

13- Trabzonlu Şeyh Yahya Efendi (1494-1570) 

14- Yomralı Küçük İbrahimzade Hacı Mehmet (Cudi Gürsoy) Efendi 

(1874) 

15- Malatyalı Hayri Baba (1896-1979)16 

 

Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sayfasında 

belirtilen bilgilerde Trabzon’da 1877 yılında vefat etmiş Osman Baba 

Türbesinin mevcudiyetinden haberdar oluyoruz. Her iki bilgideki 1877 

vefat tarihi birbiriyle uyumludur. 

 

Emir Mehmed Türbesi: Eski kabak meydanında Trabzon Lisesi’nin 

güneyinde yer alır. Kitabesinden 1523 yılında Emir Mehmet için 

yaptırıldığı anlaşılmıştır. Ancak yakınındaki Kadiri Tekkesi (Hatuncuk 

Camii) Şeyhi Osman Baba da 1877 yılında bu türbeye defnedilmiştir. 

 

Sekizgen Planlı türbe kesme taştan yapılmıştır. Girişi 

kuzeydoğudandır. Mevcut iki pencere doğu ve batıya açılmaktadır. Kapı 

ve pencereler sağır sivri kemerlere sahiptir. Kurşun kaplı kubbe sekizgen 

bir kasnak üzerine oturur.17  

 

Buradan hareketle bahsedilen Şeyh Osman Efendi’nin 

Gümüşhanevi Hazretlerinin ve sonrasında Şiranlı Mustafa Efendi’nin 

hocası olduğunu kuvvetli bir ihtimalle kabul edebiliriz.  

 

Medreseden icazet aldıktan sonra yurdun çeşitli bölgelerini gezen 

Hacı Mustafa kuddise sırruhu’l-azîz efendi, gittiği yerlerde saygı ve sevgi 

ile karşılanmıştır. 

 

Tokat'ta tahsiline devam etmek için babasından izin almış ve orada 

tahsiline devam etmiştir. Kısa zamanda derslerindeki başarısı dikkati 

                                                           
16 https://www.facebook.com/bizeheryertrabzonfanpage/posts/10151357161302212 

http://www.sevecensohbet.com/trabzon-evliyalari.html 
17http://www.csb.gov.tr/iller/trabzon/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=

3492 

https://www.facebook.com/bizeheryertrabzonfanpage/posts/10151357161302212
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çekmiş, diğer talebeler müzakere için kendi odalarına davet etmeye 

başlamışlardır. İlim ayağa gitmez diyerek talebeleri kendi odasına 

çağırarak onlarla çeşitli hususları müzakere yapmıştır. Tokat'taki (Niksar) 

tahsili 4 yıl devam etmiş, sonra hocasının tensibiyle Uşak'a gönderilmiş, 

iki yıl kadar da Uşak'ta tahsil yapmıştır. Zahiri ilimleri ikmal edip icazet 

aldıktan sonra "Heybenin bir gözünü doldurduk, öbür gözü boş kaldı" 

diyerek tasavvufa olan meylini ortaya koymuştur. Uşak'taki hocasının 

isteği üzerine bir süre de İstanbul’da eğitim görmüştür.  

 

           Bir zaman sonra dinî ilimlerini tahsil için İstanbul’a giderek Ahmed 

Ziyaüddin Gümüşhânevi18 kuddise sırruhu’l-azîze intisap etmiş ve kısa 

zamanda çok büyük haller kazanmıştır.19 Gördüğü bazı harikulade halleri 

şeyhine söyleyerek açıklamada bulunmaları için arz edince Ahmed 

Ziyaüddin Gümüşhânevî Hazretleri ona: 

 

          “Sizin bu âli mazhariyyetinizin heba olmasını istemem. Bundan 

sonra eğitiminiz için size Mekke-i Mükerreme’de nâşir-i füyuzat-ı 

                                                           
18Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhânevî 1228/1813 senesinde Gümüşhane’nin Emirler 

Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Trabzon'da aldığı eğitimden sonra İstanbul'a gelmiştir. 

Gümüşhânevî (k.s.), şer’î ilimlerde zirvede iken, bâtınını teslim edip, gönül 

bağlayabileceği, kâmil bir mürşid arayışı içine girmiştir. Bu sıralarda 1845’de İstanbul’a 

gelip yerleşen ve Üsküdar Alaca Minare Tekkesi’nde tarîkat neşrine çalışan Mevlânâ 

Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)’nin İstanbul halifelerinden Ab d ülfettah el-Ukarî (1281/1864) ile 

bir sohbet meclisinde tanışır. Kendisine intisap etmek isteyen Gümüşhânevî (k.s.)’nin bu 

arzusunu ileride gelecek olan bir zâtın buna izinli olduğunu söyleyerek kabul etmez. 

Nihayet bir gün Abdülfettah Efendi’nin bulunduğu tekkede kendisi için önceden tayin 

edilmiş ve yalnızca kendisinin mânevî irşadıyla görevli olarak İstanbul’a gönderilmiş 

bulunan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)’nin bir başka halifesi Trablus Şam Müftüsü diye 

anılan Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî ile karşıl a şır ve O’na intisap eder. O’nun mânevî 

murakabesi altında seyr-u sülûkunu tamamlar. Her gün Yetmiş bin Kelîme-i tevhîd 

okumayı âdet hâline getirmiş olan Gümüşhânevî Hazretleri’nin sohbet ve derslerine 

zaman zaman Sultan Abdülmecîd, Sultan Abdülazîz ve Sultan Abdülhamîd Hân da 

devâm etti. 7 Zilkâde 13 Mayıs 1893 sabahı mübârek rûhunu Kelîme-i şehâdet okuyarak 

teslim etti ve Süleymaniye Hazîresine defnedildi. Zamanının en büyük âlimlerinden biri 

kabul edilmiş olan Gümüşhânevî Hazretleri Arapça olarak pek çok eser kaleme almış, 

bunlardan bir kısmı Türkçeye tercüme edilmiştir. 

http://www.enfal.de/ecdad120.htm 
19 Bu konuda fazlaca bilgi yoktur. Çoğu kaynakta bu bilgi yer almamıştır. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-

mustafa-rumi-faruki-sirani-nami-diger-kara-seyh/ 
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Nakşibendiyenin büyüklerinden Abdullah Mekkî Hazretlerini20  tavsiye 

ederim” buyurmuştur. 

 

           Çorumi Mustafa Rumî kuddise sırruhu’l-azîz bunun üzerine 

doğruca işaret buyrulan Abdullah Mekkî Hazretlerine gitmek için yola 

çıkmıştır. Mısır yoluyla Mekke-i Mükerreme’ye ulaşarak Abdullah Mekki 

kuddise sırruhu’l-azîz hazretlerine intisap etmiştir. 

 

Mekke-i Mükerreme'de konaklayacak bir yer bulamadığı için 

Cennetü’l-Mualla Kabristanı'nda iki mezar arasında yatmaya mecbur 

kalmış, yorgunlukla derin bir uykuyu daldığı sırada birisi, kendisini 

uyandırarak, Abdullah Mekki21 Hazretlerinin  yanına götürmüştür. 

                                                           
20Abdullah Mekkî Erzincânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. 

Aslen Mekkeli olan Abdullah Efendi, Bağdâd’da bulunduğu sırada büyük âlim ve velî, 

Nakşibendiyye yolunun mürşid-i kâmili Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerini tanıdı, 

sohbetleriyle şereflendi... Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek mânevî derecelere kavuşan 

Abdullah Mekkî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerinden 

oldu. Hocası ona hilâfet-i mutlaka yâni tam icâzet, diploma verdi ve Erzincan’a 

gönderdi... Abdullah-ı Mekkî, Erzincan’ı şereflendirince insanlar akın akın ziyâretine 

geldiler. Gelenler arasında, “Terzi Baba” diye bilinen Muhammed Vehbî de vardı. 

Abdullah Mekkî, Muhammed Vehbî içeri girince ayağa kalktı. Onu dâvet edip yanına 

oturttu ve “Oğlum! Pîr-i âzâm Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî bizi buralara gönderdi. Bize 

ehline verebileceğimiz bir emâneti verdi. O emânete seni lâyık gördüm. Kabûl edersen 

onu sana teslim edeyim” diye teklifte bulundu. Muhammed Vehbî, Abdullah Mekkî’ye 

gönül huzûru ve teslimiyet ifâde eden bir tavırla; “Siz bilirsiniz” cevâbını verdi. 

Abdullah-ı Mekkî; “Vereceğim emânet, sana çok faydalar sağlayacak” buyurunca, 

Muhammed Vehbî; “Şeyh efendi! Vallâhî dünyâ için Allah demem” cevâbını verdi. 

Bunun üzerine Abdullah Mekkî; “Oğlum haydi git! Sen bulacağını buldun. Teslim 

edeceğim emânet de zâten bu idi” buyurarak onun yüksek derecesini işâret etti. Terzi 

Baba’ya himmetle nazar ederek emâneti tevdî etti. Terzi Baba’nın hâli derhâl değişti. 

Mânevî feyzler deryâsına daldı ve tasavvuf yolunda ilerleyip evliyâlık derecesine 

kavuştu.. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Menkibeler/Meshurlarin-Son-

Sozleri/Detay/Terzi-Babanin-hocasi-Abdullah-Mekki/1290 
21 Mekki: Mekke'den olan. Mekke'ye dâir ve mensub. 
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Abdullah Mekki Hazretlerinin Hakk’a yürümesinden sonra22 hilafete gelen 

Seyyid Yahya Dağıstânî Hazretlerine 23 tabi olmuştur.  

 

Tekkede müritlerin çokluğu yüzünden bir süre kimse kendisiyle 

ilgilenmemiş, kim olduğu, nereden, niçin geldiği sorulmamıştır. Böylece 

aradan aylar geçmiş, Efendi tam bir sabır ve teslimiyetle neticeye intizar 

eder olmuştur. Müritlerin dağıldığı bir sırada Şeyh Yahya Efendi, Yemenli 

arkadaşı ile birlikte Hacı Mustafa Efendi'yi huzura kabul edip "Artık 

zamanı geldi, kuru kalabalık dağıldı" diyerek, bu sadakatli müritlerine 

feyiz kanallarını açmış ve Hacı Mustafa Efendi’yi kısa zamanda kemal 

mertebeye kavuşturmuştur. 

 

Nakşî tarikatının yetiştirme metotlarından olan sülûk ve riyâzât 

usulleri tatbik edilmiş, bu ihlâslı ve kabiliyetli müritler tasavvuf yolunda 

büyük merhaleler katetmiştir. Tekkede kaldığı süre içinde vera hali 

göstererip şüpheli şeylerden uzak durmuştur. 7 yıl devam eden böyle 

mükemmel bir tahsil ve terbiye neticesinde kalp gözleri açılmış, kâmil 

mürşit olabilecek olgunluğa ulaşmışlardır.  

 

                                                           
22 Okuduğum 1894 tarihli belgede Abdullah Mekki Hazretlerinin vefat ettiği için 

maaşının evlatlarına bağlanması istenilmiştir. Bu durumda Abdullah Mekki Hazretlerinin 

postnişinliği Yahya Dağıstaniye vefatından önce devretmiş olması veya ayrı bir kola 

ayrılmış olması da söz konusu olabilir. EK-1 
23 Yahya Dağıstanî’nin, Dağıstan’da bulunan bir Nakşî dergâhına intisap ettiğini, 

dergâhın şeyhi ölünce de görevin onda kaldığını, daha sonra da Mekke’ye giderek, orada 

Abdullah Mekkî ile tanıştığını ve ona bağlandığını öğreniyoruz. Buna bakarak, onun 

tasavvuf ile ilişkisinin Abdullah Mekkî Hazretleri ile tanışmasından çok önceye 

dayandığını söyleyebiliriz. Yahya Dağıstanî’nin yaşadığı dönem, Kafkas halkının Şeyh 

Şamil’in ve sair Halidiye meşayıhının liderliğinde Ruslara karşı mücadele ettikleri bir 

dönemdir. Şiddetli direnişlere rağmen Rusların, Kafkasya’yı işgali önlenememiş ve halk 

ile birlikte birçok âlim ve Nakşibendi/Halidi mensubu insan Anadolu’ya ve İslam 

dünyasının muhtelif bölgelerine hicret etmişlerdir. Yahya Dağıstânî’nin de bu göçler 

sırasında Mekke’ye göç etmiş olması gerekir. Onun, kendisine ait ayrı bir dergâhının 

olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak, Mekke’de Abdullah Mekkî Hazretlerinin yanında 

bulunduğu ve o vefat edince de burada bulunan dergâhın irşad hizmetlerini. Mekkînin 

diğer halifesi Şeyh Süleyman Kırımı ile yürüttükleri kesin olarak bilinmektedir. Yahya 

Dağıstani’nin, ömrünün sonuna kadar Mekke’de kalmış olduğu ve burada vefat ettiği 

rivayeti doğru kabul edilebilir.”  

(FATSA, Mehmet Tasavvufta Mekkî Kolu, İst,  2000, s. 114) 
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Hacı Mustafa Efendi'nin Yemenli arkadaşının adı da Mustafa imiş. 

Mürşit mertebesine ulaşmış üçüncü bir arkadaşlarının bulunduğu, 

Pakistanlı sanılan bu zatın adı da Mustafa imiş. Şeyh Yahya Efendi, 

yetiştirdiği bu 3 Mustafa'nın irşat yerlerini tayinde müşkülatla karşılaşmış, 

sonunda şöyle bir çare bulmuş: "Üçünüz birlikte Medine'ye gideceksiniz, 

Ravza-i Mutahhara üzerine 3 boş kâğıt koyacaksınız, kağıtlara ne yazılırsa 

ona göre hareket edeceksiniz" demiş. Şeyh Mustafa Efendi'nin kağıdına 

Anadolu’da Çorum, Pakistanlı Mustafa Efendi'nin kâğıdına Hindistan, 

Yemenli'nin kâğıdına da Medine yazılmış. Böylece Peygamber 

Efendimizin manevi işaretleriyle görev yerleri tespit edilmiştir.  

 

Bunun üzerine şeyhi Yahya Dağıstanî24 kuddise sırruhu’l-azîz 

hazretleri: Rum diyarını irşada memur edildiniz. Derhal vazifenize inkıyat 

(itaat) ediniz, demesi üzerine yola çıkan Hacı Mustafa Efendi, içinde bir 

sıkıntı ile hemhal iken Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye 

gelerek, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin ravzasını ziyaret edip, 

uzun bir murakabe sonunda, aynı emri Efendimiz sallallâhü aleyhi ve 

sellem efendimizden tekrar alınca, son nefesini Medine-i Münevvere’de 

vermek isteğini arz eder. Bunun üzerine, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve 

sellem kendilerini müjdeleyerek; 

 

           Hz. Ömer radiyallâhü anhın soyundan geldiğini ve son nefesini 

Medine-i Münevvere’de vererek Cennetü’l-Baki’ye defnedileceği 

müjdesini verir.  

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin Tokat’ın Niksar ilçesindeki 

Yağıbasan medresesinde de bir süre eğitim aldığına yönelik bilgiler 

bulunmaktadır.25 

                                                           
24 1859 yılına ait bir belgede Şeyh Dağıstanî Yahya Hz. ile oğlu Şeyh Halil Hamdi Paşa 

kendilerine maaş tahsis edilmesini istemiştir. EK-2, Halil Hilmi Paşa 1828-1829 

Osmanlı-Rus Savaşında esir düşmüştür. EK-3, Sonraki yıllarda savaştaki başarılarından 

dolayı kendisine nişan verilmiştir. EK-4 ve EK-5, 1894 yılında yine sıkıntıya 

düştüğünden kendisine yardımcı olunması istenilmiştir. EK-6 
25 Yağıbasan'ın kelime anlamı, "düşmana baskın yapan" demektir. Yağı, eski Türkçe'de 

"hasım, düşman" mânâsına gelir. İşte bu lakabı taşıyan Melik Nizameddin, Danişmend 

Gazi'nin torunu Emir Gazi'nin oğludur. Danişmendliler'in Sivas kolu hükümdarı olan 

Nizameddin Yağıbasan (vefâtı 1164) tarafından Tokat hudutları içerisinde inşaa ettirilen 

medrese Niksar'dadır. 1157–1158'de Niksar Kalesi'nde yaptırılan ve tıp tahsili de verilen 
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4.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ’NİN İRŞADA BAŞLAMASI 

Şeyh-i Şeyrani Mekke’den döndükten sonra ilçede tekke kurma 

çalışmalarına başlamıştır. Bu sırada köyde Telli sülalesinden Ali çavuşla 

arası açılınca, ilmini daha geniş kitlelere yayma arzusunda olduğundan 

bunu fırsat bilip göçünü kağnı arabasına yükleyerek Çorum’a yerleşmek 

üzere, Evliyalar yatağı babamın toprağı dediği Şiran’dan ayrılmıştır.  

 
Şeyh-i Şeyhrani Hazretlerinin Şiran’ın Sarıca köyünde olan ve bir 

süre de ders verdiği evinin iç görünümü 

                                                           
Yağıbasan Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olarak biliniyor. Giriş kapısı üzerindeki 

kitabede şu ifade yer almaktadır: 

"Bu mübârek bina, el melik el âlem, el âdil ebu-l Muzaffer Yağıbasan bin Melik Gazi bin 

Melik Danişment’in emri ile 552 (Hicrî) senesinde yapılmıştır." 

http://www.dunyabulteni.net/haber/326788/niksar-yagibasan-medresesi 

http://www.dunyabulteni.net/haber/326788/niksar-yagibasan-medresesi
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Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin köyündeki ilk hocası olan 

Mallıoğullarından Hacı Mustafa Efendi’nin ders verdiği tekkesi ve 

aşağıda kabri şerifi  

 
Kitabedeki tarih son satırdaki gibi 1294 (1878) olduğundan yapının 

sonradan tekrar inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
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           Önce Tokat’a gelmiş burada bir zaman hamallık yapmıştır. Bir 

kadının “Ey Allahû Teâlâ’nın evliyası sen Rum’a hamallık yapmaya mı 

geldin?” demesi nedeniyle artık Tokat’ta durmak istememiştir. Ve buradan 

Çorum vilayetine gitmiştir. Çorum’da ilk günlerde bir aş evinde 

çalışmıştır. Kazancını evinde çalıştırmak bahanesiyle getirdiği amelelerle 

sohbet ederek hediye usûlünden yevmiye olarak vermiştir. Bu ve benzeri 

hallerden sonra Hacı Mustafa Efendi iyice tanınarak Çorum’un Hıdırlık 

mahallesinde sahabeden Kerebi Gazi Hazretlerinin mezarının yakınına 

medrese ve tekkesini açarak, insanları manevi feyz ve bereketleriyle 

yetiştirmeye başlamıştır. 

 

           Çorum’da, Şeyh-i Şeyrani, ilmi ahlakı bilgisi ile çevre il ve 

ilçelerinin saygısını ve güvenini kazanarak yaşadığı yeri bir tekke haline 

getirmiş, kütüphanesini, aş evini kurup çalışmalarına devam etmiştir.  

 

Bu hususda Mekke’de iken tanıştığı bir zengin kendisine yardımcı 

olmuş ve Çorum merkezinde bulunan Milönü Caddesi’nde tarihî Kellegöz 

Camii’nin çaprazında bir dergâh yaptırmıştır. Üst kısmı Şiranlı Mustafa 

Efendi’nin hanesi olan bina, günümüzde bakımsız haldedir. Şiranlı 

Mustafa Efendi’nin Çorum’daki diğer evi ve aynı zamanda tekkesi 

Kulaksız Mahallesi’nde olup burası da yine bakımsız haldedir.26 Şeyh-i 

Şeyrani Hazretlerinin farklı adreslerde tekkesinin görülmesi kayıtlarda 3 

tekke açmış olduğunun belirtilmiş olmasıyla ilgili bir hususdur. 

 

                                                           
26 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/85833 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/85833
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Çorum Merkez Kellegöz Abdi Bey Camii27 

 

Kısa sürede çevresinde önemli bir ilim ve irfan halkasının 

oluşmasını sağlamış olduğu anlaşılan Hacı Mustafa Rûmî Hazretlerinin 

ihvanları ile hacca giderken, padişah tarafından İstanbul’a davet edildiği, 

bu davete icabet etse bile onun “Âlimlerin kötüsü emirlerin kapısına bende 

(köle, hizmetçi) olandır” diyerek verilen ziyafete katılmadığı rivayet 

edilmektedir. 

 

           Çorum’un meşhur müderrislerinden Kürt Mustafa adıyla bilinen 

müderris Mustafa Efendi ile tanışmıştır. Bu zatın, Hacı Mustafa Rumi 

Hazretlerine intisap ettiği hikâye edilir. Bundan başka, Laz Mahmut gibi 

devrin âlimleriyle de, iyi bir ilim ve muhabbet halkası kurduğu anlaşılan 

Hacı Mustafa Rumi Hazretleri, müderrisliğinin yanında irşad görevini 

başarıyla yürütmüştür. O dönemlerde Sivas’a bağlı Mesudiye kazasının 

Bensekös köyünde meskun ve çevresinde manevi kişiliği ile etkili olan 

Sarıalizâde Müderris Ahmet Efendi de ondan icazet almıştır. Onun 

                                                           
27 1660 tarihinde ibadete açılmıştır. 1908 tarihinde onarımdan geçmiş olan camii, Kale 

Mahallesi Müftülük Sokak No: 18’de bulunmaktadır. 

http://www.corumlu.com/camilerimiz.htm#kellegoz 
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isteğine uyarak Niksar’a gelmiş ve Yağıbasan medresesinde tedrise 

başlamıştır.28 

 

Hacı Mustafa Efendi Tokat’dan Afyon’a kadar geniş bir coğrafya 

üzerinde ilim ve irşad görevini en iyi bir şekilde yürütmüştür. Şeyrani 

Şiranlı olmasına rağmen sevenleri onu Çorum Şeyhi Pir olarak 

adlandırmışlardır. Çorum’da sayısız öğrenci yetiştiren Şeyrani’nin ismine 

Türkiye Gazetesinin yayınlamış olduğu Evliyalar Ansiklopedisinde 

rastlanılmaktadır.  

 

 
Bayburtlu Hattat Süleyman Altun’un bir çalışması 

Hacı Mustafa Farûkî Çorumi Şirani 

 

 

                                                           
28 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-

mustafa-rumi-faruki-sirani-nami-diger-kara-seyh/ 
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5.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİ’NİN TEMSİL ETTİĞİ 

TASAVVUFİ DÜŞÜNCE 

 

Tarikatler: 

 

Tarikat “gidilecek yol, izlenecek usul, sülük, hal, gidiş, âdet, 

meslek, merasim, mânevi kurum” gibi birbirini çağrıştıracak anlamlara 

gelmektedir. Diğer bir ifadeyle bir dinin içinde, özellikle İslamda, 

tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan kollardan, Allaha 

kendine özgü bir tarzda ulaşdığını savunan yollar ve görüşlerdir. 

 

Bütün tarikatlar köken itibariyle tarikat-ı Muhammediyye adına 

sahiptir. Meselâ tarikat-ı Muhammediyye, Cüneyd-i Bağdâdi’nin tarikat 

anlayışı ve meşrebinin etkisiyle Cüneydiyye, Ömer Halveti ile birlikte 

Halvetiyye, Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî ile birlikte 

Ahmediyye, Ramazan Mahfi ile birlikte Ramazâniyye, Nûreddin Cerrâhî 

ile birlikte Cenâhiyye adlarını almıştır. 

 

Tarikatlar, Hz. Muhammed’e ve Allah’a mânevi açıdan erişmede 

rehberlik eden bir mürşide bağlı kimseler (derviş, mürit vb.) için 

konulmuş, mânevi, ahlâkî ve sosyal kuralların bütünü ve bu kurallara göre 

teşkilâtlanmış müessesedir. Bu müesseselerin kendisinden zuhur ettiği 

kimse tarikat pîridir. Mânevi bir makam olan pirlik mertebesi ilâhı bir 

ihsandır.  

 

İslâm coğrafyasında en yaygın tarikat müesseseleri Halvetiyye, 

Nakşibendiyye, Kâdiriyye, Rifâiyye, Şâzeliyye, Sa’diyye, Mevleviyye, 

Bayramiyye, Bedeviyye, Desûkıyye29, Kübreviyye30, Sühreverdiyye, 

Yeseviyye gibi yollardır.  

                                                           
29 Burhânüddin İbrâhim b. Ebü’l-Mecd Abdülazîz ed-Desûkı’ye (ö. 676/1277) nisbet 

edilen bir tarikat. Daha çok Mısır ve Sudan’da yaygınlık kazanan Desûkıyye tarikatı 

Burhâniyye veya Burhâmiyye adlarıyla da tanınır.  
30 Kübreviyye silsilesi Nakşibendî-Müceddidî silsilesiyle birleşmiştir. Ancak bu birleşme 

oldukça itibarîdir. Sarfî 1002’de (1594) Keşmir’e dönmüş ve ertesi yıl burada vefat 

etmiştir. Kübreviyye, Habûşânî’nin halifelerinden Abdüllatîf-i Câmî tarafından 

İstanbul’a getirilmiştir.  
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Bu tarikatlar tatbik ettikleri âdap, erkân ve  seyru sülûk31 esasları 

açısından farklılık gösterir. Bu ana tarikatlara bağlı olarak gelişen kollar 

ve şubeler de vardır ki her birisinin bir üst ana tarikata veya kola ilâve 

olarak kendine mahsus âdap ve erkânı vardır. Tarikatlar içinde en fazla 

kola sahip tarikat Şâzeliyye’dir. Yaklaşık doksan küsur kola ayrılmıştır. 

Ardından elli küsur koluyla Halvetiyye, kırk küsur koluyla Kâdiriyye gelir.  

 

Ancak bütün tarikat ve kolların ana gayesi birdir: Hakk’a vâsıl 

olmak (ulaşmak). Bir tarikatta zorunlu olan unsurlar, yola tâbi olan 

müntesipleri yolun kendisinden zuhur ettiği tarikat pîrine, pirinden Hz. 

Muhammed’e, Hz. Muhammed’den, Allah'a ulaştıracak kesintisiz bir 

silsileye sahip olması; yaşayan bir mürşidin gözetiminde tarikatın şeriatı 

ya da sülûk adabı denilen zikir, evrad (vird)32, usul gibi uygulamaları 

içermesidir. Ancak mürşit tarafından telkin edilen bu uygulamaları yerine 

getiren tarikat yolcusu yolda kademeli bir şekilde mesafe katetmeye başlar. 

 

Tarikatlar öncelikli olarak ferdin maddî ve manevî tekâmülünü 

amaçlar. Toplumun kemâli ancak ferdin kemâline bağlıdır. Nitekim 

müslüman toplumların geçmişine bakıldığında halkın tedbir ve 

tasarrufuyla meşgul olan idari konumdaki devlet adamlarının, 

münevverlerinin, ulemânın, sanatkârlarının çoğunun ya tarikat 

terbiyesinden geçtiği ya da bu yollara muhabbet beslediği, münkir (inkâr 

eden) olmadığı açıkça görülür. Diğer bir ifadeyle tarikatlar ferdin mânevî 

terbiyesini üstlenmiş olan müesseseler olduğu gibi, gayrimüslimlerin 

                                                           
31Seyru sülûk, tasavvufta bir terbiye disiplinini ifade eder. Okumadan âlim, gezmeden 

seyyah olunamadığı gibi, mücadele ve murakabe olmadan tasavvufta yol alınamaz. 

Talebelik, ilimde bir seyru sülûktur. Sekiz yıl ilk öğretim, üç yıl lise ve dört yıl üniversite 

tahsilinden sonra öğrenci, belli bir alanda yetişmiş olur. Bu on beş yıllık tahsil, ona hayli 

seviye kazandırır. Onun gibi, tasavvuf yolunda ilmî, fikrî, riyazî bir seyru sülûktan geçen 

mürid, zamanla bir mürşit hâline gelebilir. Bu seyru süluk, kişiden kişiye farklılık arzeder. 

Bazıları kırk günde hakîkate ulaşır. Bir kısmı ise, kırk yılda... Elindeki demire şekil 

vermek isteyen birisi, hafif bir ateşte onu yumuşatmaya kalksa, belki de yıllarca 

bekleyecektir. Fakat bir başkası, o demiri altı bin derecelik fırına attığında, hemen ona 

şekil verebilecektir. Akıl ve kalbin seyru sülûkleri çok mühimdir. Bu ikisi birbirine 

yardımcı olsalar, hakîkate çabuk ulaşırlar. Fakat, sadece birisinde ileri gidilse, hakikatin 

semasına kolayca kanat açamazlar. https://sorularlaislamiyet.com/seyr-u-suluk-ne-

demektir 
32 Sık sık ve devamlı okunan dua. Kur'an-ı Kerim'den her gün okunması vazife bilinen 

kısım, bir cüz. 
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ihtidasında önemli bir işlev görmüşlerdir. Savaş zamanlarında işgalci ve 

sömürgeci güçlere karşı müslüman halkı müdafaa etmek üzere direniş 

cepheleri oluşturmuş, İslam ordusuna kumandan33 ve asker olarak destek 

vermiş fethedilen toprakların İslamlaşmasında ve şehirleşmesinde önemli 

vazifeler üstlenmişlerdir.34 

 

Mutasavvıfların şer‘î ve fıkhî hükümlerin dışında şeriatın ilke ve 

maksatlarına mutabık olarak ortaya koydukları, ictihad ettikleri (ortaya 

koydukları kanaat) usul ve adaptaki farklılıklar ana tarikatların, onlara 

bağlı kolların ortaya çıkmasında en önemli sebeptir. “Ve bir ruhbâniyyet 

ihdas ettiler” (el- Hadîd 57/27) âyetinin işaret ettiği üzere ictihad (anlayış, 

kanaat) ihdas edilen bu usul, âdap ve erkân, insan nefsini tezkiye (pak ve 

temiz) etmeyi amaçlayan, İlâhî hükümlere aykırı olmayan ve 

mutasavvıfların (tasavvuf ehlinin) kalplerine Allah tarafından ilham 

olunup yerleştirilen hikmetli yöntem ve uygulamalardır. Bu sûfilerin 

yolundan giden kimseler, onların ortaya koydukları kuralları tatbik 

ettikleri ölçüde mârifetullaha35 ermeyi ve Hakk’ın rızasına kavuşmayı 

isterler. 

 

Her şeyhin ve tarikatın kendi terbiye usullerine göre âdap ve erkânı 

vardır. Bu âdap, birbiriyle ana hatlarda benzerlik göstermekle birlikte, her 

tarikatı diğerinden ayıran bazı hususiyetler o tarikatın kendine has edepleri 

cümlesindendir. Tarikatlara ve kollara ait bu edepler, “âdâbü’s-sûfiyye, 

âdâbü’l-mûridîn, tarikatnâme, hurde-i tarîk, usûl-i tarikat, erkânnâme, 

mi‘yâr-ı tarikat” vb. isimlerle anılan risalelerde mücmel olarak ele 

alınmıştır.36 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Şeyh Yahya Dağıstanî’nin oğlu Halil Hamdi Paşa, buna en iyi örnektir.   
34 Murat Dursun Tosun, Çağırgan Baba, Bir Anadolu Alpereni 
35 Masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur'âni hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-i İlâhi ile kalbi 

inkişâf ve basirete sâhib olmak. Esmâ-i İlâhiyyeyi tanımak. İlâhi hakikatlara vukufiyet. 

Her işte Allah rızâsına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek. 
36Semih Ceyhan, Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İSAM Yayınları  
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Tekkeler: 

 

Arapça’da “yaslanmak, oturmak" anlamındaki “vekee" kökünden 

gelen “tekke” kelimesi Osmanlıca metinlerde "tekye"37 (çoğulu tekâyâ) 

şeklinde yazılıp günümüz Türkçesinde tekke olarak ifade edilmiştir. Bir 

tasavvuf terimi olarak tekke, bir mürşidin ve ona bağlı yardımcılarının 

idaresinde tasavvuf terbiyesinin, tarikat eğitiminin verildiği mekândır. 

Farsça metinlerde tekke kelimesinin yerine daha çok “dergâh” ve 

“hankâh”  kullanılmıştır. Bununla birlikte tekkeler muhtelif zaman ve 

coğrafyalarda, farklı kültürlerde “âsitane, zâviye, ribat, buk'a, imaret, 

düveyre, mûseycid, savmaa, mihrap, tevhithâne, harâbat" gibi isimlerle de 

anılmıştır. Tekkeler bazen sadece mescitlerin veya medreselerin içinde 

bulunduğundan, mescit ve medrese kelimeleri tekkeleri ifade etmek üzere 

kullanılmıştır Teknik açıdan herhangi bir tarikatın merkez tekkesine 

âsitâne denir." Mukim dervişlerin kaldığı yere tekke ve dergâh, dervişlerin 

ikamet etmeyip, sülük eğitiminin verildiği ve âyin yapılan mekânlara 

zâviye adı verilir. Bununla birlikte meselâ Mevlevîlikle olduğu üzere 

büyük mevlevîhâneler için âsitâne, küçükler için zâviye kelimelerinin 

kullanılması yaygınlık kazanmıştır. Tarikatın ismine nispetle özellikle 

Osmanlı kültür havzasında tekkeler Kâdirîhâne, Mevlevihane, 

Kalenderhâne, Gülşenihâne gibi adlarla anılmıştır. 

 

İslâm medeniyetinin temel kurumlarından olan cami, medrese ve 

tekke Asr-ı saâdet’te Hz. Peygamber’in mescidi çatısı altında farklı isimler 

almadan bir bütün olarak fonksiyon icra etmiş, Mescid-i Nebevi 

dahilindeki İlmî, mânevî, İçtimaî, askerî ve siyasî bütün işlere dair 

bağımsız müesseseler kurulmuştur. Medrese ve tekkeler Asr-ı saâdet’teki 

kökenini Ashâb-ı Suffe’nin kaldığı ve ilim tahsilinde bulunduğu Mescid-i 

Nebevinin bitişiğindeki gölgelik sofaya dayandırmıştır. Aralarında Talha 

b. Ubeydullah, Ebû Saîd el-Kudrî, Ebû Hüreyre, Ebû Zer el-Gıfârî, Bilâl-i 

Habeşî, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mes‘ûd ve Berâ b. Mâlik gibi âlim 

ve mâneviyat önderleri Hz.Peygamberle daima birlikte olmak, ondan ilim 

tahsil etmek için devamlı burada ikâmet etmişlerdir. Bu sayede hayat tarzı 

olarak dünyevi meşgalelerden mümkün olduğunca uzak kalmaya 

                                                           
37 Zikir veya ders için toplanılan yer. Dervişlerin meskeni ve mâbedi. Yaslanılacak, 

dayanılacak şey. İtimâd etmek, dayanmak.  

http://www.osmanlicaturkce.com/?k=tekye&t=%40  

http://www.osmanlicaturkce.com/?k=tekye&t=%40


ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

32 
 

çalışmışlardır. Bu çerçevede tekkedeki hayat ile Ashâb-ı Suffe'nin mânevi 

hayat tarzı tarihi süreçte birbirine benzer bir durum arzetmiştir. Daha sonra 

tekke Ashâb-ı Suffe'nin ruhani eğitimini, medrese ilim tahsilini temsil 

eden kuruluşlar olarak da görülmüştür. 

 

İlk tekkeler basit ve küçük mekanlardan ibaret iken, zaman içinde 

tarikatların daha müesses nizamlar olmasıyla paralel olarak tekkeler de 

dervişlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için daha geniş amaçlı yapılar 

şeklinde inşa edilmişlerdir. Tarihî kayıtlardan anlaşıldığı üzere, tekkeler 

orada yaşayanların gelirlerini temin için ziraata elverişli geniş araziler 

üzerine kurulmuş, zengin vakıflarla desteklenmiş, halvethane, semâhâne, 

derviş hücreleri, sofa, odalar, mescit, hamam, degirmen, mutfak, 

kütüphane, misafirhane gibi birimlerle desteklenmiştir. Bu birimlerde 

görev alan dervişler çeşitli hizmet sahalarında vazife yapmışlardır. Meselâ 

Halveliyye’nin Cerrâhiyye şubesinin âsitânesinde on dört hizmetnişine 

mahsus on dört vazife vardı: Âsitâne postunda oturup mürşitlik vazifesini 

yapana “postnişin38”; sözlükte “tarikat başı” anlamınma gelen tarikat 

işlerinden sorumlu olana “sertarik”; dervişlerin mânevi terbiyesinden 

sorumlu olan, şayet şeyh çocuğu ise babasına nispetle çelebi adı verilen 

“aşçı dede” (sertabbâh); zikir meclisinde görevli olanların başı anlamında, 

postnişin ile birlikte mukabeleyi idare eden ve çok iyi mûsiki bilgisine 

sahip olan “serzâkir”; âsitânede namaz gibi ibadetleri ikame ettiren 

“imam”; dergâhın genel düzeninden ve mukabelenin yapıldığı meydân-ı 

şerifin düzeninden sorumlu “meydancı”; tarikat pirinin ve meşâyihinin 

medfun olduğu türbenin usule uygun olarak bakımından sorumlu 

“türbedar”; âsitâneye gelen misafirlerden ve dervişlerin muhtelif 

işlerinden sorumlu “asâdar”; çay ve kahve ocağından sorumlu olup, 

postnişin ile dervişler arasındaki ilişkinin tedbirinde görevli olan “nakib”; 

dergâhın çarşı-pazar ihtiyaçlarının temininden sorumlu “pazarcı”; 

âsitânedeki kandillerin bakımı ve aydınlatma işlerinden sorumlu “çerâğî”; 

su, şerbet vb.nin temin ve dağıtımından mesul “sâki”; dergâhın 

temizliğinden sorumlu “ferrâş”, mukabele günleri haricinde akşam 

ezanından sonra dergâhın dış kapısının kapatılmasından (sırlanmasından) 

sorumlu “kapıcı”. Cerrâhî zaviyelerinde ise âsitânedeki bu on dört hizmet 

beşe taksim edilir: Postnişin, zâkirbaşı, meydancı, kapıcı, nakib. 

                                                           
38 Posta oturan. Daha evvelkinin yerine geçen. 
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Şeyh tarafından yönetilen tekkelerin idari esaslarını tarikatın 

dayandığı ilkeler, şeyhin tavrı, vakıf geleneğinin yaygınlaşmasıyla vakfiye 

metinlerinde belirlenen şartlar belirlemiştir. Meselâ tekke vakfiyelerinde 

tekke şeyhinin aynı zamanda zâhiri ilimleri tahsil etmiş olmasının şart 

olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Medreseli şeyhlerin tayiniyle 

tekkeler medrese gibi İslâmi ilimlerin gayri resmi tedris edildiği mekânlar 

statüsüne de kavuşmuştur. Bu durum medrese-tekke, zâhir-bâtın 

tartışmalarının mâkul bir seviyede gerçekleşmesini de temin etmiştir. 

Tekkeler öte yandan bir sanat merkezi ve atölyeleri işlevi üstlenerek 

toplumda medresenin boş bıraktığı alanı doldurmuştur. Bu sebeple 

tekkeler şiir, musiki, el sanatları ve klasik İslâm sanatlarının her dalında 

önde gelen müesseseler olmuşlardır. Şiir ve musikinin büyük ustalarının 

tekkelerden yetişmesinin ana sebeplerinden biri, bu tekkelerde teşekkül 

eden zikir meclisleri, ayin merasimleri ve bu merasimlerde okunan 

İlâhilerdir. Halveti ve Mevlevi dergâhları özellikle Osmanlı’da büyük 

sanat merkezleri konumunda olmuştur. 

 

Tekkelerin büyük kısmı ya şeyh ve müritler tarafından ya da 

tarikata ve şeyhine muhabbet besleyen sultan ve devlet yöneticileri 

tarafından yaptırılmıştır. Sultan II.Abdulhamid tarafından yaptırılmış olan 

Beşiktaş’taki Şazeliyye tekkesi gibi. Tekkeye vakfiye tahsis edilmesiyle 

de tekkelerin maddi imkânları artmıştır. Maddi imkânları yetersiz kalan 

birçok tekke daha sonralan tarih sahnesinden çekilmiştir. 

 

Tekkelerin inşa edildiği mekânlar önem arzeder. Bir mürşit bazan 

bir cami veya mescitte halvete girdikten sonra caminin yanına zâviye veya 

tekkesini inşa etmiş, bu yerler mescid-zâviye konumuna bürünmüştür. 

Bazı tekkeler devletin iskân politikasına uygun yerlerde kurulmuştur. 

Kurulan tekkelerin bulunduğu bölge zamanla şehirleşme ve İslâmlaşma 

sürecini çok çabuk tamamlamıştır. Meselâ Konya Seydişehir’i Horasan 

diyarından gelip kuran kimse Seyyid Hâruri’dir (ö. 720/1320). Tasavvuf 

erbabı fethedilen topraklarda tekkeler inşa ederken hem bölgedeki 

mekânları hem de mekânın sahibi olan ahalinin gönüllerini ihya etmiştir. 

 

Tekkelerin ilme ve sanata gösterdikleri alaka topladıkları 

kitaplardan oluşan kütüphaneler ve arşivleriyle bellidir. Tekke 

kütüphanelerinde toplanmış kitaplar, günümüzde Süleymaniye 
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Kütüphanesi’nin bazı bölümleri başta olmak üzere birçok şehirdeki 

kütüphanelerde hizmet vermeye devam etmekledir. Tekkeler sadece bir 

bölümünde kitap toplanılan binalar değil, aynı zamanda birçok kitabın 

okunup tedris edildiği mekânlardır. Dervişlerin günlük evradından 

(virdlerinden) başka, Mesnevi, Fusûsül-hikem, Avârifü’l-maârif, Hikem-i 

Atâiyye, İhyâ, Kütû'l-kulûb, Mektûbât-ı Rabbânî, Nefehâtü’l-üns gibi 

tasavvuf eserleri tekkelerde ya bir şeyhin ya da onun tayin ettiği bir kişinin 

gözetiminde okutulmuştur. Bu süreçte tasavvuf literatürünün en önemli 

şerhleri vücut bulmuştur. Şeyh İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin39 Galata 

Mevlevîhânesi’nde dervişlerine yönelik yaptığı Mesnevi takrirleri 

neticesinde dervişi Ganem Dede’ye imlâ ettirdiği (yazdırdığı) Mecmuatül-

letâif ve Matmûratû’l-maârif adlı Mesnevi şerhi bunun en başta gelen 

örneklerinden biridir. 

 

Tekkelerde posta oturacak şeyhin bir mürşid-i kâmilin  

gözetiminde bir silsileye tâbi olarak seyrü sülûkunu tamamlamış, hilafet 

ve icâzete sahip olması genel kuraldır. İslâm toplumlarında her şeyde 

olduğu gibi şeyhlik mûessesesinde de ehliyet ve liyakat esastır. Ehil olan 

bir şeyhin ya bir önceki şeyh tarafından nasb yoluyla ya da vefat ettikten 

sonra mânevi işaretlerle tayin edilmesi mümkündür. Saltanat usulüyle 

yönetilen devletlerde yazılan vakfiye şartlarına göre tekke meşihatlığı 

babadan oğula intikal eden bir meslek olarak da algılanmıştır. Bu durum 

ehil ve liyakatli şeyhzâdefer için iyi bir yol olurken aksi söz konusu 

olduğunda çeşitli problemlerin ve çekişmelerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır.  

 

Post kavgalarının meydana gelmesinde ehil olmayan kimselerin 

şeyh postuna oturmasının önemli payı vardır. Tanzimat’tan sonra 

“evlâdiye usûl-i sakimi” adıyla nitelenen şeyhliğin babadan oğula 

geçmesi, yoldan gelmenin değil belden gelmenin liyakat kesbi için yeter 

                                                           
39Kânûnî Sultan Süleyman döneminin (1520-1566) hemen akabinde dünyaya gelmiş 

olduğu tahmin edilen İsmail Ankaravî, 1566-1603 yılları arasında Ankara, Mısır ve 

Konya’da kalmış, 1610 yılından itibaren ise yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür. Bayramî 

ve Mevlevî şeyhi olarak meşîhat noktasında otorite sayılan Ankaravî; tefsîr, hadîs, fıkıh, 

belâgat ve felsefe alanlarında yetkin bir ilim adamı olarak da dikkat çeker. Bu durum, 

farklı konularda eserler te’lîf etmesine vesîle olmuştur.  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=294  
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şart görüldüğü zamanlarda çeşitli sorunlara yol açmıştır. Devlet 

yöneticileri genelde tekkelere şeyh tayinine karışmamakla birlikte, 

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra Bektaşi tekkelerine 

yapılan tayinlerde olduğu gibi zaman zaman devlet müdaahalesi olmuştur.   

 

Nakşibendiyye: 

 
Çarşambalı Arif Bey’in bir hat çalışması  1291 (1874) 

Yâ Hazreti Pir Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibendi 

Kaddesallahu Sırrıhû 

 

Anadolu’da faaliyet gösteren tarikatlerden biri de Bahâeddin 

Nakşibend’e nispet edilen Nakşibendiyye’dir. XIV. yüzyılın ikinci 

yarısında Buhara’da teşekkül eden bu tarikatın Anadolu topraklarına girişi, 

Amasya’da 807’de (1404-05) kurulan ve ilk meşihati Bahâeddin 

Nakşibend’in halifelerinden Buharalı Hâce Rükneddin Mahmud 

tarafından üstlenilen Mahmud Çelebi Tekkesi vasıtasıyla olmuştur. 
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Bu tarikat, XII. yüzyılda yine Buhara civarında teşekkül eden 

Hâcegân tarikatının bir devamıdır. Hâcegân tarikatı da Horasan bölgesi 

sûfîleri tarafından sürdürülen, zamanla Mâverâünnehir’e ve Buhara 

civarına taşman bir tasavvuf ekolüdür. Bu sebeple Nakşibendiyye’de 

Horasan bölgesinin önemli bir tasavvuf anlayışı olan melâmet neşvesiyle 

Buhara bölgesinin medrese kültürü birleşmiş ve tasavvuf tarihinde önemli 

izler bırakacak yeni bir sentez ortaya çıkmıştır. Diğer tarikatların çoğu 

silsilelerinin Hz. Ali’den geldiğini ifade ederken, Nakşibendiyye Hz. Ebû 

Bekir’den geldiğini beyan etmiştir. Diğer tarikatların çoğu cehri zikir, 

semâ, halvet ve riyâzet uygulamalarına olumlu yaklaşırken, bu tarikat 

istisnaları olmakla birlikte çoğunlukla bunları kabul etmemiştir. 

 

Hâcegân tarikatının kurulduğu VI. (XII.) asırda Orta Asya’da 

Mâtürîdîlik ve Hanefîlik yaygın idi. O dönemde Buhara, Burhân ailesine 

(Âl-i Burhân) mensup “Sadr” unvanı taşıyan Hanefî âlimleri tarafından 

yönetilmekteydi. Bu bölge genelde fütüvvet ve melâmet vasfıyla temayüz 

eden Horasan tasavvuf kültürünün etkisi altındaydı. Bununla birlikte 

Semerkant ve Buhara gibi şehirlerde güçlü medreseleri ve âlimleri olan bu 

Sünnî muhit, Horasan’ın kalenderi meşrep sûfîlerinin intişarı (yayılması) 

için pek müsait bir zemin değildi. Orada ancak dini kurallara ve Sünnîliğe 

sıkıca bağlı bir tarikat gelişip yayılabilirdi ve neticede öyle oldu. Bağdat 

Nizâmiye Medresesi’nde eğitim görmüş, sonra Horasan tasavvuf 

kültüründe yetişmiş bir âlim ve sûfi olan Hâce Yûsuf el-Hemedânî (ö. 

535/1140) Mâverâünnehir’deki birkaç müridine irşad izni verip halife 

olarak tayin ettiği zaman Orta Asya’da Hâcegân tarikatının tohumlannı da 

atmıştı. 

 

Yûsuf el-Hemedâni’nin en önemli halifeleri Ahmed Yesevî ve 

Hâce Abdülhâlik-ı Gucdüvânî idi. Ahmed Yesevî Mâverâünnehir’in  

kuzeyinde, kendi memleketi olan Yesi şehrinde halkı irşad ile meşgul 

olmuş, zamanla tarikatı Yeseviyye olarak anılmaya başlanmıştır. 

Abdülhâlik-ı Gucdüvânî40 ise Buhara yakınlarındaki Gucdüvân 

                                                           
40 Abdülhalık Gucdüvani hazretleri, Silsile-i aliyyenin dokuzuncusudur. Babası 

Abdülcemil Malatyalı idi. Hızır aleyhisselâm babasına, "Ey Abdülcemil! Senin bir erkek 

evladın olacak, ismini Abdülhalık koyarsın" buyurdu. Abdülcemil daha sonra Buhara'nın 

Goncdüvan kasabasına yerleşti. Çok geçmeden bir erkek evladı oldu. İsmini Abdülhalık 

koydu. Abdülhalık, beş yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. 
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kasabasında yaşayıp o bölgede tarikatım yaymıştır. Gucdüvânî ve 

takipçilerinin “Hâce” lakabına nispetle “Hâcegân” (hocalar, efendiler) 

adıyla anılan bu tarikat, medreseleri ve âlimleriyle meşhur olan Buhara 

bölgesinde, yüksek sesle icra edilen (cehri) zikri bidat sayan ulemâya 

muhalif bir konumda durmamak için olsa gerek, sessiz (hafi) zikre 

yönelmiş ve bunu tarikatın esası yapmıştır. Diğer tarikatların aksine 

Hâcegân tarikatında silsilenin Hz. Ali’den değil, Hz. Ebû Bekir’den 

geldiğinin kabul edilmesi Hz. Ebû Bekir’i sahâbenin en üstünü olarak 

kabul eden Ehl-i sünnet anlayışının o dönemde Orta Asya ve özellikle 

Buhara civarında güçlü bir şekilde temsil edilmesiyle izah edilebilir. 

Hâcegân tarikatının karakterini belirleyen bu özellikler, takriben iki asır 

sonra bu silsileden gelen Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) miras 

bırakılmış ve Nakşibendiyye tarikatının temel özelliklerinden olmuştur. 

 

Genel kabule göre Nakşibendiyye silsilesinin Hz. Peygamber’den 

sonra şöyle devam ettiği kaydedilir: Hz. Ebû Bekir, Selmân-ı Fârisî, Kasım 

b. Muhammed b. Ebû Bekir, Ca‘fer-i Sâdık, Bâyezîd-i Bistâmî, Ebü’l-

Hasan Harakânî, Ebû Ali Fârmedî, Yûsuf el-Hemedâni, Abdülhâlik-i 

Gucdüvânî. Bu silsilede tarihen birbirleriyle görüşmesi  mümkün olmayan 

kişiler vardır. Meselâ Bâyezîd-i Bistâmî, Cafer-i Sâdık ile Ebü’l-Hasan 

Harakânî de Bâyezîd-i Bistâmî ile zâhiren görüşmemiştir. Bunların 

                                                           
Büyük âlim Hâce Sadreddin hazretlerinden Kur'an-ı kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. 

Bir gün okuma esnasında, "Rabbinize gizli dua ediniz!" mealindeki âyet-i kerimeye 

gelince hocasına, "Bu gizliden murat nedir? Eğer zikir ve dua, âşikâr, sesli bir şekilde dil 

ile olursa riyadan korkulur. Eğer kalb ile olursa, damarlarda dolaşan şeytan duyar. Ne 

yapayım?" diye arz etti. Hocası, Sadreddin hazretleri, bu yaştaki bir çocuğun böyle bir 

sual sormasına hayret edip, "Bu mesele, kalb ilimlerinin bir konusudur. İnşallah, sana bu 

ilimleri öğretebilecek bir üstada kavuşursun. Böylece bu müşkülün halledilmiş olur" 

buyurdu. O da bu zatı beklemeye başladı. Bir gün Hızır aleyhisselam yanına geldi. Ona, 

Allahü teâlâyı gizli ve açık anma yollarını öğretip; "Kalbinden Lâ ilâhe illallah, 

Muhammedün Resulullah kelime-i tayyibesini şöyle söyle!" diye tarif etti. Yusuf-i 

Hemedani hazretleri Buhara'ya gelince, Abdülhalık Goncdüvani onun hizmetine girdi ve 

bu hizmette bir süre kaldı. Bunu şöyle anlatır: 12 yaşında idim. Hızır aleyhisselam bana 

Yusuf-i Hemedani’den ilim öğrenmemi tavsiye etti. Onun Buhara'ya geldiğini işiterek 

derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadem oldu. 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1799 
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Üveysî41 ve mânevî yollarla feyiz aldıklan ya da zamanla aradaki 

meşâyihin isimlerinin unutulduğu kabul edilir. 

 

575 (1179) veya 615 (1218) senesinde vefat ettiği söylenen 

Abdülhâlik-i Gucdüvânî’nin tavsiyelerini ihtiva eden Vesâyâ (Vasiyetler) 

isimli Farsça eserindeki şu cümleler, tarikatın karakterini anlama 

konusunda önemli ipuçları vermektedir:  

 

-Oğlum sana vasiyetim şudur ki, bütün hallerde edep ve takva üzre olasın. 

Selef-i salihinin eserlerini oku, izlerinden yürü. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat 

çizgisinden ayrılma. Fıkıh ve hadis öğren, cahil sofilerden uzak dur, 

şöretten uzak dur, çünki şöhret afettir. Dergâh kurma ve dergâhta oturma. 

Semâ ve musikiye kapılma, çünki onun fazlası kalbi öldürür. Dışını 

süslemeye çok önem verme. Dünya ve dünyacılara meyletme. Daima 

elbisen sade ve temiz, yoldaşın derviş, sermayen fıkıh kitapları, evin 

mescid, dostun Allahû Te’ala olsun. 

  

Abdülhâlık-ı Gucdüvâni’den sonra Hacegân tarikatı Buhara 

civarında Arif Rivgeri, Mahmûd Encirfagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed 

Baba Semmâsi ve Emir Külal42 ile devam etmiştir. Emir Külal’e intisab 

ederek tasavvufi eğitimini tamamlayan Bahaeddin Nakşibend, son 

zamanlarda Abdûlhalik-i Gucdüvani’nin prensiplerine çevirmek suretiyle  

tarikatın unutulmaya yüz tutan prensiplerini ihya etmiş, bu tasavvûfi 

ictihadı sebebiyle zamanla tarikatın kurucusu olarak telakki edilmiştir.  

 

Gençliğinde babasının mesleği olan nakışçılıkla meşgul olduğu 

için  Nakşibend” lakabını aldığı anlaşılan Hace Bahaeddin Nakşibend, 

müritlerine dini kaidelere uymayı, takvayı ruhsatla değil azimetle amel 

                                                           
41 (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı 

görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu 

zattan manevî feyz almak tarzı. 
42 Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saadete 

kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin 

ondördüncüsüdür. Hazreti Hüseyn’in soyundan olup, seyyiddir. Evliyânın 

meşhûrlarından olan Muhammed Bâbâ Semmâsî’nin talebesi ve Behâeddîn-i Buhârî 

Nakşibend hazretlerinin hocasıdır.  

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-

Ansiklopedisi/Detay/SEYYID-EMIR-KULAL/2816 
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etmeyi ısrarla tavsiye eder ve velilik derecelerine bu şekilde 

ulaşılabileceğini söylerdi.  

 

Tarikatını. Hz. Peygamberin sünnetine ve ashabının sözlerine tabi 

olmak diye özetlemekleydi. İlme ve alimlere karşı son derece saygılı idi.  

Bu yüzden bir çok alim kendisine intisap etmişti. İyi bir hadis eğitimi 

gördüğü için sohbetlerinde bazen hadisleri izah eder, tasavvufi şerhler 

yapardı. Arapça, Türkçe ve Farsça’ya vakıftı. 

 

El emeği ile çalışıp kazanmaya çok önem verir, arpa, burçak ve 

kayısı yetiştirerek geçimini temin ederdi. Onun prensibi dünyevi işlerde 

çalışıp kazanmak ve kimseye yük olmamak, ancak çalışırken Hak 

Te’ala’dan da gafil olmamaktı. Hacca gittiğinde Mekke’de biri himmet ve 

kalbi ilgileri bakımından düşük, diğeri ise gayet yüksek iki kişi görmüştü. 

Himmeti düşük olan kişi Kâbe kapısının halkasına yapışmış dünyalık 

istiyordu. Yüksek olan kişi ise Mina Pazarı’nda dolaşıp ticaret yapıyor, 

binlerce altınlık mal satın almasına rağmen bir an bile Hak Teâlâ’dan gafil 

bulunmuyordu. Bu manzarayı gören Bahâeddin Nakşibend, himmeti 

yüksek olan karşısında duygulandığını ve yüreğini kan bastığını 

söylemiştir. 

 

Hâce Bahâeddin Nakşibend muayyen bir kıyafete önem vermezdi. 

Belli bir kisvesi olmadığı gibi müritlerine de belli bir tarzda giyinmeyi 

emretmezdi. Sadece keçeden bir takkesinin olduğu, bunu da bir fakire 

verdiği bilinmektedir. Keramet konusunda şöyle dediği nakledilmektedir: 

”Bir kimse bir bahçeye girse, her ağaç ve yaprağın ‘ey Allah’ın velîsi' diye 

seslendiğini duysa, zâhir ve bâtını o sese hiç iltifat etmemeli, aksine 

kulluktaki çabası artmalıdır.” Hâce Bahâeddin Nakşibend'in şu sözleri, 

müritlerinin tasavvufi eğitiminde izlediği yolu göstermesi açışından dikkat 

çekicidir. 

 

Biz müridi dilersek cezbe43, dilersek sülûk44 yoluyla terbiye ederiz. 

Bu bizim elimizdedir. Sohbetimize gelenlerden bazılarının gönlünde 

                                                           
43  İnsanın çok duygulandığı bir şey karşısında aşırı bir heyecan ve coşkunlukla kendinden 

geçmesi durumu. 
44 Bir yere veya bir amaca ulaşmak için yola koyulmak: Yürü ey sûfî-i sâlik sülûk et 

cânib-i arşa / Tarîkı kūy-ı cânânın yeter âşıklara meslek (Zâtî).  
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muhabbet tohumu vardır. Ama dünyevî alâkalar (istek, meyil, arzu) 

yüzünden gelişip büyümemiştir. Bizim vazifemiz o alâkaları 

temizlemektir. Bazılarının ise gönlünde muhabbet tohumu yoktur. Burada 

bizim vazifemiz tohum oluşturmaktır.  

 

3 Rebiü’l-levvel 701 (1 Mart 1389) tarihinde vefat eden Bahâeddin 

Nakşibend (Özbekistan'da bir şehir olan) Buhara'nın Kasr-ı Arifan 

köyünde defnedilmiştir.45 Geride yazılı bir eser bırakmamışa da 

Muhammed Parsa46 ve Alaattin Attar47 gibi iki önemli halife bırakmıştır. 

Bunlardan Muhammed Parsa daha ziyade eser telifi ve medrese usulü 

talebe yetiştirmekle meşgul olmuş, tarikat yolunu ise Alâeddin Attâr 

devam ettirmiştir. Alâeddin Attâr‘ın da yazılı eser bırakmadığı, ancak 

Bahâeddin Nakşibend’in menkıbelerinin derlenip yazılmasını teşvik ettiği 

anlaşılmaktadır. Kabri, bugün Özbekistan'ın Denov adlı şehrindedir. 

 

Alâeddin Attar’ın iki önemli halifesi vardı: Nizâmeddin Hâmûş48 

ve Yakub Çerhî (ö. 851/1447). Nizâmeddin Hâmûş, Sadeddin Kaşgariye 

(ö, 860/1456), o da Alâeddin Abîzî ve Abdurrahman-ı Cami’ye (ö. 898 

                                                           
45 https://www.uzintour.com/tr/cities_uzbekistan/bukhara/ 
46 749'da (1348) Buhara’da doğdu. Müridi Ebü'i-Kâsım Muhammed b. Mes'ûd'un er-

Risâletu I- Bahâiyye'sinde künyesine Ca'ferî nisbesini eklemesi onun Abdullah b. Ca’fer-

i Tayyâr'ın soyundan geldiği şeklinde yorumlanmıştır. Gençliğinde iyi bir medrese tahsili 

gören Muhammed Pârsâ, Bahâeddin Nakşibend’e bu yıllarda intisap etti. Fahreddin Safî, 

Reşehât'ta ona "Pârsâ" lakabının Bahâeddin Nakşibend tarafından verildiğine dair bir 

menkıbeyi nakleder. Hâce Muhammed Pârsâ. Bahâeddin Nakşibend vefat edince 

(791/1389) şeyhin diğer halifesi Alâeddin Attâr'a intisap etti. Attâr’ın ölümünün 

(802/1400) ardından başladığı irşad faaliyetini dinî ilimlerin ve özellikle hadis ilminin 

öğretimine paralel olarak devam ettirdi.  

http://www.filozof.net/Turkce/islam-filozoflari/15892-hace-muhammed-parsa-

parisa-kimdir-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html 
47 Buhârâ'da yetişen en büyük velîlerden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu 

gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve 

velîlerin on altıncısı. İsmi Muhammed bin Muhammed Buhârî, lakabı Alâeddîn'dir. 

Doğum yılı belli değildir. 1400 (H.802) senesinde Buhârâ'nın Cağanyân nâhiyesinde 

vefât etti. http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=42 
48 Buhârâ'da yetişen büyük velîlerden. Hâce Alâüddîn-i Attâr hazretlerinin talebesi 

veSa'düddîn Kaşgârî'nin hocasıdır. İsmi, Mevlânâ Nizâmeddîn Hâmûş'tur. Doğum ve 

vefât târihleri bulunamamıştır. Sekizinci asrın ortalarında doğup, dokuzuncu asrın 

ortalarında, doksan yaşlarında vefât ettiği bilinmektedir. 

http://biriz.biz/evliyalar/NizameddinHamus.htm 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

41 
 

(1492) icazet vermiştir. Abdurrahman-ı Cami birçok dinî, tasavvufi ve 

edebî eser kaleme almış meşhur bir İlimdir. En tanınmış eserlerinden biri, 

sûfîlerin söz ve menkıbelerine dair Farsça bir eser olan Nefehâtû’l-üns’tür. 

Oğlu Ziyâeddin Yusuf adına 897 (1492) senesinde yazdığı el-Fevâidü’z-

Zıyâiyye adlı el-Kafiye şerhi, medreselerde Molla Câmi adıyla Arap 

gramerinin en önemli eserlerindin biri olarak asırlarca okutulmuştur. 

Çağatay edebiyatının ünlü siması Ali Şîr Nevâî49 de bir şiirinde 

Abdurrahman-ı Câmî’ye mürit olduğunu ifade etmiştir, Câmi’nin şeyhi 

Sadeddîn-i Kâşgarî ile Herat’a taşınmış ulan bu Nakşibendî kolu, 

Safevîler’in Herat’ı işgali neticesinde başka bölgelere dağılmak zorunda 

kalmış ve zamanla tarihe karışmıştır. 

 

Alâeddin Attâr’ın diğer halifesi olan Yakub-i Çerhî50 hem Alim, 

hem de sûfî idi, Fâtiha ile Kur’an’ın son iki cüzü üzerine yazdığı ve Tefsîr-

i Yakub-i Çerhi adıyla anılan Farsça eseri birçok defa neşredilmiştir. 

Rısâle-i Ünsiyye ve Risale-i Abdaliyye gibi Farsça eserleri de olan Yakub-

i Çerhi’nin tasavvuf anlayışında ricâl-i gayb konusunun da önemli bir yeri 

vardı. Kabri bugün Tacikistan’ın başşehri Duşanbe yakınlarında olan 

Yakub-i Çerhi’nin en önemli halifesi Ubeydullah Ahrâr’dır. 

                                                           
49 Ali Şîr Nevâî, Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, bu görüşü 

savunan ve Türk diline değer kazandıran üstün bir bilgin ve devlet adamıdır. 1441'de 

Herat'ta doğdu. Babası Timur'un meliklerinden Sultan Ebû Said'in veziri Kiçkine Bahşi 

idi. Ali Şîr Nevâî'nin ilk eğitimini babası verdi. Daha sonraki eğitimine Horasan ve 

Semerkant'ta devam etti. Sultan Hüseyin Baykara ile okul arkadaşı idi. Sultan Hüseyin 

Baykara, Herat'ta yönetimin başına geçince, Ali Şîr Nevâî'yi önce mühürdar yaptı. Daha 

sonra vezirlik görevine tayin etti. 1501’de vefat etti.  

https://www.turkedebiyati.org/ali_sir_nevai.html 
50   Yakub-i Çerhi hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. İnsanların iman, ibadet ve ahlak 

hususunda doğruyu öğrenip, yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızasına 

kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen İslam 

âlimlerinin on yedincisidir. Derin âlim ve kâmil bir veli idi. 

Buyurdu ki:  

 “İlim iki kısımdır. Biri kalb ilmi; bu ilim, en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve 

resuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilim de Allahü teâlânın insanoğluna hüccetidir. 

Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümit ederim.” , “Sadakat ehliyle oturduğunuz 

zaman, dikkatli olun. Çünkü onlar, kalblere girip himmetinize bakarlar. Biz, kendi 

kararımızla kimseyi kabul edemeyiz. Böyle memuruz. Bakalım bu gece bize ne işaret 

buyurulur. Eğer seni kabul ederlerse, biz de kabul ederiz.”   

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1807 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

42 
 

Ubeydullah Ahrâr51, Nakşibendiyye tarikatının yayılmasında 

önemli katkılan olan bir zattır. Taşkent’te doğup Semerkant’ta vefat eden 

Ubeydullah Ahrâr Tîmurlular hanedanından bazı idarecilerle iyi ilişkiler 

kurmuş, Risale-i Validiyye, Fıkarât ve Şerh-i Havrâiyye gibi bazı Farsça 

eserler kaleme almış, aynca birçok mürit yetiştirmiştir Gençliğinde 

Semerkant’ta bazı hastalara bakıcılık yapmış, onlardaki bulaşıcı hastalık 

kendisine geçmesine rağmen hizmetten geri durmamıştır. Herat’a geldiği 

zaman halka hizmet etme düşüncesiyle bazı günler hamamda ücretsiz 

olarak insanları keseleyen Ahrâr, insanların sevgisini kazanıp gönüllerini 

hoş etmenin, nâfile ibadetlerden, zikir ve murakabeden daha üstün 

olduğunu düşünmekteydi. Hiç parasının olmadığı günlerde kendisinden 

yiyecek isteyen bir dilenciyi boş çevirmemek için sarığını lokantacıya 

uzatıp; “Al bunu, bulaşık bezi yaparsın, şu fakire yiyecek ver” 

diyebilmiştir. Hayatının sonraki safhalarında ekonomik yönden rahatlayan 

Ahrâr, halk yararına birçok vakıf eseri yapmış, ayrıca halkın vergi yükünü 

hafifletmek için kendisi gerekenden fazla vergi vererek cömert ve yardım 

sever bir insan olduğunu göstermiştir. Nitekim, Taşkent idarecisi Mirza 

Ömer Şeyh halka ağır vergiler yükleyince Ahrâr, halkın bir yıllık vergj 

yükünü hafifletmek için bu idareciye önce 250.000 dinar, ardından 70.000 

dinar daha göndermişti. Padişahlarla temasa geçmesinin sebebini, “halkı 

onların zulmünden korumak” diye açıklayan Ahrâr, birçok defa savaşın 

eşiğine gelen mirzaları52 barıştırarak halkı önemli facialardan korumuştu. 

 

Ubeydullah Ahrâr, vahdet-i vücûd53 düşüncesini benimsemiş bir 

sûfi idi. Fıkarat adlı eserini de bu neşve (manevi zevk) ile kaleme almıştı. 

                                                           
51 Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu 

öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik eden 

ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen İslâm âlimlerinin onsekizincisidir. İsmi, 

Ubeydullah bin Mahmûd bin Şihâbüddîn’dir. 806 (m. 1403)’da Taşkend’de doğdu. 895 

(m. 1490) senesinde Semerkand’da vefât etti. Babası, o zamanın büyük âlimlerinden 

evliyâ bir zât idi. Annesi ise Hazreti Ömer’in soyundandır. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-

Ansiklopedisi/Detay/UBEYDULLAH-I-AHRAR/3173 
52 Beyzâde, bey oğlu” demek olan ve Îranlılar ile Türk boyları içinde daha çok Timur 

sülâlesi tarafından kullanılan asâlet unvânı  
53 Vahdet-i vücûd; ‘varlığın birliği’ ve ‘varlıkta birlik’ anlamında bir tasavvuf terimidir. 

Bu bağlamda Tanrı-âlem-insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemidir. Muhyiddin İbn 

Arabî tarafından sistemleştirilmiştir. Bunu İbn Arabî’nin değil öğrencilerinin 
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Bu eserin bir yerinde şöyle diyordu: “Sâlik, kelime-i tevhid zikrine devam 

edip tasavvuf yolunda ilerledikçe, önce “lâ ma’bûde ilallah” (Allah’dan 

başka ibadet edecek ilah yoktur), sonra “la maksûde ilallah” 

(Allah’dan başka yönelinecek ve arzu edilecek bir şey yoktur), daha 

sonra da “la mevcude ilallah” (Allah’dan başka varlık yoktur) duygu 

ve düşüncesine ulaşır. Bununla birlikte Hace Ahrâr‘ın şöyle dediği de 

nakledilir: “Enelhak demek kolay, eneyi (nefsi) kırmak ve ondan ulaşmak 

zordur.  

 

 Ebeydullah Ahrâr’ın Timurlulardan Sultan Ebu Said54 ve oğlu 

Sultan Ahmed Mirza ile olan dostluğu, Ubeydullah Ahrâr’ın neslinden 

gelen şahısların, siyasi rakip olan Özbeklerden (Seyhanilerden) ziyade 

Timurluların devamı mahiyetinde olan Babürlülere yakınlık göstermesine 

sebeb olmuş, bu sebeple de Hoca Ahrâr’ın neslinden birçok kişi 

Babürlüler’in ülkesi olan Hindistan’a göç edip Ahrâiyye kolunu o bölgede 

yaymışlardır. Ancak Ahrâr’ın büyük oğlu Haceka lakaplı Muhammed 

Abdullah’ın oğulları ve halifeleriyle devam eden bu kol fazla etkili 

olamamış ve zamanla tarihe karışmıştır.  

    

                                                           
sistemleştirdiğini söyleyenler de olmuştur. Vahdet-i vücûd öğretisi Allah’ın varlığının 

zorunluluğu ilkesine dayanır ve varlığın “mümkün” ve “zorunlu” diye yapılan ayrımına 

karşı bir teoridir. Nitekim İbn Arabî’nin, “Varlık birdir, o da Hakk’ın varlığıdır.” sözü 

bunu göstermektedir. Genel hatlarıyla vahdet-i vücûd; Allah’ın tek varlık olduğu, evrenin 

Allah’ın dışlaşmış biçimi ve yansıması, Allah’ın da evrenin özü olduğu düşüncesidir. 

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/vahdet-i-vucud-nedir-bu-inanca-sahip-

olmanin-bir-sakincasi-var-midir.html 
54 Karakoyunlu Cihan Şah Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan karşısında mağlûp olmuş 

ve hayatını kaybetmişti. Cihan Şah’ın oğlu Hasan Ali babasının intikamını almak için 

Ebû Said’den yardım istedi, bunu fırsat bilen Ebû Said eski dostu Uzun Hasan’a savaş 

açtı. Timur’un vasiyetinde Mîrânşahoğulları’nın toprağı olarak gösterilen Azerbaycan 

Ebû Said için ayrı bir anlam taşıyordu. 1468 yılı Şubat ayında Azerbaycan’a doğru 

hareket eden Ebû Said, doğrudan Uzun Hasan’ın yaylağı Karabağ üzerine yürüdü. Uzun 

Hasan’ın yapmış olduğu barış tekliflerini kabul etmedi. Ancak Akkoyunlu hükümdarı 

coğrafî avantajı iyi kullanarak iaşe yollarını kesmek suretiyle Ebû Said’in kuvvetlerini 

perişan etti. Sonuçta Ebû Said’in kuvvetleri dağıldı, kendisi esir alındı ve babaannesi 

Gevher Şad Hatun’un intikamını almak isteyen Şâhruh’un torunu Yâdgâr Muhammed 

tarafından öldürüldü (22 Receb 873 / 5 Şubat 1469).  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=100225 
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 Ubeydullah Ahrâr’ın üç önemli halifesi vardı. Muhammed Kâdi 

Semerkandi, Muhammed Zahid Vahşivâri ve Abdullah-ı İlâhi Simâvi. 

Muhammed Kadi Semerkandi, şeyhi Ubeydullah Ahrâr’dan dinlediklerini 

silsiletü’l-arifîn ve tezkiretü’s-sıddıkîn isimli Farsça eserlerinde 

derlemiştir. Bu eser, Hoca Ahrâr’ın damadı Mir Abdülevvel’in aynı 

konudaki Mesmuât isimli eseri ile, Fahreddin Ali b. Hüseyin Safi’nin 

Reşehat-i Aynü’l-hayat adlı kitabı için önemli bir kaynak olmuştur.  

 

 Muhammed Kadi’nin en önemli halifesi Mahdum-i A’zam lakaplı 

Ahmed Kasani’dir. Çok sayıda Farsça tasavvufi eser yazan ve hayatı 

hakkında birçok menakıbnâme yazan Ahmed Kasani Semerkant’ın dehbid 

köyünde vefat etmiş ve kendisinden sonra Nakşibendiyye’nin Kasaniyye55 

veya Dehbiyye diye anılan kolu Orta Asya ve Doğu Türkistan’da hızla 

yayılmıştır. Cehri56 zikir ve musikiye sempati ile yaklaşan bu Nakşibendi 

kolu XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla kadar Orta Asya’nın en etkin tarikatı 

olmuş, hatta bazı şehyleri İstanbul’a gelip irşad faaliyeti yürütmüştür.  

 

  Tarikatın İstanbul’daki ilk tekkesi ise Hâce İshak Buhâri-i 

Hindi’nin arzusuyla Fâtih Sultan Mehmed tarafından Aksaray’da 

kurulmuştur.57 

 

Osmanlı topraklarında devlet yöneticileri ile tekke arasındaki 

olumlu ilişkiler dikkat çekicidir. Osman Gazi'nin Şeyh Edebâli, Orhan 

Gazi’nin Dâvûd-i Kayseri, Yıldırım Bayezid'in Emir Sultan, Fatih Sultan 

Mehmed’in Akşemseddin ile ilişkileri kuruluş ve devletleşme safhasındaki 

                                                           
55 Nakşibendiyye tarikatının Kâsâniyye kolunun kurucusu olan Kâsânî, Nakşibendî 

geleneğine aykırı tavır ve tercihleri sebebiyle zaman zaman tenkide uğramışsa da bu 

tercihlerinden vazgeçmemiş, cehrî zikre ve semâa izin vermiştir. Başı açık olarak 

dolaşmak, sohbetlerde kasideler okuyup vecde gelmek, teheccüd namazlarını cemaatle 

kılmak, ikindi namazından sonra istiğfarı cehrî olarak yapmak Kâsânî’nin eleştiriye 

uğrayan uygulamalarındandır. 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=240532 
56 Zikir, gizli ve sesli (hafi ve cehrî) olmak üzere iki şekilde yapılır. Her ikisi de zaman 

ve zemin, hattâ kişinin o andaki durumuyla yakından alâkalıdır. Âyet ve hadîsler de her 

iki zikir şekli de tavsiye edilmiştir. Tasavvufun ana gayesi, kalbi Allah'ın zikri ve sevgisi 

ile mamur hale getirmektir. Bütün tasavvuf yolunun büyükleri, kalbin uyanması ve nefsin 

ıslahı için gizli veya açık zikir çeşitlerinden birisini tercih etmişlerdir. 
57 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d330545 
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Osmanlı hânedanlığının daha sonraki devirlerde devlet-tekke 

münasebetlerinin olumlu bir çizgide seyretmesine yardımcı olmuştur. 

Osmanlı, topraklarındaki hemen her tarikata ait dergâhlara karşı eşit 

mesafede durmuş, bununla birlikle siyasi otoriteye baş kaldıran ya da 

görüş ve davranışlarıyla toplumda fitnenin ortaya çıkmasına (zuhuruna) 

sebep olan derviş ve tarikatların tekkelerini sürekli gözlem ve denetim 

altmda tutmuştur. Bedreddiniler, Hamzavi-Melâmiler ve Bektaşîler zaman 

zaman devletin müdahalesiyle karşılaşmışlardır. Osmanlı şehirleri 

içerisinde en fazla tekkeye sahip olan yer payitaht İstanbul'dur. Yüzyılın 

başında yaklaşık 300 dergâh İstanbul’da faal durumdaydı. Osmanlı’da  

Anadolu’da en fazla tekkeye sahip tarikat ise Halvetiyye58’dir. 

 

Nakşibendiyye’nin Anadolu ve Rumeli’de yayılması Ubeydullah 

Ahrâr’ın halifesi Kütahya’nın Simav ilçesinden Abdullah-ı İlâhi’nin 

(Molla İlâhî)59 öncülüğünde gerçekleşmiştir. Tarikatın Ahrâriyye koluna 

                                                           
58 Suhreverdiye’nin bir kolu, Kübreverdiyye’nin bir şubesi olan ve Şeyh Ebu: Abdullah 

Sirâcüddin tarafından kurulan tarikat. Sirâcüddin Ebu Abdullah’a Halvetiyye’nin birinci 

piri denilmektedir. Ebu Abdullah önceleri Tebriz yakınlarında "Hoy" şehrinde, sonra 

Mısır’da ve oradan da Hicaza giderek ilmî çalışmalarına başlamış; bir süre sonra Sultan 

Üveys’in dâveti üzerine Herât’a gelmiş orada 750/1349, diğer bir rivâyette 800/1397 

yılında vefat etmitir.  

http://www.canibim.com/oniki_tarikat.php?sayfa=halvetiyye-tarikati 
59 Evliyânın meşhûrlarından. Molla ilâhî, Şeyh-i İlâhî lakablarıyla da tanınmış olup, o 

zamanki adıyla Germiyan vilâyetinin (Kütahya) Simâv nahiyesine bağlı bir köyde doğdu. 

Doğum târihi kaynaklarda kaydedilmemiştir. 893 (m. 1487) senesinde Vardar 

Yenicesi’nde vefât etti. Kabri orada olup, ziyâret edilmektedir. Abdullah-ı ilâhi, ilim 

tahsiline başlayıp, bir müddet İstanbul’da Zeyrek Medresesi’nde kaldı, ilim öğrendikten 

sonra, zamanın en meşhûr âlimlerinden olan Alâeddîn Tûsî ile birlikte İran’a gitti. 

Kirman’da bir müddet daha ilim öğrendi. Sonra zâhirî ilimleri bırakıp, tasavvuf ilmini 

öğrenerek bâtınî ilimlerde yükselmeyi arzu etti. Kitaplarını yakmak istedi. Yakmakda 

tereddüt edip, suya atmayı düşündü. Bu kararını, görüştüğü tasavvuf ehli bir zâta söyledi; 

O zât, kitapları arasından evliyânın büyüklerinin risalelerini içinde toplayan bir kitabı 

ayırdı. “Bu kitap sana fâideli olur, bu yanında kalsın. Diğer kitaplarını satıp parasını 

fakirlere sadaka olarak dağıt” dedi. Bundan sonra Semerkand’a ve Buhârâ’ya gitti. Orada 

zamanın mürşidi kâmili olan, büyük evliyâ Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerine talebe olup, 

sohbetinde bulundu. Ondan feyz alıp, tasavvufda yetişti. Sonra bu hocasının işâreti ile 

Behâeddîn Buhârî Şah-ı Nakşibendi hazretlerinin kabrini ziyârete gitti. Bir müddet orada 

kalıp, ziyârette bulundu. Böylece Behâeddîn Buhârî hazretlerinin rûhâniyetinden de feyz 

alıp, yetişti. Öyle ki, Behâeddîn Buhârî hazretleri, kabrinden çıkıp ona gözükürdü. 

Abdullah-i İlâhi de hâlini ve rü’yâlarını anlatır, ta’birini dinlerdi. Bir müddet Behâeddîn 
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mensup Abdullah-ı İlâhî, Simav’da faaliyet gösterdikten sonra Manisalı 

Kazasker Çelebi Muhyiddin’in daveti üzerine bir müddet İstanbul’da boş 

bulunan Zeyrek Medresesi’nin odalarında kaldı, ardından da Evrenos 

Bey’in torunu Ahmed Bey’in Vardar Yenicesi’nde yaptırdığı hankâha 

davet etmesi üzerine buraya gitti ve vefatına kadar tarikatını neşretti. 

 

Yavuz Sultan Selim’in hususi hocası Halîmî Çelebi’nin 

Nakşibendiyye’den olduğu ve şehzadeliği sırasında Kanûnî Sultan 

Süleyman’ın da eğitimini üstlendiği bilinmektedir. Kanûni’nin zikir aldığı 

tarikatlardan birisi de Nakşibendiyye’dir. Abdullah-ı İlâhî’nin İstanbul’da 

yerine geçen halifesi Emir Ahmed Buhâri’nin Fatih, Edirnekapı ve 

Ayvansaray’da kurdurduğu tekkeleri ve yetiştirdiği halifeleri ile 

Nakşibendiyye XV. yüzyılın sonlarından itibaren başta İstanbul olmak 

üzere değişik şehirlerde yayıldı. Özellikle medrese çevrelerinin rağbet 

ettiği Nakşibendiyye tarikatına XVI. yüzyılda Lâmiî Çelebi, Taşköprizâde, 

Kanûnî’nin şehzadesi Mustafa'nın hususi hocası Muslihuddin Mustafa 

Sürûrî, Rüstem Paşa’nın hususi (özel) hocası Mahmud Çelebi, Vezir 

Ferhat Paşa’nın hususi hocası Kavaklızâde Mehmed Efendi gibi birçok 

ünlü âlim intisap etmişti. 

 

XVI. yüzyılın ikinci yansında III. Murad’la yakın ilişkileri olduğu 

anlaşılan Ahmed Sâdık Taşkendî60 ile Nakşibendiyye’nin Kâsâniyye kolu 

İstanbul’a girdi. Urmeviyye61 koluna mensup Nakşîler ise XVII. yüzyılda 

                                                           
Buhârî hazretlerinin kabri yanında kaldıktan sonra, tekrar Semerkand’a döndü. Hocası 

Ubeydüllah-i Ahrâr’ın sohbetlerine bir müddet daha devam etti. Böylece tasavvufda 

yetişip, yüksek derecelere ulaştı. Sonra hocası Ubeydüllah-i Ahrâr’ın işâreti ve icâzet 

(diploma) verip görevlendirmesi üzerine Anadolu’ya döndü. Memleketi Simâv’a yerleşti. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-

Ansiklopedisi/Detay/ABDULLAH-I-ILAHI/2864 
60 Kâsâniyye, Cûybârî’nin halifelerinden Hâce Ahmed Sâdık Taşkendî (ö. 994/1586) 

tarafından Anadolu’ya getirilmiştir. Taşkendî önce Ahmed el-Kâsânî’ye, onun vefatı 

üzerine Muhammed İslâm Cûybârî’ye intisap ederek icâzet aldı ve Taşkent’te irşada 

başladı. Hâce İshak Dehbîdî’den de teberrüken icâzet alan Taşkendî daha sonra İstanbul’a 

göç etti ve Fâtih Camii yakınındaki Emîr Buhârî Tekkesi’ne şeyh oldu. Kendisinden sonra 

yerine sırasıyla oğlu Ziyâeddin Ahmed ve yeğeni Hâce Fazlullah geçti. Bu tekke XIX. 

yüzyılın başlarına kadar bu ailenin idaresinde kalmıştır. 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=240533 
61 İstanbul’un 3 büyük evliyasından birsi olan Mehmed Emin Tokadi Hazretleride bu kola 

mensuptur. 1075’te (1664) Tokat’ta doğdu. Hayatı hakkındaki bilgilerin önemli bir kısmı, 
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Anadolu’nun doğu bölgelerinde ve Bursa’da etkin oldular. XVII. yüzyılın 

sonlannda İstanbul’a gelen Murad Buhârî ile de tarikatın Müceddidiyye 

kolu Anadolu’ya girdi. Murad Buhâri’nin halkla birlikte devlet adamları 

ve ulemâ üzerindeki nüfuzu, Seyyid Feyzullah Efendi ve Veliyyüddin 

Efendi gibi şeyhülislâmları müritleri arasına katması, XVIII. yüzyılın 

başlarından itibaren Müceddidiyye’yi etkili bir konuma getirdi. XVIII. 

yüzyılın şeyhülislâmlarından İshak Efendi, Damadzâde Ahmed Efendi, 

Seyyid Mustafa Efendi, Mehmed Sâlih Efendi, Sâlihefendizâde Mehmed 

Emin Efendi’nin Nakşibendiyye’ye intisap ettiği ve bir kısmının ayrıca 

tarikat adına tekke yaptırdığı, Sultan I. Abdülhamid başta olmak üzere 

Sadrazam Mehmed Paşa, Sadrazam Bâhir Mustafa Paşa, Defterdar 

Merami Ahmed Efendi, Dârüssaâde Ağası Hacı Beşir Ağa, Anadolu 

Muhasebecisi Murtaza Efendi, Maraş Valisi Abdullah Paşa, Kazasker 

Damadzâde Mehmed Murad Efendi, Yeğen Mehmed Paşa ve Seyyid 

Abdullah Efendi gibi birçok devlet adamının da Nakşibendiyye'den el 

aldığı veya tarikat için tekke tesis etmek gibi maddî imkânlar hazırladığı 

görülmektedir. 

 

XIX. yüzyılın başlarında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî tarafından tesis 

edilen Nakşî-Hâlidîliğin İstanbul’da hızla yayılması ve tarikat ileri 

gelenlerinin kısa sürede siyasî nüfuz ve güç kazanmaları yönetimde bazı 

sıkıntılara yol açtı. Bunun üzerine tarikat mensuplarının tamamına 

yakını 1828’de II. Mahmud tarafından İstanbul'dan Sivas’a sürüldü. 
Ancak Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılıp Bektaşî tekkelerinin kapatılmasından 

bir müddet sonra bu tekkelerin, şeriata bağlılıklarıyla tanınan Nakşi-

Hâlidîlere verilmesi bir devlet politikası haline geldiğinden62 Hâlidîler 

daha güçlü bir şekilde İstanbul’a döndüler ve Nakşibendiyye Osmanlı’nın 

son dönemine kadar etkisini sürdürdü. 

 

                                                           
mensuplarından Seyyid Yahyâ’nın yazmaya başlayıp Hasib Üsküdârî’nin tamamladığı 

Menâkıbnâme’sine dayanmaktadır. Babası terzi Hasan Efendi, Nakşibendiyye tarikatının 

Urmeviyye kolunun pîri Aziz Mahmûd-ı Urmevî’nin müridiydi. Diyarbekir’de halkın 

büyük teveccühünü kazanan, IV. Murad’la birlikte Revan seferine katılıp padişahtan ilgi 

ve yakınlık gören Şeyh Urmevî sefer dönüşü idam edilince (1048/1639) Hasan Efendi 

Diyarbekir’den ailesiyle birlikte Tokat’a göç etmek zorunda kaldı. Gençlik dönemini 

Tokat’ta geçiren Mehmed Emin, 1110 (1698) yılında İstanbul’a gidip civarında 

hemşehrilerinin oturduğu Zeyrek’teki Pîrî Paşa Medresesi’ne yerleşti.  
62 Ekler kısmında bulunan belgelerde bunun izleri görülmektedir. 
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Nakşibendîlik, özellikle XIX. asırdan sonra Osmanlı topraklarında 

en yaygın tarikatlardan biri konumuna geldi. Osmanlı Devleti’nin 

genelindeki bu durum, Hacı Mustafa Şeyrani Efendi’nin uzun yıllar irşad 

faaliyeti yürüttüğü Çorum için de geçerlidir. 

 

Tekke ve Zaviyelerin kapatılışı öncesi yaklaşık 250 yıllık bir 

maziye sahip olan Çorum’daki Nakşî temsilcileri bu süreç içinde soysal ve 

kültürel alanlarda faaliyetler göstermişlerdir. Yolcuların, fakirlerin 

doyurulup barındırılması, kütüphane hizmetleri ve özellikle de tedris 

(eğitim) ile meşgul olunması icra ettikleri fonksiyonlar arasında sayılabilir. 

Nakşibendilik, siyasî ve sosyal alanda etkili olmuş bir ekoldür. 

Nakşibendîlik, hem elit zümreye hem de halka hitap etmesi bakımından 

ikili bir karaktere sahiptir. Ehl-i sünnet akidesine sıkı sıkıya bağlıdır.  

 

Nakşibendîliğin temel ayırıcı vasfı, Kelimât-ı Kudsiyye olarak da 

bilinen 1.Nazar ber kadem, 2.Hoş der dem, 3.Sefer der vatan, 4.Halvet der 

encümen, 5.Yâd kerd, 6.Bâz geşt, 7.Nigâh dâşt, 8.Yâd dâşt, 9.Vukûf-i 

zamânî, 10.Vukûf-ı adedî, 11.Vukûf-ı kalbî şeklindeki on bir esastır.63  

 

Nazar Be Kadem: 

 

Nakşibendiyye yolunun temel bilgilerinden birisi olup, tasavvuf 

yolculuğunda adımdan ileriye bakmak ve adımını baktığı yere atmak. 

Nazar ber kadem, gönlü perişanlıktan kurtarır ve kendi iç âlemine bağlı 

kılar. Göz kalbe tâbidir. Kalbi maksattan ayırmamak için göz ile sağa sola 

bakmayıp önüne bakmalıdır. Nazar ber kadem kalbi toparlamak için iyi bir 

yoldur. Nazar ber kademe riâyet edilmezse tasavvuf yolunda bulunan 

kimsenin şevki ve istîdâdı bozulabilir.64  

 

Huş Der Dem (Her Nefesin Farkında Olmak): 

 

İrademiz dışında yaptığımız nefes alma  halinin çoğu zaman 

farkında bile olmayız. Hûş der-dem prensibi, bu sıradanlığı aşıp, gafletten 

sakınarak, farkındalığı artırmamızı  bizden istemektedir. Nakşibendiyye'de  

                                                           
63 http://kitap.mollacami.com/resahat/konu-4907.htm 
64 http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Dini-Terimler-Sozlugu/Detay/NAZAR-

BER-KADEM/2576 
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nefesi muhafaza ( nefesin hakkına riayet yahut nefesten haberdar olma), 

yol almanın esası sayılmıştır. Şah-ı Nakşibend (k.s) der ki: “Bizim terbiye 

yolumuz, nefeslere varana kadar her anını uyanık geçirme üzerine 

kurulmuştur. Uyanık sufi, iki nefes arasını bile zikirle geçirir.”65 

 

Sefer Der Vatan: 

 

Sefer der Vatan: Kelime manası; herhangi bir şahsın, bir beldeden, 

başka bir beldeye gitmesidir. Tasavvufi manada ise salikin kendini 

yetiştirecek bir mürşid araması ve ikinci mana olarak da, salik bir mürşide 

intisab ettikten sonra, mürşidinin emirleri doğrultusunda zâhiren (açık 

olarak) ve bâtınen (gizli olarak) Allah-u Zülcelâl’e yönelmesi, hicret 

etmesidir.66 

 

Halvet Der Encümen: 

 

Halvet; sülük ehlinin ibadet için yalnız kalacağı bir mekan 

manasına gelir. Encümen ise insan topluluğudur. Sadatı Kiram katında ise 

mana şudur; salike yakışan, kalben Allah’u Zülcelal ile huzurda olup halk 

içinde olduğu halde, onlardan ayrı gibi yaşamasıdır. Murad olan mana, 

yukarıdaki gibi olunca, cümlenin manası; “murakabe” olur. Yani günlük 

yaşantısı içerisinde işi ile uğraşırken, yakınları ile beraberken, halk 

içerisinde herhangi bir şey ile meşgul iken, zahirinin halk ile görünmesi, 

batının ise Allâhû Zülcelâl’den bir an dahi gafil olmamasıdır. Allahû Teâlâ 

bu manaya işaret edip ayet-i celile de şöyle buyurmuştur: “Öyle erlerdir 

ki; onları ticaret, alış-veriş Allah’ı anmaktan alıkoymaz.” (Nur; 37)67 

 

Yâd Kerd: 

 

Bu Farsça bir terkiptir. "Yâd" uzun okunursa zikir demek; kısa 

okunursa Türkçe’de "yabancı" manasına geliyor. "Kerd" de kerden 

kelimesinin kısaltılmışı olup, "yapmak" manasına geliyor. Yâd kerd, yâd 

yapmak, yani zikir yapmak. Dilin kalple beraber zikridir. Bu yolun en 

                                                           
65 http://www.kalbesimya.com/sufi-mektebi/hus-der-dem--her-nefesin-farkinda-

olmak--226 
66 http://www.islamalimi.com/sefer-der-vatan-ne-demek/ 
67 http://www.islamalimi.com/halvet-der-encumen-ne-demek/ 
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önemli faaliyetlerinden birisi de zikir yapmaktır. Çünkü şeklen zikir yapa 

yapa zikir insanın kalbine yerleşir. Onun için zikir hatırlamak, 

unutmamak, uyanık olmak demektir. Bunu sağlamanın pratik yolu da dille 

zikir yapa yapa bu hale ulaşmaktır. Öyle ise hergün zamanınızı ayırıp zikir 

yapacaksınız. Şeklen yapa yapa ruhunuza erecek, takliden yapa yapa 

hakikisine kavuşacaksınız. Sözü söyleye söyleye özünü bulacaksınız. 

Allah'ın zikrini yapa yapa perdeler kalkacak, güzel bir noktaya 

ulaşacaksınız. Ama çalışanlar ulaşacak. 

  

Murakabe68 mertebesine yükselmiş olan bir sâlikin Kelime-i 

Tevhid'i nefesini hapsederek zikretmesi demektir. Kelime-i tevhid'in 

"Nefy-ü ispat" zikrinin, murakaba dersi esnasında söylenişinde gözler 

yumulur, dil dimağa yapıştırılır ve nefes tutularak, kalp ile bir nefeste 

yirmibir adet okunur. Böylece sâlik, murakaba halinden müşahede 

mertebesine yükselir. 

  

Tevhid'in69 iki mânâsı vardır: 

  1. Zahirî Tevhid: "La ilahe illallah", Allah'tan başka ilâh yok. 

  2. Bâtınî tevhid: "La mevcûde illallah", O'ndan başka mevcut yok. 

  

Bunun başka bir manası da, gaflete mahal bırakmadan, gaflet 

etmeden zikre devam etmektir. Çünkü Allah, "Unuttuğun zaman rabbini 

zikret" buyurmuştur. (Kehf,24)70  

 

Bâz Geşt: 

 

Manası, dönüş demektir. Bununla anlatılmak istenen; “Nefy u 

isbat” yani «La ilahe illallah» zikrini çekerken, nefesi serbest bırakma 

anında, bütün hayalini şu cümlenin manasında toplamaktır: “İlâhi Ente 

Maksudî ve Rızake Matlubî” Allahım. Benim bütün maksadım sensin, 

                                                           
68 Tasavvufda bir dervişin dış dünya ile ilişkisini kesip iç âlemine dalarak özünde 

hissettiği Allah’a yönelmesi ve O’nun huzûrunda kendini denetlemesi durumu. 
69 Allah’ın birliğini söylemek, zikretmek, Allah’ı birlemek: Tevhîd etsin dilimiz / Dîdar 

görsün gözümüz. 
70 https://www.facebook.com/notes/%C5%9Feyh-muhammed-muta-el-haznevi-

hazretleri-haznevi-ailesi-ve-tasavvuf/nak%C5%9Fibendiye-

tarikat%C4%B1n%C4%B1n-on-bir-esas%C4%B1ndan-5-yad-kerd/474926106908/ 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

51 
 

aradığım ise senin rızandır. Sonra zikirdeki kusurunu görüp Cenab-ı 

Hakk’a sığınmalı ve istiğfar etmelidir. Her zikredişinde nefsinin hiçliğini 

ve acziyetini anlamalıdır. “Maksat yüce Mevlâ’ya ulaşmaktır. Her teşbihin 

sonunda “İlâhî ente maksûdîve rıdâke matlûbî” cümlesi söylenirken 

(damağa yapışık olan) dil çözülecek. (Kendi duyacağı kadar hafif bir sesle 

söylenecek.) Nakşibendî tarikatı’nın gayesi Allah Teâlâ’nın rızasını 

kazanmak, emrini yerine getirmek ve yasak ettiği hareketlerden uzak 

kalmaktır.71 

 

Nigâh Dâşt:  

 

Kelime manası ‘korumaktır. Sadat katında kalbi havâtırdan 

düşüncelerden korumaktır.  

Manası, muhafaza etmektir. Hak yolcusu zikir esnasında kalbine sahip 

olmalıdır. Zikir esnasında nefy u isbâtın72 manasını düşünmelidir. Kalbini, 

nefsanî düşünce ve endişelerden korumalıdır. Yüce Allah’tan başka 

düşünce ve arzuların kalbe girmesine mâni olmalıdır.73  

Hâvâtır altı çeşittir: 

a) Hevâcis: Nefis yönünden kalbe gelenler. 

b) Vecâis: Şeytan tarafından kalbi ve dimağı meşgul edenler. 

c) İlhâmat: Melek yönünden gönüle gelenler. 

d) Vâridat: Cenab-i Hak’dan gelenler. 

e) Suver-i Kâinat: Bünyenin hisleri canibinden canın istekleri. 

f) Ma’kulat: Akıl yönünden gelenler.74 

                                                           
71 http://www.naksibendi.com.tr/icerik/99/17/bz-get 
72 Naksbendi büyüklerinden gelen ikinci zikir sekli, kalp ile yapilan hafi zikrin nefy ü 

isbat ile yapilmasidir. Hadika’da beyan edildigi sekilde, müride telkin edilen “La ilahe 

illallah” kelime-i tevhidi nefy ü isbat ile yapilir. Adabi söyledir: 

Dil damaga yapistirilir, nefes göbegin altinda hapsedilir, sonra tahayyül ederek dimagin 

sonuna kadar “la” çeker. Oradan “Ilahe” sag omzuna, “Illallah” da kalbe devredilir. Kalp 

yerini ve seklini bildigimiz, sol taraftaki en kisa kaburga kemiginin altindaki 

kalptir.”Illallah” lafzi bütün kuvvetiyle kalbin en derinliklerine isleyecek ve harareti de 

vücudu saracak derecede kalbe devredilir. 

“La ilahe” derken bütün masivayi, yani Allah’tan baska ne varsa hepsini kalbinden, 

gönlünden temizler. Her birinin fani oldugunu tefekkür eder ve o gözle bakar. 

http://www.gonullersultani.net/tasavvufi-eserler/adab/440-nefy-ue-isbat.html 
73https://www.facebook.com/notes/menzil/nig%C3%A2h-

d%C3%A2%C5%9Ft/497384543042/ 
74 http://www.islamalimi.com/nigah-dast-ne-demek/ 
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Yâd Dâşt:  

 

Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahû 

teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi. 

Yâd-ı daşt en yüksek mertebedir. Ondan sonra mertebe yoktur. (İmâm-ı 

Rabbânî)75  

 

Zikreden kimseye gereken: Zikrini ettiği Zat’ın zikri anında, 

kalbini huzurda tutarak korumaktır ki bu, “Nefyi-i İsbat” zikrini nefesini 

tutarak yaptığı zaman olacaktır. Denildi ki; her halde, devamlı olarak, kalbi 

Allahû Zülcelâl’ın huzurunda bulundurmaktır. Böyle olunca, murâkabe 

(bakıp gözetmek, denetlemek) ile aynı manaya gelir. Netice olarak, mürid 

şunu bilmelidir ki zikir, murâkabe, sohbet, râbıta ve Yâd-Daşt diye 

anlatılanlardan hâsıl olan huzur manası, hakikatte birdir. Kaldı ki huzur, 

Zat-ı Ehadiyet76 nurlarını müşahededen (görmekten) ibarettir; ancak 

şekilleri değişiktir. Bu değişik durumu ise ancak havâs zümresi (ermiş 

zatlar) zatlar bilirler.77 

 

Vukûf-i Zamânî:  

 

Tarikatı Nakşibendiyye’nin altın halkalarından Abdülhalık 

Gücduvani Hazretleri, Hızır (a.s)’dan  ilm-i ledünniyi talim etmesi 

neticesinde tarikatı aliyyede hüccet (senet), düstur (kaide) ve usul olarak 

11 kelimat (kelamlar, yol) esas koymuştur. 

 

Bu yüksek manalı kelimeler on bir adet olup; Hace Abdulhalık 

Gucdüvani (k.s) Hazretlerine aiddir. Bu kelimeler bu yüce tarikata 

girenlere her zaman yol gösterecek kelimelerdir. Seyr u sülûke girenler bu 

yoldan istifade edip feyz alabilmeleri için bunları tatbik etmekle 

mükelleftirler.¹ Bu kelimelerden ilki vukuf-i zemanidir. 

 

Vukufun sözlük anlamı bir şeyi bilme, öğrenmiş olma, bir hâlde 

kalma, durma, duruş anlamlarına gelirken; Zeman: Zaman, devir, vakit, 

                                                           
75 http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Dini-Terimler-Sozlugu/Detay/YAD-I-

DAST/2127 
76 Herbir varlıkta birliği görünen Zât, Allah 
77 http://www.islamalimi.com/yad-dast-ne-demek/ 
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çağ, mevsim, mehil (korkunç ve tehlikeli yer)  anlamlarına gelmektedir. 

Salik, üzerinden geçen zamanı iyi bilmelidir. Hem  nasıl bir zamanda 

bulunduğunu, hem içinde bulunduğu vakti iyi bilmeli, değerlendirip 

değerlendiremediğini araştırmalı, kendini sık sık yoklamalıdır. Rasulullah 

(s.a.v). Efendimiz, insanların iki büyük nimette aldandığını haber 

vermiştir. Bunlar sıhhat ve boş vakittir (Buharî). Kıyamet günü, herkese 

hesabı ve şükrü sorulacak dört nimet vardır. Bunlardan ikisi zamanla 

ilgilidir. Yüce Allah herkese gençliğini nerede harcadığını ve ömrünü 

nerede tükettiğini soracaktır. Diğer iki nimet de mal ve ilimdir. (Tirmizî) 

Zamanı geçirmek değil değerlendirmek prensibi vardır.78 Ya bir de zaman 

öldürüyorum halinde olanların durumu nicedir.79 

 

Vukûf-ı Adedî (Verilen Sayıya Riayet):  

 

Salik zikrini yaparken mürşidinin verdiği sayıya riayet etmelidir. 

Bahaeddin Nakşibend (k.s.) bunu şu şekilde açıklamıştır: “Kalp zikrindeki 

sayıya uymaktaki gaye, gönüle dağınık düşüncelerin gelmesini önlemektir. 

Hacegan büyüklerinin sözlerinde, filan kimse filana vukuf-ı adediyi 

emretti denilir. Bununla adede uyarak kalp zikri yapmak kastedilmiştir. 

Ancak sadece sayıya uymak tek başına yeterli değildir. Yani asıl maksat, 

kalp zikridir. Sayıya uymak ise araçtır ve ikinci derecede önemlidir. Zikir 

yapan kişinin bir nefeste üç, beş, yedi veya yirmi bir..vb. gibi tek rakam 

üzere zikretmesi gereklidir. Sayı her zaman tek olmalıdır. 

 

Nakşîliğin önemli esaslarından biri olan Vukuf-i adedî, zikirde 

mürşidin tespit ettiği sayıya dikkat etmek, ölçüyü korumak, usule uymak, 

gerçek hedefe yönelmek ve böylece kalbi uyandırıp, Allahû Teâlâ ile 

huzura ulaşmak manasına gelir. Zikir esnasında Hakk’ın farkında olmayı, 

zikri belli bir disiplin içinde yerine getirmeyi ifade eder. Yani salik zikir 

ve evrat (vird) konusunda tutarlı olmalı, kendine verilen virdi80 keyfince 

                                                           
78 http://kalbesimya.com/tasavvuf-okulu/vukuf-i-zamani--zamana-vakif-olmak--

223 
79 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/22/zaman-oldurmek/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/22/zamanin-kiymetini-bilmek/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/22/zamana-dedigin-nedir-ki/ 
80 Sık sık ve devamlı okunan dua. 

Kur'an-ı Kerim'den her gün okunması vazife bilinen kısım, bir cüz. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/22/zamanin-kiymetini-bilmek/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/22/zaman-oldurmek/
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bazı günler az bazı günler çok yapmak yerine kendine verilen sayıya riayet 

etmelidir. Tasavvufi derslerde asıl olan manevi vazifeyi, tarif edilen 

zamanda ve sayıda yerine getirmektir. Bu tür sayı ile sınırlı zikirlerin 

sünnette de örnekleri vardır. Peygamber Efendimiz bize genel manada 

zikir çekmemizi tavsiye etmekle birlikte, belli zamanlarda sayı ile sınırlı 

zikirleri de sünnet kılmıştır. Mesela, namazlardan sonra otuz üçer kere 

yapılan “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber” tesbihatları buna 

örnektir.81 

 

Vukûf-ı Kalbî (O’nu Kalbinde Ara): 

 

Hak aşıklarının temel usüllerinden biri de Vukuf-i Kalbî’dir. 

Kısaca manası, kalpte olanların farkında olup kalbi tanımak ve her 

durumda gafletten sıyrılıp Yüce Allah’a bağlanmaktır. Hedef, gönül 

kâbesini temiz tutup Yüce Dost’un teşrifine hazırlamak ve böylece 

dünyada iken cenneti yaşamaktır. Peygamber Efendimiz, Allah’ı zikreden 

kalbin diri, zikretmeyen kalbin ölü olduğunu belirtmiştir (Münzirî, et-

Tergib). Zikrin zıddı gaflettir. Gaflet, kalbin manen perdelenmesi, günahla 

katılaşması, kapanması ve sonuçta ölmesidir. Hak yolcusunun ilk işi, 

kalbini ilâhi sevgi ve zikirle diriltmektir. 

 

Vukuf-i Kalbî, özellikle zikir ve ibadet anında istenmektedir. Zikir, 

hatırlamak, hatırda tutmak, anmak, övmek, sevmek, yüceltmek ve yâd 

etmektir (anmaktır). El, zikir tesbihini döndürürken, kalp de zikrettiği zata 

dönmelidir ki, gerçek zikir olsun. Namaz da bir zikirdir. Hatta zikirlerin en 

büyüğüdür. Fakat kalbin katılmadığı ve gaflet içinde kılınan bir namaz kul 

için sevap değil, kınama sebebi olmaktadır. (Maun Suresi, 4-5)82 

 

Bismillâhirrâhmânirrahîm 

Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan 

Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve 

hayat veren O’dur.  

                                                           
81 http://www.kalbesimya.com/sufi-mektebi/vukuf-i-adedi--verilen-sayiya-riayet--229 
82 http://manevihuzur.blogcu.com/vukuf-i-kalbi-o-nu-kalbinde-ara/1320408 
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Letâifler83 
Bir kudsî-hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur : 

 “Dikkat ediniz, cesette bir kalb vardır. Kalbin içinde de bir fuad 

vardır. Fuadda dahi sır vardır. Sırda da hafi vardır. Hafide dahi ahfa 

var… İşte benim nurum, o ahfadadır.” 

Tasavvûfi eserlerde belirtildiğine göre: 

Kalp makamı: Sol memenin iki parmak altında, Hazreti Âdem 

aleyhisselamın kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru sarıdır. 

Ruh makamı: Sağ memenin iki parmak altında, Nuh ve İbrahim 

aleyhisselâmların kademleri ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru 

kırmızıdır. 

                                                           
83 Lâtif duygular. (İman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki; 

bir yemek muhtelif (çeşitli) ashâba (kişilere), muhtelif bir surette inkisam edip (bölünüp) 

tevzi olunuyor (dağıtılıyor). İlim ile gelen mesâil-i imâniye dahi akıl midesine girdikten 

sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis ve hakeza... letaif kendine göre birer hisse alır, 

masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır. 
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Sır makamı: Sol memenin iki parmak üstünde, Musa aleyhisselâmın 

kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru beyazdır. 

Hafî makamı: Sağ memenin iki parmak üstünde, İsa aleyhisselâmın 

kademi ve mebde-i terakkileri tahtında olup; nûru siyahtır. 

Ahfa makamı: Sadrın ortasında, Peygamberimiz Muhammed Mustafa 

sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mebde-i terakkileri tahtında olup; 

nûru zümrüt yeşilidir. 

Letâif-i Nefs makamı: İki kaş ortasında olup nûru turuncudur.84 

 

Halidiler: 

 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi’nin85 (ö. 1242/1827) takipçilerine 

Hâlidîler denir. Hâlid-i Bağdâdî Irak’ta doğmuş, Bağdat’ta müderrislik 

yapmış, Delhi’ye gidip Abdullah ed-Dihlevî’nin müridi olmuştur. Hilâfet 

alıp tekrar Bağdat’a dönmüş ve birçok mürit yetiştirmiş ise de rekabet 

duygusuna kapılan Iraklı bazı Kâdirî şeyhlerinin eleştirileri üzerine 

1823’te Şam’a göç etmiş ve ömrünün geri kalan kısmını orada geçirmiştir. 

Arapça mektupları Muhammed Esad Sâhibzâde tarafından Bugyetü’l-

vâcid fî mektûbâti Hazret-i Mevlânâ Hâlid adıyla derlenmiş ve 

yayımlanmıştır. 1242 (1827)’de vefat eden Mevlâna Halid-i Bağdadi’den 

sonra onun halifeleriyle devam eden kola Nakşibendiyye’nin Halidiye 

kolu denilmiştir. XIX. Yüzyılda Halid-i Bağdadi’nin Anadolu’ya 

gönderdiği halifeleri vasıtasıyla Nakşibendiyye’nin bu kolu Anadolu’da 

hızla yayılmıştır. 

 

                                                           
84 http://www.islamdergisi.com/tasavvuf/hatme-duasi-arabca/ 
85 Mevlana Hâlid-i Bağdâdi hazretleri, Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerdendir. 

Silsile-i aliyyenin yirmi dokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. Babası Hazret-i 

Osman'ın, annesi ise Hazret-i Ali'nin soyundandır. Kabri Şam'ın kuzeyinde, Kâsiyun Dağı 

eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Zekası keskin, hafızası kuvvetli, iradesi 

sağlam ve çok çalışkan idi. Devrin meşhur pek çok âlimlerinden ilim öğrenip, icazet aldı. 

Öğrendiği bütün ilimlerde din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir 

bilgiye sahip oldu. Din ve fen ilimlerindeki üstünlüğü ve geniş bilgisi sebebiyle 

zamanının bütün âlimleri ve velilerinin takdirlerini kazandı. Hangi ilimden ve hangi 

fenden ne sorulursa sorulsun derhal cevabını verirdi. Zekası ve bilgisi karşısında akıllar 

hayrete düşerdi. 21 yaşındayken, ulemaya üstad olup, 7 yıl ders okuttu. Âlimler arasında 

sözü senet idi. 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1819 
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Halid-i Bağdadi’nin halifeleri vasıtasıyla Osmanlı devlet 

bürokrasisine mensup çok sayıda kişi Nakşibendi-Halidiliğe intisab etti 

(bağlandı). Mekkizâde Mustafa Asım ve Refik Efendi gibi şeyhülislamlar 

ile Said Paşa, Davud Paşa, Gürcü Necib Paşa, Namık Paşa ve Musa Saffeti 

Paşa86 gibi bir çok devlet adamının Halidiliğe bağlanması Osmanlı devlet 

bürokrasisinde önceleri kaygıyla karşılanmış ve bir çok Halidi mensupları 

İstanbul’dan sürgüne gönderilmiştir. Diğer taraftan 1826’tarihinde 

Yeniçeri Ocağının kaldırılması döneminde Bektaşi tekkeleri de kapatılınca 

bu tekkelerin bir çoğuna devlet tarafından şeriata ve Ehl-i Sünnet yoluna 

bağlılıklarıyla tanınan Nakşibendi müceddidi şeyhler postnişin olarak 

tayin edildiler.  

 

Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinin en çok faaliyet gösterdikleri ve etkili 

oldukları bölgelerin başında Anadolu, özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu ile Balkanlar gelir. Nakşibendiyye’nin Ahrâriyye kolu XV. 

yüzyılda Abdullah-ı İlâhî, Müceddidiyye kolu ise XVIII. yüzyılda Murâd-

ı Buhârî ve Mehmed Emin Tokadî vasıtasıyla Anadolu ve Balkanlar’a 

girmişse de etkileri sınırlı kalmıştır.87 

Mevlâna Halid-i Bağdadi’nin halifeleri içinde tarikatın Anadolu’da 

yayılmasına katkı sağlayanlar ise aşağıdaki gibidir. 

                                                           
86 Osmanlı devlet adamı. Münşeat ve divan sahibi bir şair olan Kırımlı Ebu Bekr 

Efendinin oğludur. İlk tahsili sonunda maliye kalemlerine devam ederek yetişti. Hasib 

Paşaya katiplik yaptı. 1834'te Divan Hocalığına tayin edildi. Hasib Paşanın yerine Bağdat 

ve Musul Kapıkethüdası oldu (1834). Cizye Muhassıllığı verildi. 1836'da evkaf-ı 

Hümayun Nazırlığına tayin edildi. 1839'da Hazain-i Amire Defterdarlığına 1840'ta 

Meclis-i Vala azalığına atandı. Aynı yıl Şam Defterdarlığına tayin edildiyse de henüz 

görevine başlamadan, müşirlik ve vezirlik rütbesiyle Maliye Nazırlığına getirildi. Şam 

(1845), Cezayir-i Bahr-i sefid (1848), Kastamonu (1848), Ankara (1850), Cezayir-i Bahr-

i Sefid (1851) valiliklerinde bulundu. 1853'te Maliye Nazırı, 1854'te TicaretNazırı, 

1857'de tekrar Maliye Nazırı oldu. 1858'de Evkaf-ı Hümayun Nazırlığına tayin edildi. 

1859'da Meclis-i Vala Başkanlığına tayin olundu. 1861 yılında bu görevden ayrıldı. 1864 

yılında vefat ederek Eyüpsultan Kabristanında defnedildi. 

https://www.turkcebilgi.com/musa_saffeti_pa%C5%9Fa 
87 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=150296 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=150296
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1-Ahmed Ervâdi Hazretleri88 Halid-i Bağdadi’den icazet aldıktan sonra 

İstanbul’a gelerek Ayasofya Camisinde 2 yıl hadis okuttu. Ahmed 

Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerine icazet verdi.  

 

Halifesi olan ve İstanbul’da halkı irşad eden Gümüşhanevi’den 

sonra bu kolun en meşhur silsilesi, Hasan Hilmi Efendi, Safranbolulu 

İsmail Necati Efendi, Ömer Ziyaeddin Dağıstani, Tekirdağlı Mustafa 

Feyzi Efendi, Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz Bekkine, Mehmed 

Zahid Kotku’dur89. 

                                                           
88 Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Süleyman Ervâdî'dir. Trablusşam vilâyetine 

bağlı Ervâd kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Evliyânın en 

büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ders ve sohbetlerinde yetişti. Şam 

sâhillerinin büyüğü adıyla meşhur oldu. Çok talebe yetiştirdi. 1858 (H.1275) senesinde 

Trablusşam'da vefât etti. Dibâ Mescidi yanına defnedildi. Kabri ziyâret mahallidir.Ahmed 

bin Süleyman Ervâdî aynı zamanda muhîtindeki birçok velînin sohbetlerine devâm etti. 

Meczûb, kendinden geçmiş hak âşığı, ümmî olan sâlih kimselerle görüştü. Bunlardan 

insanları terbiye usullerini öğrendi. Ekberiyye, Rıfâiyye, Düsûkıyye, Ahmediyye 

(Bedeviyye), Halvetiyye ve Şâziliyye tarîkatlerinde icâzet aldı. Daha sonra da Şam'da 

evliyânın gözbebeği Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Kısa 

zamanda olgunlaştı. Kendisine icâzet verilip insanlara doğru yolun bilgilerini anlatıp 

öğretmek için Trablusşam'a gönderildi. Ervâdî hazretleri böylece Nakşibendiyye, 

Kâdiriyye, Sühreverdiyye, Kübreviyye, Çeştiyye yolunun ilim ve irfânına kavuşmuş 

oldu. Ahmed Ervâdî hazretleri, hocasının; "Sana Şam sâhillerinin büyüğü denilse yeridir." 

iltifâtına kavuşup, Trablusşam vilâyetinde talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Talebelerini 

bâzan muhabbet nazarıyla, bâzan etrafına toplayıp onların kalplerine teveccüh ederek boş 

ve zararlı düşüncelerden kurtarmak sûretiyle terbiye etti.Talebelerinin en meşhuru, 

İstanbul'a teşriflerinde icâzet verdiği Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî'dir. Bu zâta, 

İstanbul'daki evliyânın en büyüklerinden biri olanAbdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî hazretleri 

ile görüşmesini ve ona bağlanmasını tavsiye etmiştir. 

http://kitap.mollacami.com/evliyalar/konu-3249.htm 
89 Gümüşhânevî Dergâhı şeyhi Mustafa Feyzi Efendinin önde gelen talebelerinden. İsmi 

Mehmed Zâhid, soyismi Kotku`dur. Hoca Efendi lakabıyla da tanınmıştır. Babası İbrâhim 

Efendi, annesi Sâbire Hanımdır. 1897 (H.1315) senesinde Bursa`da doğdu. 1980 

(H.1401) senesinde İstanbul`da vefât etti. Kabri, Süleymâniye Câmii hazîresindedir. 

Âilesi Şirvân`a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha`dandır. Kafkasya`da bir dağ 

eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında 

Anadolu`ya gelen âilesi, Bursa`ya yerleşti. Babası İbrâhim Efendi, Bursa Hamzabey 

Medresesinde tahsîlini tamamlayıp, çeşitli câmi ve mescidlerde imâmlık yaptı. Bu sırada 

Bursa Kaleiçi Filiböz Mahallesi Türkmenzâde Çıkmazındaki evlerinde Mehmed Zâhid 

Efendi dünyâya geldi.Mehmed Zâhid Efendi üç yaşındayken annesi Sâbire Hanım vefât 

etti. Babası İbrâhim Efendi,Dağıstan muhâcirlerinden Fâtıma Hanımla ikinci evliliğini 

yaptı. http://www.nurnet.org/mehmet-zahit-kotku-kimdir-1897-1980/ 
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2- Seyyid Tâhâ el-Hakkâri90 gençliğinde medrese ilimleri tahsil eden 

Tâhâ el-Hakkâri, Bağdat’ta Mevlânâ Halid-i Bağdadi’nin müridi ve sonra 

halifesi oldu. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Nehri (Bağlar) bölgesinde halkı 

irşadla meşgul oldu. Şimdi birkaç harab evin bulunduğu Bağlar bölgesinde 

o zamanlar nüfusun 16.000 civarında olduğu söylenir. Tekkesinde ikindi 

namazlarından sonra hatm-i hâcegân yapılır, ardından İmam-ı Rabbâni’nin 

Mektûbat’ı okunurdu. 1269 (1853)’da vefat eden Tâhâ el-Hakkâri’nin 

özellikle beş halifesi Nakşibendi-Halidîliği Anadolu'da yaymaya devam 

ettiler. Bu halifeler şunlardır:  

 

2-1-Tâhâ el-Hariri91, 1220 (1803)’de Kuzey Irak’daki Harir kasabasında 

doğdu. Erbil ve Bağdad medreselerinde medrese eğitimi aldı. Sonra 

Hakkari’ye gelip Tâhâ el-Hakkari’nin müridi ve halifesi oldu. Sakalı 

seyrek olduğu için Köse Halife diye anılırdı. Şeyhi gibi sohbetlerinde 

İmam-ı Rabbani’nin Mektûbatını okuyup açıklardı. 1292 (1875) senesinde 

vefat etti. Kabri Erbil yakınlarındaki Harar’dedir. Kendisinden sonra 

halifesi Muhammed Es’ad Erbili postnişin oldu. İstanbul’a gelip irşad 

                                                           
90 Seyyid Taha-yı Hakkâri hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i 

aliyyenin otuz birincisidir. Peygamber efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i 

Geylani hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin 

halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etti. Kabri orada olup 

ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Asil ve temiz bir aileye 

mensup olan Seyyid Taha-i Hakkari'de çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri 

görülür, zeka, istidat, vakar ve heybeti ile herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ilerde 

pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı kerimi hatmetti ve ezberledi. 

Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim 

merkezlerine giderek şöhretli âlimlerden, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın 

fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1821 
91 Altın silsilenin 32. halkası Irak'ın Musul vilayetine bağlı Erbil'in Harir nahiyesinden 

Şeyhi Taha'l-Hakkarî ile aynı adı taşıyor. Doğduğu Harir nahiyesine nispetle "Harirî" 

nisbesiyle ünlü Taha'l-Harîrî'nin hayatı ve hizmetleri hakkında M. Es'ad Efendi'nin 

Risale-i Es'adiyye'sinde kendi terceme-i halini kaleme aldığı bölümde verdiği bilgilerle, 

yine Es'ad Efendi'nin sohbetlerinde tutulan notlardan başka bir bilgiye sahip değiliz. M. 

Es'ad Efendi'nin: "Tarikat-i aliyyede seyr u sülüküm ne babamın, ne de dedemin irşad 

zamanlarına rastlamadığından o zamanın kutb-i irşadı bulunan Taha'l-Harîrî en-

Nakşbendî el-Halidî hazretlerinin hizmetine girdim. 1292/1875 senesine; yani vefatına 

kadar beş sene müddetle hizmetlerinde bulundum " şeklindeki ifadelerden Şeyh Taha'nın 

iyi bir tahsil görmüş, itibarlı ve saygın bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

http://www.samiefendi.org.tr/Th_el_Harr__K.S_-449.htm 
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hayatına burada devam eden Erbili’nin Kenzü’l-irfan, Divan, Mektûbat, 

Risale-i Es’adiyye, Tevhid Risalesi Tercümesi gibi eserleri vardır. 

Kendisinden sonra irşad görevini halifesi Mahmud Sami Ramazanoğlu 

üstlenmiştir. 

 

2-2-Muhammed Küfrevi92, Tâhâ el-Hakkari’nin halifelerinden olan 

Küfrevi Bitlisli’dir. Kendisinden sonra Alvarlı Efe lakalplı Muhammed 

Lütfi şeyh olmuşdur. Erzurum yakınlarındaki Yavi’de imamlık yapan 

Alvarlı Efe, 1916’da Ruslar’ın Erzurum çevresine işgali akabinde katliama 

girişen Ermenilere karşı altmış kişilik bir askeri birlik ile mücadele etti. 

Erzurum işgalden kurtulunca Alvar’a yerleşen Alvarlı Efe 1956’da burada 

vefat etmiş, şiirleri Hulâsatü’l-hakâyık adıyla derlenip neşredilmişdir. 

 

2-3-Seyyid Fehim Arvasi93, Tâhâ el-Hakkari’nin halifelerindendir. 

1825’de Van’ın Müküs (Bahçesaray) ilçesinin Arvas (Doğanyayla) 

köyünde dünyaya geldi. Rus işgali döneminde Doğu Beyazıd cephesine 

gidip büyük muvaffakiyetler gösterdi. 1313 (1895) senesinde Arvas 

                                                           
92 Muhammed Küfrevi hazretleri Siirt ilinin Küfre köyünden bir asır önce Bitlis’e gelerek 

yerleşmiştir. Bitlis’in Kızıl Mescit Mahallesinde ikamet eden Muhammed Küfrevi 

olgunluk, fazilet timsali olmuş, ilmiyle çevresinde şöhret kazanmıştır. Daha sonra 

Şemdinli’ye giderek Seyyid Tâhâ-i Hakkari hazretlerinin sohbetine devam etmiştir. 

Seyyid Tâhâ-i Hakkari ona hilafet vererek memleketi Bitlis’e göndermiştir. Fakir halka 

ve evine gelen misafirlere karşı gösterdiği şefkat ve insanlığa olan büyük hizmetleri ile 

kendisini sevdiren bu mübarek zat, Osmanlı döneminin Padişahlarından da saygı ve itibar 

görmüştür. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Menkibeler/Meshurlarin-Son-

Sozleri/Detay/Muhammed-Kufrevi/1665 
93Seyyid Fehim-i Arvasi hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Silsile-

i aliyyenin otuzüçüncüsüdür. Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyiddir. 

"Hazret-i Şeyh" ve "Allâme" lakapları vardır. "Arvasi" denmekle meşhur olmuştur. 

Babası, Seyyid Abdülhamid Arvasi'dir. 1825 yılında Van'ın Bahçesaray (Müküs) ilçesine 

bağlı Arvas (Doğanyayla) köyünde doğdu. 1895’de aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır 

ve sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Temiz ve asil ailesi Anadolu'nun doğu 

vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasıflarının timsali (sembolü) idi. Zamanlarının 

âlimi, fazilet örneği olan dedeleri Kâdiri ve Çeşti yollarına mensup idiler. Babası, 

Arvas'ın tekke, zâviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyyid Fehim, küçük 

yaşta babası Seyyid Abdülhamid Efendiyi kaybetti. Annesi Seyyide Emine Hanım, 

zahide, takva ve vera sahibi saliha bir hanım idi. Pek çok kadın hizmetçileri olduğu halde 

ilim talebesinin elbisesini kendisi eliyle yıkar ve yardım ederdi. 

www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1824  
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köyünde vefat etti. Yerine geçen Abdulhakim Arvâsi’nin Râbıta-i Şerife, 

er-Riyazü’t-tasavvufiyye ve başka eserleri vardır. 

 

2-4-Sıbgatullah Arvâsi94, Tâhâ el-Hakkari’nin halifelerindendir. Bitlis’in 

Hizan ilçesinde yaşadığı için Gavs-i Hizanî diye bilinir. 1287 (1870)’de 

vefat etti. Kendisinden sonra Abdurrahman Tâgi şeyh oldu. Tâgi’nin 

mektupları derlenmiş, Türkçe’ye tercüme edilerek yayınlanmıştır. 

Tâgi’den sonra  tarikat iki önemli alt kola ayrılmıştır.  

Birinci kol: Fethullah Verkanisi, Muhammed Ziyaüddin, Ahmed Haznevi, 

Abdülhakim Hüseyni, Muhammed Raşid Erol.  

İkinci kol: Muhammed Sami Erzincani, Erzincanlı Beşir Buyruk, 

Bayburtlu Musa Baştürk (Dede Paşa), Abdurrahim Reyhan. 

 

3.Abdullah Mekki95, Mevlâna Halid-i Bağdadi hazretlerinin 

halifelerinden biri olan Abdullah Mekki Erzincanî hilafet aldıktan sonra 

                                                           
94Osmanlı âlim ve velîlerinden. Büyük âlim ve evliyâ Seyyid Tâhâ-i Hakkârî hazretlerinin 

talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup "Gavsü'l-Âzam", "Gavsu Hizânî" veya "Gavs" 

lakablarıyla meşhûr olmuştur. "Arvâsî" nisbesiyle bilinir. Peygamber efendimizin 

neslinden olup seyyiddir. Babası, Seyyid LütfullahEfendi, dedesi SeyyidAbdurrahmân 

Kutub'dur. Doğum târihi bilinmemektedir. 1870 (H.1287) senesinde vefât etti. Kabri, 

Hizân'ın Gayda köyündedir.Seyyid Sıbgatullah hazretleri, geceleri hep ibâdetle geçirirdi. 

Uykusunu, öğleye yakın kısa bir müddet kaylûle yaparak telâfi ederdi. Hep kıbleye 

dönerek otururdu; buna son hastalığında dahî çok dikkat etti. Dostlarıyla sohbetinden 

sonra murâkabe hâlinde olur, Allahü teâlânın mahlûkâtı hakkında tefekkür ederdi. 

http://biriz.biz/evliyalar/SibgatullahArvasi.htm  
95Abdullah Mekkî Erzincânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. 

Aslen Mekkeli olan Abdullah Efendi, Bağdâd’da bulunduğu sırada büyük âlim ve velî, 

Nakşibendiyye yolunun mürşid-i kâmili Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerini tanıdı, 

sohbetleriyle şereflendi... Abdullah-ı Mekkî, Erzincan’ı şereflendirince insanlar akın akın 

ziyâretine geldiler. Gelenler arasında, “Terzi Baba” diye bilinen Muhammed Vehbî de 

vardı. Abdullah Mekkî, Muhammed Vehbî içeri girince ayağa kalktı. Onu dâvet edip 

yanına oturttu ve “Oğlum! Pîr-i âzâm Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî bizi buralara gönderdi. 

Bize ehline verebileceğimiz bir emâneti verdi. O emânete seni lâyık gördüm dedi. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Menkibeler/Meshurlarin-Son-

Sozleri/Detay/Terzi-Babanin-hocasi-Abdullah-Mekki/1290  

Abdullah Mekkî’ye (Erzincânî) Ulaşan Silsileler. a) Terzi Baba. Asıl adı Mehmed Vehbi 

(Hayyât, ö. 1848) olan Terzi Baba’nın silsilesi Abdullah Mekkî vasıtasıyla Hâlid el-

Bağdâdî’ye ulaşır. Bu silsile Terzi Baba’dan sonra Hacı Mustafa Fehmi Efendi, Leblebici 

Baba (Süleyman Efendi), Hacı Hâfız (Mehmed Rüşdü), Mehmed Abdülbâki, Çiminli 

Baba, Arapkirli Ömer Baba, Hüdâî (Köveneli Hacı Ömer) şeklinde devam etmiştir. b) 
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Erzincan ve Erzurum’da bir süre irşadla meşgul olmuş, Erzincan’da Terzi 

Baba lakaplı Muhammed Vehbi’ye icazet verdikten sonra Mekke’ye göç 

etmiş orada vefat etmiştir. Önde gelen halifeleri şunlardır: 

3-1-Terzi Baba, Erzincan’da yaşayan ve Hayyat Vehbi diye anılan bu zatın 

şiirleri Miftah-ı Kenz adıyla yayımlanmıştır. Önde gelen mürit ve 

halifeleri şunlardır. Hafız Mustafa Fehmi, Hafız Mehmed Rüşdü, Ciminli 

Baba, Ömer Hüdayi Efendi, Süleyman Efendi (Leblebici Baba) ve 

Bayburdlu İrşadi Baba. Bunlardan Leblebici Baba ve İrşadi Baba’nın 

şiirleri derlenip yayınlanmıştır. 

 

3-2-Yanyalı Mustafa İsmet Efendi96 bir süre Arnavutluk ve edirne’de 

bulunduktan sonra İstanbul’a yerleşen Mustafa İsmet Efendi, Abdullah 

Mekki’nin halifesi olarak irşada başlamış, Risale-i Kudsiyye isminde bir 

eser kaleme almıştır. İstanbul’un Fatih İlçesi Çarşamba mahallesinde 

1853’de bir tekke kuran İsmet Efendi’den sonra silsile: Halil Nurullah 

Zağravi, Ali Rıza Bezzaz, Ahıshalı Ali Haydar olarak devam etmiştir. 

 

3-3-Yahya Dağıstanî97, Abdullah Mekki’nin halifesi olarak Mekke’de 

halkı irşad eden Yahya Dağıstanî’den sonra silsile: Mustafa Şirani 

                                                           
Yanyalı Mustafa İsmet Efendi (ö. 1872). Bu zatın silsilesi de Abdullah Mekkî vasıtasıyla 

Hâlid el-Bağdâdî’ye ulaşır. Edirne ve İstanbul’da Hâlidîliği yayan İsmet Efendi Fatih-

Çarşamba’da 1853’te bir dergâh kurmuştu. Müridleri arasında Memduh Paşa gibi devlet 

adamları da vardı. Silsilesi Halil Nûrullah Efendi, Ali Rızâ Bezzâz, Ahıskavî Ali Haydar 

Efendi şeklinde devam etmiştir. c) İsmail Hakkı Toprak (ö. 1973). Garîbullah İhrâmî diye 

tanınan Sivaslı İhrâmîzâde İsmâil Hakkı’nın silsilesi Hacı Ahmed Niksârî, Mustafa Hâkî 

Tokadî, Halil Hamdi Tokadî, Mustafa Çorumî, Yahyâ Dağıstânî yoluyla Abdullah 

Mekkî’ye ulaşır. Darendeli Osman Hulûsi Ateş (ö. 1990) onun halifesidir.  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d150297 
96 Osmanlı Devleti’nin son döneminde İstanbul’daki en meşhur ve etkili Nakşibendî 

şeyhlerinden, Kutbül-evliya Es-Seyyid Eş-Şeyh Muhammed Mustafa İsmet Garibullah 

El-Yanyavi El-Nakşibendi El-Halidi Hazretleri, Mevlânâ Hâlid Ziyâeddîn hulefâsından 

Abdullâh-ı Mekkî’nin halîfesidir ve Silsile-i Zeheb (Altın Silsile) denmekle meşhur 

veliler zincirinin 31.ferd-i kamilidir. H.1223 (M.1808) senesinde Yanya’da dünyâya zînet 

verip, H.16 Zi’l-ka’de 1289/(M. 15 Ocak 1873) senesinde ahirete irtihâl eylemiş ve 

İstanbul Çarşamba’daki dergâhında defnedilmiştir. 

http://www.ismetefendi.org.tr/ismet-efendi-hazretleri/ 
97Seyyid Yahya Dağıstanî kaddese’llâhü sırrahu’l-azizin, ne zaman dünyaya geldiği ve 

nereli olduğu, tam olarak bilinmemektedir. Anlatılanlara bakarak, onun 19. yüzyılın 

başında, Dağıstan’da yaşadığını, sonra da Mekke-i Mükerreme’ye gittiğini kabul 

edebiliriz Elimizde bulunan bir elyazmasında, ondan, bölgenin meliki, emiri gibi 
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Çorumî, Halil Hamdi Dağıstanî, Mustafa Haki Tokadî, Mustafa Taki 

Sivasi, Ahmed Niksari,  Sivaslı İbramcızâde İsmail Hakkı Toprak, Osman 

Hulisi Ateş olarak devam etmiştir.  

 

 Okuduğum Osmanlıca bir belgede Yahya Dağıstani’nin, Hacı Halil 

Hamdi Dağıstani Paşa’nın babası olduğu belirtilmektedir. Yahya 

Dağıstanî’nin yaşadığı dönem, Kafkas halkının Şeyh Şamil’in ve sair 

Halidiye meşayıhının Ruslara karşı mücadele ettikleri bir dönemdir. Halil 

Hamdi Paşa da bu savaşa iştirak etmiş ve gösterdiği kahramanlık nedeniyle 

nişan da almıştır. Ancak herşeye rağmen Rusların, Kafkasya’yı işgali 

önlenememiş ve halk ile birlikte birçok âlim ve Nakşibendi/Halidi 

mensubu insan Anadolu’ya hicret etmişlerdir. Şeyh Şamil’in babası da bu 

göçlerle Anadolu’ya Kars’a gelmiştir. Yahya Dağıstânî’nin de bu göçler 

sırasında Anadolu gelerek Mekke’ye göç etmiş olması gerekir. 

Onun, kendisine ait ayrı bir dergâhının olup olmadığını 

bilemiyoruz. Ancak, Mekke’de Abdullah Mekkî Hazretleri’nin yanında 

bulunduğu ve o vefat edince de burada bulunan dergâhın irşad 

                                                           
sıfatlarla söz etmektedir. Ancak, Dağıstan’ın tarihine dair kaynaklara bakıldığında bu 

isimde ve vasıfla bir melike rastlanmamakladır. Şu kadar var ki, Dağıstan’ın sosyal-dini 

yapısı göz önüne alınarak onun saygın bir aşiret lideri veya dini karizması dolayısı ile bu 

adla anıldığını söylemek mümkün olabilir. Yahya Dağıstânî’nin, Dağıstan’da bulunan 

bir Nakşî dergâhına intisap ettiğini, dergâhın şeyhi ölünce de görevin onda kaldığını, daha 

sonra da Mekke’ye giderek, orada Abdullah Mekkî ile tanıştığını ve ona bağlandığını 

öğreniyoruz. Buna bakarak, onun tasavvuf ile ilişkisinin Abdullah Mekkî Hazretleri ile 

tanışmasından çok önceye dayandığını söyleyebiliriz. Yahya Dağıstanî’nin yaşadığı 

dönem, Kafkas halkının Şeyh Şamil’in ve sair Halidiye meşayıhının liderliğinde Ruslara 

karşı mücadele ettikleri bir dönemdir. Şiddetli direnişlere rağmen Rusların, Kafkasya’yı 

işgali önlenememiş ve halk ile birlikte birçok âlim ve Nakşibendi/Halidi mensubu insan 

Anadolu’ya ve İslam dünyasının muhtelif bölgelerine hicret etmişlerdir. Yahya 

Dağıstânî’nin de bu göçler sırasında Mekke’ye göç etmiş olması gerekir. Onun, 

kendisine ait ayrı bir dergâhının olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak, Mekke’de 

Abdullah Mekkî Hazretlerinin yanında bulunduğu ve o vefat edince de burada bulunan 

dergâhın irşad hizmetlerini. Mekkînin diğer halifesi Şeyh Süleyman Kırımı ile 

yürüttükleri kesin olarak bilinmektedir. Yahya Dağıstani’nin, ömrünün sonuna kadar 

Mekke’de kalmış olduğu ve burada vefat ettiği rivayeti doğru kabul edilebilir.” 

FATSA, Mehmet Tasavvufta Mekkî Kolu, İst,  2000, s. 114 
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hizmetlerini. Mekkînin diğer halifesi Şeyh Süleyman Kırımı ile 

yürüttükleri kesin olarak bilinmektedir. 

Yahya Dağıstani’nin, ömrünün sonuna kadar Mekke’de kalmış 

olduğu ve burada vefat ettiği rivayeti doğru kabul edilebilir.”  

4-Muhammed Kudsi Bozkırî98, Konya’nın bozkır ilçesinde doğmuş 

olup, Memiş Efendi diye anılmaktadır. Asıl ismi Muhammed Kudsi 

Bozkırî’dir. Mevlanâ Halid-i Bağdadî’nin halifesi olarak halkı irşad 

etmiştir. Kendisinden sonra oğlu Bahaeddin Efendi Konya’da hem 

müderris hem de babasının halifesi olarak halkı irşad etti.  

 

5.İsmail Şirvanî99, Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden olan İsmail Şirani, 

Azarbaycan’ın Şirvan şehrinin Şamahı kasabasının Kürdemir köyünde 

                                                           
981784 yılında Konya ilinin Bozkır ilçesinin Aliçerçi Köyü’nde dünyaya geldi. İsmi, 

Muhammed b. Mustafa b. İsa’dır. Soyu Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e dayanır. 

Halk arasında Memiş Efendi lakabıyla tanınır. Memiş ismi “Muhammed” anlamında 

kullanılır. Bozkır 18. ve 19. yüzyılda Hadim gibi bir ilim merkeziydi. Birçok medreseler 

açılmıştı. Memiş Efendi, Ebu Said Muhammed el-Hadimi (rh. a)’nin öğrencilerinden 

Seyyid Ahmed Müftü el-Hadimi, İbrahim el-Karacahisari’den, onun vefatından sonra da 

Muhammed b. İbrahim el-Karacahisari’den ilim aldı. Sonra da ilim ve kemalatını 

yükseltmek amacıyla Alanya, Kayseri, İstanbul ve Rumeli gibi zamanın ilim 

merkezlerine yolculuk yaptı. Pek çok âlimden dersler aldı. Sonra memleketine dönerek 

Karacahisar’da medresesini açtı. Mevlana Halid-i Bağdadi (rh.a)’nin halifesi Ödemişli 

Hasan Kudsi Efendi (rh.a) bizzat Karacahisar’a gelerek Memiş Efendi (rh.a)’yi irşat 

ederek Nakşî-Halidi tarikatı üzere icazet verdi. Sonra Memiş Efendi (rh.a) bizzat Şam’a 

giderek Mevlana Halidi Bağdadi (rh.a)’den Nakşî tarikatı icazeti alarak onu 

halifelerinden oldu. Mevlana Halidi Bağdadi (rh.a)’nin tavsiyesi üzerine Kudüs’te erbain 

çıkardı. Bu sebepten “Kudsî” lakabını aldı. Mekke’ye giderek hac vazifesini ifa etti. Onun 

en önemli vasıflarından biri (Hadimi geleneğine dayanan) medreseyi esas alan bilgi ve 

şer’i esaslara dayanan (Nakşî-Halidi) bir tasavvuf anlayışına öncülük etmesidir. Hem 

medreseyi hem de tekkeyi birlikte yürüttü. Şeyh Memiş Efendi (rh.a). 28 Ekim1852 /H.14 

Muharrem 1269 Perşembe günü Seydişehir Çavuş kasabasında vefat etti. 

http://www.muhammedkudsi.org/turkish/memisefendi.asp  
99 Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerinden. 

Anadolu’da Bitlis’e bağlı Şirvan beldesindendir. İsmi İsmâil olup, nisbeti Şirvânî’dir. 

Doğum târihi kat’î olarak tesbit edilememiştir. 940 (m. 1533) senesinde Mekke-i 

mükerremede vefât etti. Vefâtının 961 (m. 1554) senesi olduğu da rivâyet edilmiştir. 

Celâleddîn-i Devânî gibi zamanının büyük âlimlerinden ilim öğrenerek yetişen İsmâil 

Şirvânî, daha sonra Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin hizmet ve huzûrunda 

bulunarak kemâle geldi. O büyük zâtın sohbetlerinde bulunmakla ve bu yolda ilerlemek 
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doğdu. Muhtelif şehirlerde medrese tahsili yapan İsmail Şirvani Bağdat ve 

Süleymaniye’de Halid-i Bağdadi’den tasavvuf eğitimi ve icazet alıp 

Şirvan’a döndü. Çok sayıda halife yetiştirip Kafkaslar ve Tataristan’ın 

farklı bölgelerine gönderdi. Rusların Kafkaslar’ı işgali döneminde 

Amasya’ya geldi ve 1270 (1853) senesinde burada vefat etti. Şirvani’nin 

halifelerinden biri olan Muhammed Yerâgi, Ruslar’a karşı milli 

mücadelede komutanlık yapan meşhur Kafkas mücahidi Şeyh Şamil’in 

şeyhidir. Yerâgi’den sonra sırasıyla Cemâleddin Gumûki, Ebu Ahmed 

Suguri, Muhammed Medeni, Şerefeddin Dağıstânî ile devam eden 

silsiledeki Şerefeddin Dağıstâni, Yalova Güneyköy’de medfundur. 

Yunanlıların Anadolu’yu işgali sırasında Yunan ordusu Bursa’ya 

geldiğinde, Şeyh Şerefeddin’in bağlılarından ve sevenlerinden oluşan 

İmam Şamil Alayı bir tarafdan dağlarda çete harbi yapmış, bir taraftan da 

Ankara’da oluşturulan Kuvâ-yı Milliye birliklerine asker temini için 

faaliyet göstermişti. Şeyh Şerefeddin, Kurtuluş Savaşı’ndaki bu yararlı 

faaliyeti sebebiyle zafer sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

hizmet beratıyla ödüllendirildiği söylenir. Şeyh Şerefeddin’in halifesi olan 

Abdullah Dağıstânî’nin tasavvuf silsilesi devam etmektedir. 

 

 İsmail Şirvanî’nin halifelerinden biri de Karabağlı Hamza 

Nigârî’dir. Kırım Savaşı’na katılan Nigârî’nin Nigârnâme isminde bir eseri 

ile Türkçe ve Farsça divanları vardır. İbnü’l-Arabi’nin el-Fütûhatü’l-

Mekkiyye isimli eserine bir tavzihat (açıklama) yazdığı da söylenir. 

Mustafa Fahreddin Akabali’nin Hümâ-yı Arş isimli eseri Hamza 

Nigâri’nin hakkındadır. 1304 (1886) yılında vefat eden Hamza Nigâri’nin 

kabri Amasya’dadır.  

                                                           
istidâdının fazlalığı sebebiyle, kısa zamanda yükselip üstün makamlara ve ma’nevî 

olgunluklara erişti. Hâce hazretlerinin talebelerinin en yükseklerinden, önde 

gelenlerinden oldu. Hâce Ubeydullah’ın vefâtından sonra hacca gitti. Hac vazîfesini îfâ 

ettikten sonra memleketine dönmeyip, mücavir olarak orada kaldı. Sultan İkinci Bâyezîd 

Hân zamanında Anadolu’ya gelen İsmâil Şirvânî, epey zaman Anadolu’da kalarak, ilim 

âşıklarına, muhabbet ehline Nakşibendiyye yüksek yolunu anlattı. Hâce Ubeydüllah-i 

Ahrâr hazretlerinden aldığı feyz ve bereketleri etrâfa yaymaya, çalıştı, insanlar ondan çok 

istifâde ettiler. Anadolu’da uzun müddet hizmete devam edip, sonra tekrar Mekke-i 

mükerremeye döndü. Orada talebelerine Sahîh-i Buhârî ve Tefsîr-i Beydâvî okuturdu. 

Çok talebe yetiştirdi. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/ISMAIL-

SIRVANI/3348 
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 İsmail Şirvâni’nin bir başka halifesi Ahmed Kiyâfi’dir. Kiyâfi’nin 

yerine Osman Atıf Efendi, onun yerine de Osman Abdülmennan Efendi 

geçmiştir. Bu son zat, Abdülgâni en-Nablusi’nin Miftahu’l-maiye isimli 

Arapça eserini Türkçe’ye tercüme etmiştir. Denizli’de yaşayan Osman 

Abdülmenan’ın müritlerinden birisi İbnü’l-emin Mahmud Kemal 

İnal’dır100. 

 

6-Ali es-Sebti101, aslen Diyarbakırlı olan Ali es-sebti, Halid-i Bağdadi’nin 

halifelerindendir. İrşad vazifesini Elazığ’ın Palu ilçesinde yürüttü. 

Halifelerinden Mahmud Samini, İmam Efendi lakaplı Osman Bedreddin 

Erzurumi’ye  hilafet vermiştir. Kabri Elazığ’ın Harput ilçesinde olan 

Osman Bedreddin Erzurumi’nin Gülzâr-ı Samini ve Sohbetler isimli 

eserleri yayınlanmıştır. Ali es-Sebti’nin diğer halifesi Ahmed 

Çapakçuri’dir. Kabri Harput’da olan Çapakçuri’nin halifesi Muhammed 

İhsan Oğuz’dur. 

 

7-Halid el-Cezeri102, Cizre’de dünyaya gelmiştir. Halid-i Bağdadi’nin 

sohbet ve hizmetinde bulunarak halifesi oldu. Memleketi olan Mardin’e 

                                                           
100 Vakfın kurucusu, Vâkıf İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İNAL Bey 1870 – 1957 yılları 

arasında yaşamış, kendi kendini yetiştirmiş, hayırla anılması gereken nadir 

şahsiyetlerdendir. Keskin zekası ve dikkati, şaşırtıcı hafızası, yorulmak bilmez çalışkan 

bir kişiliğe sahip şahsiyetti. 

http://www.islamveihsan.com/ibnulemin-mahmut-kemal-inal-kimdir.html 
101Seyyid Ali Sebtî (k.s.) hazretleri, Mevlâna Halid-i Bağdadi hazretlerinin icazet 

(diploma) verdiği 3. halifesidir. Mevlâna Halid efendimizin ilk halifesi muhterem öz 

kardeşleri Mevlâna Mahmud Sahib (k.s.) tir. Efendimiz, sebeb-i hayatımız Muhammed 

Mustafa S.A.V. den gelen ve kıyamete kadar gelecek nurları, gizli ilimleri taşımakla 

görevli Mevlâna Mahmud Sahib (k.s.) hazretlerinden sonra, bu gönülden gönüle akan 

pınarları mübarek sadr-ı hümayunlarında muhafaza etme şerefine nail olmuş, çok büyük 

bir velidir. Silsile-i Aliyyenin Anadoluya geçişinde Rabbimizin bizlere büyük nimeti ve 

lütfu. Yüce cedleri Diyarbekir’in fethi için gelen sahabelerdendir ve oraya 

yerleşmişlerdir. Evlad-ı Resuldendirler. Hicri 1202 (Miladi 1785) Diyarbekir 

doğumludur. Miladi 1870 (Hicri 1287) 85 yaşında Paluda vefat etmiştir. Halifelerinden 

Seyyid Ahmed Çapakçuri Hazretleri anlatıyor: Ali Sebti Hazretleri; uzunca boylu, kara 

kaşlı, büyük ve kara gözlü, buğday renkli, gür ve güzel sakallı olup sakalının beyazı 

siyahından fazla idi. 

http://www.harputelazigsamini.com/ana-sayfa-2/32-seyyid-ali-sebti-k-s/ 
102 Halid el-Cezeri 1255 (1839) yılında vefat etti.  Türbesi, Şimas'ın Basret köyünün 

karşısındaki kabristanındadır.  Tasavvufta, büyük velilerden Mevlana Halid-i Bağdadî 

Hazretleri'nin sohbetlerinden kemale erdi.  Sonra Irak'ta Mevlana Halid Bağdadî 
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dönerek halkı irşada orada devam etti. Halifesi Salih Sıbki’nin Muhammed 

Firsâfi (Şeyhu’l-Hazin), Muhammed Ayni ve Muhammed Ahtabi 

isimlerinde halifeleri vardı. Muhammed Ayni’den sonra silsile sırasıyla 

Halid Zibâri, Hüseyin Basreti, İbrahim Hakkı ve Muhammed Sad Seydâ 

el-Cezeri ile devam etmiştir. Bu son zatın rabıta hakkında ed-Dabıta fi’r-

rabıta isimli eseri önemlidir. 

 

8-Ahmed Siyahi103, Kastamonulu olup, başına siyah sarık sardıgı için 

Siyahi lakabıyla anılmaktadır. Şam’a giderek Halid-i Bağdâdi’den hilâfet 

                                                           
Hazretleri'nden zahir ve bâtın ilimlerini tahsil etti. Aynı zattan icazet alıp, irşad için 

memleketine döndü. Bir müddet Cizre'de ilim ve irşad hizmetleriyle meşgul oldu. Sonra 

Buhtan Dağı köylerinden Basret'e gitti. O sırada Buhtan aşiretlerinden iki aşiret arasında 

büyük çatışma çıkmıştı. Bu kabileleri barıştırmaya gitti. Onları barıştırdı ve o yörede irşad 

hizmetlerinde bulundu. Bu köyde bir cami ve bir de tekke yaptırıp, aynı köye yerleşti. 

Bulunduğu bölgede, ayrıca Siirt ve Mardin yörelerinde adı duyulup, pek çok insan 

sohbetine geldi.  Devrin ve bölgenin meşayihi Molla Halil Siirdî de merkebine binip, 

onun bulunduğu Basret köyüne kadar gider, sohbetinde bulunurdu.  Şeyh Halid-i Cezerî 

Hazretleri'nin en büyük kerameti, şer'i şerife tam uyması idi.  Pek çok insanın saadete 

kavuşmasına vesile olmuştur.  Tasavvufta yetiştirdiği talebelerinden iki zata halifelik 

vermiştir.  Bunlardan biri Şeyh Hamid Mardinî'dir. Bu zat Mardin ve yöresinde irşad ile 

görevlendirildi.  Diğer halifesi de Şeyh Salih Sübkî'dir. 

http://www.alemlererahmet.com/evliyalar/sirnak-evliyalari/seyh-halid-i-cezeri-

hazretleri/ 
103Kastamonu velîlerinden. 1777 (H.1191) senesinde Kastamonu'nun Kırkçeşme 

mahallesi Ahmed Dede Caddesindeki evde doğdu. Babası Sadi tarikatı dervişlerinden 

Demirci Ahmed Efendidir. Ahmed Siyahî, Kur'ân-ı kerîm okumayı zamanın zâhid ve 

âbidlerinden olan Şâbân Efendiden öğrendi. İlk tahsîline Mustafa Efendi isimli bir zâtın 

huzûrunda başladı. Amasyalı Uzun Ali Efendinin derslerine devam ederek ilmini 

genişletti. Nakşibendiyye yolunun büyüklerinden Hoca Nu'man Efendi Şeyh Hicâbî'nin 

sohbetlerinde bulunarak çok istifade etti. Bu hocalardan icâzet aldıktan sonra Çorum'a 

gitti. Burada Yûsuf-ı Bahrî Efendiden hadîs ilmini öğrendi ve akranları arasında Hâfız-ı 

hadîs ünvânı aldı. Birkaç defâ Çerkeş'e gitti ve Halvetiyye yolu büyüklerinden Şeyh 

Mustafa Efendinin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Mustafa Efendi; "Senin feyzine sebeb 

olan zâtın ismi Hâlid olacak. Onu ara." diye tavsiyede bulundu. Ahmed Siyâhî Efendi, 

kendisini irşâd edecek, yetiştirecek Hâlid ismindeki zâtı aramaya başladı. Karadan hacca 

gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman Nakşibendiyye yolunun büyüğü Mevlânâ 

Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ismini duyunca; "Hocam Şeyh Mustafa Efendinin 

buyurduğu Hâlid bu olabilir." diyerek hemen sohbetlerine devam etti ve talebeleri arasına 

katıldı. Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile birlikte hacca gitti. Ahmed Siyâhî, başına 

devamlı siyah sarık sardığı için Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî tarafından "Siyâhî" lakabı 

verildi. Hac ibâdetini tamamladıktan sonra hocası ile tekrar Şam'a dönerek bir müddet 

daha kaldı. Mevlânâ Hâlid hazretleri ona, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını 
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almış ve tekrar Kastamonu’ya dönerek irşad görevini yürütmüştür. 1291 

(1874)’de vefat eden Ahmed Siyâhi hakkında Mehmed Zühdü Efendi’nin 

Tahassür isimli eserinde bilgi bulunmaktadır. Yerine oğlu ve halifesi 

Ahmed Hicâbi geçmiştir. Hicabi’nin halifesi de Kastamonulu Ahmed 

Mahir Efendi’dir. Ahmed Mahir Efendi el-Muhkem fi şerhi’l-Hikem isimli 

eseriyle meşhurdur. 

 

9-Abdülfettah Akri104, Hâlid-i Bagdâdî’nin halifelerinden olan Akri 

Üsküdar'daki Alaca Minare Tekkesinde şeyhlik yapmış ve 1281 (1864)’de 

                                                           
öğretmesi, doğru yolu göstermesi için icâzet, diploma verip vazîfelendirince, 1827 

senesinde Kastamonu'ya döndü. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmed Siyâhî, 

insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünya ve âhirette 

kurtulmaları için çalıştı. 1874 (H.1291) senesinde tahmînen doksan beş yaşında olduğu 

halde "Aman yâ Resûlallah!" dedikten sonra vefât etti. Cenâze namazında bütün 

Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal 

eden arsaya defn edildi. Vefâtından sonra yerine oğlu Seyyid Hicâbî Efendi geçerek 

insanlara doğru yolu gösterdi. Vefâtından bir buçuk ay sonra Medîne-i münevverede 

Anbar memurluğu yapan Arif Hikmet Bey'den Şeyh hazretlerinin kütüphanesinin müdürü 

Hacı Şâkir Efendiye bir mektup geldi. Mektubunda; "Bu gece Şeyh Siyâhî hazretleri, 

Peygamber efendimizin mübârek kabrini ziyâret eyledi." yazıyordu. Mektubun târihine 

baktılar, Ahmed Siyâhî Efendinin vefât ettiği güne rastlıyordu. Böylece şeyhin son anında 

"Aman, yâ Resulallah!" demesinin sırrı, daha iyi anlaşılmış oldu. 

http://biriz.biz/evliyalar/AhmedSiyahi.htm  
104 İstanbul’daki âlim ve evliyânın en büyüklerinden. 1192 (m. 1778) senesinde doğan 

Abdülfettâh Efendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin talebesidir. Tasavvufda pek 

yüksek derecelerin sahibi olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük âlim idi. İstanbul halkı 

senelerce onun feyz ve bereketlerinden istifâde etti. 1281 (m. 1864) senesinde Muharrem 

ayının dokuzunda Cum’a günü vefât etti. Abdülfettâh hazretleri, küçük yaşta Bağdat’ın 

ileri gelen âlimlerinden ilim öğrenmeye başladı. Çok zekî idi. Kısa sürede Kur’ân-ı kerîmi 

ezberledi. Gayretli ve devamlı çalışmalarıyla hem arkadaşlarının, hem de hocalarının 

dikkatini çekiyordu. Genç yaşta tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerinde ve o zamanın fen 

ilimlerinde mütehassıs bir âlim oldu. Fıkıh ile ilgili mevzûları cevaplandırmada meşhûr 

idi. Abdülfettâh-ı Bağdadî, bu zâhirî ilimlerin yanısıra, bâtın ilmi olan tasavvufta da 

yetişmek istiyordu. Bunun için Resûlullah efendimizden ( aleyhisselâm ) gelen feyz ve 

bereketleri insanların kalblerine akıtan, kendilerine silsile-i aliyye denilen âlim ve 

evliyânın en meşhûrlarından olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerine talebe oldu. 

Abdülfettâh-ı Bağdadî, hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla 

çalıştı.Mevlânâ Hâlid hazretleri, Hak âşıklarının yanan rûhlarını serinletmek için 

Abdülfettâh-ı Bağdâdî’yi İstanbul’a gönderdi. Abdülfettâh hazretleri, İstanbul’un 

Üsküdar semtinde Karacaahmed Kabristanı ile Bağlarbaşı arasında, Nûh Kuyusu 

mevkiindeki dergâha yerleşti. Bunu işitenler bir anda dergâha akın ettiler. Abdülfettâh 

hazretleri, bu Hak âşıklarının hasta ve ölü rûhlarına hayat veriyor, kararan kalblerine nûr 
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vefat etmiştir. Halifesi Muhammed Rüstem Râşid’dir. Yirmi kadar 

eserinin olduğu söylenen Rüstem Raşid’in halifesi de Mitahu’l-arifin  

müellifi Hasan Hilmi Efendi’dir. 

 

Ya Allah, Ya Hayy 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Allahümme salli ala muhammedin nebiyyin adede men salli aleyhi 

minel ahyar. Ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrar. Ve adede 

kataratil emtari ve adede evraki es'ar. Ve adede enfasil müstağfirine bil 

eshar. Ve adede ma kane ve ma yekunu ila yevmil haşari vel kahhar. Ve 

salli aleyhima tekakbelleylü vennehar. Ve salli aleyhi muhtele felmelevan. 

Ve teakalel ferdadan. Ve adede emvacil hibar. Ve adederrimali ve kıfari 

beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vetteslime ve ala cemi 

ilenbiyai velmürselin. Velhamdulillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala 

muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe 

meretin. Allahümme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi 

ve sellim. Subbühün kuddusün rabbüna ve rabbülmelaiketi verruhi 

rabbiğfir verham ve tacevez amma ta'lannü inneke entel eazzül ekrem. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
akıtarak Ahrâriyye yolunun Müceddidî ve Hâlidiyye kolunun feyzlerini sunuyordu. Kısa 

zamanda, devlet erkânından vezirler, komutanlar, paşalar, âlimler, velîler onun talebesi 

olmak için etrâfını doldurdular. O, âb-ı hayat pınarı, herkesi kabiliyetlerine göre 

yetiştiriyordu. Bu şekilde senelerce çalışarak, pekçok kimsenin hidâyete kavuşmasına 

vesile oldu. Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri, ömrünün son senelerinde, Allahü 

teâlâya ve otuzdokuz sene önce vefât eden mübârek hocası, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’ye 

kavuşmak arzusu ile yanmaya başladı. 1281 (m. 1864) senesinde Muharrem ayının 

ortalarında talebeleri ve tanıdıkları ile helâlleşti, vedâlaştı. Vasıyyetini bildirdi. 

Muharrem’in ondukuzunda Cum’a günü talebelerinin başında okudukları Kur’ân-ı kerîmi 

dinleyerek son nefesini verdi. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-

Ansiklopedisi/Detay/ABDULFETTAH-I-BAGDADI-AKRI/3858 
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6.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİNİN TEMSİL ETTİĞİ 

TARİKATIN SİLSİLESİ (KENDİ YAZDIĞI KİTAPTAN) 

 

Önsözde de belirttiğim gibi bu yazma eserin dijital görüntüsü Milli 

Kütüphane koleksiyonunda Adem Ezber tarafından tesbit edilerek 

incelenmek üzere bana yollanmıştır. Şeyh-i Şeyrani’ye ait olan bu yazma 

eser onun hakkında bu zamana kadar bilinen her şeyi yeniden tasavvur 

etmemize yarayacaktır. Şeyh-i Şeyrani’nin çıkardığı tarikat silsilesinden 

sonra yazmış olduğu beyitlerdeki ölçü ve ahenk ile Osmanlıca ile birlikte 

Arapça ve Farsça’ya olan hakimiyeti de dikkat çekicidir.  

 

Şeyh-i Şeyrani’nin bu eseri onun başka eserlerinin de olacağını 

isbat eder niteliktedir. Maalesef nasıl tekkenin ve ailenin elinden çıktı 

bilinmez ama üzüntü verici bir durumdur.  

 

Adem Ezber’in bana yolladığı bir diğer belge de Osmanlı Arşivi 

koleksiyonundan bir belgedir. Bu belge doğrudan Şeyh-i Şeyrani ile ilgili 

olmasa da karşımıza bambaşka bir pencere açmaktadır. Şöyle ki: Belge 18 

Mart 1800 tarihlidir ve Çorum'da Baba Şiran Zaviyesi’nin varlığından 

bahsedilmektedir.105 Bu şu demektir: Şeyh-i Şeyrani’den önce de 

Anadolu’nun kalbi denilebilecek olan Çorum’da bir Şiranlı daha gelmiş-

geçmiş. Boşuna denilmemiş: “Gitti Şirani, geldi Şirani” Allah’ın 

nizamında tesadüf yok tevafuk vardır.  

 
Silsile-i Nakşibendiyye 

Tarikat silsileleri kökene doğru indikçe değişmemektedir. Ancak 

bazı mürşid-i kâmillerin halifelerinin çokluğu söz konusu olduğu için onlar 

yana doğru yeni kollar da sürebilmektedir. 

                                                           
105 EK-7 
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Sağ sayfa: 

Elhamdü lillahi Rabbi’l-alemin. Elhamdü lillahi hakka hamdihi ve 

senaihi vessalatu vesselamu ala hayri halkıhi Muhammedin ve alâ âlihi ve 

sahbihi ecmain. Allahümme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil-hatmeti’ş-

şerîfeti’l-mubâreketi, ba’del- kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyeten 

minnâ vâsileten ilâ ravdati menbai-s’sıdkı ve’s-sefâ eşrafil verâ, hazreti 

Seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa Sallallahu aleyhi vesellem ve ilâ rûhî. 

Küllin min âlihî ve evlâdihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve ehli beytihi 

rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmain ale’l-hususi ve ilâ rûhî küllin min sadatı 

es-silsileti’t-tarikati. 
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Alemlerin rabbine hamd olsun. Övgü ile salat u selam 

yarattıklarının en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'in ve bütün 

eshabının, dostlarının üzerine olsun. Allahımız bu üstün ve kutlu hatmin 

misli sevabı da kabul ettikten sonra fazlın ve kereminle bizden bir armağan 

olarak doğruluk ve safanın kaynağı, günahlara giden işlerden sakınmanın 

en üstününün sahibi, doğruluk ve safa bahçesinin sahibi efendimiz 

Muhammed Mustafa'ya salat ve selam üzerine olsun, ona ulaştır ve tebliğ 

et. Salat u selam onun ruhuna, ailesi, ev halkı, çocukları, dostları ve 

eşlerinin de hepsine ve özellikle de tarîkât silsilesine olsun. 

 

Sol sayfa: 

İn sabertum Fehüvehayrunlissabirin  

 

Bismillarrahmanirrahim 

           Euzü bi afvike min ikâbike ve euzü bi-ridâke min sahatike ve euzü 

bike minke celle vechuke la-uhsi senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ 

nefsike. 

 

Cezandan affına sığınırım, azabından rızana sığınırım, Senden, Sana 

sığınırım. Zâtın yücedir,  Sana olan övgüleri sayamam, Sen kendini 

övdüğün gibisin. 
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İza 'azamte fi'l emri lâ tehaf min mekrûhin  

Bir işi yapmayı kararlaştırdığında zorluktan korkma. 

Haze'l emru su'ûbetun la tec'al teruh  

Bu işin zorluğu seni vazgeçirtmesin. 

Bu dua-yı şerifi leyle-i berâatde iki rek’at salat-ı hacet kılıb yedi defa 

kırâet 

Sağ sayfa: 

Du'âu Leyleti'l Berât 

Bismillahirrahmanirrahim  

Elhamdülillahi Rabbil alemiyn. Vesselatu vesselamu alâ Resulina 

Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yâ bedî'a's-semâvâti ve'l-'arzi yâ 
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ze'l-celâli ve'l-ikrâm. Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi. Allahümme in künte 

ketebte ismuna fî dîvâni's-sü'edâi fe-leke'l-hamdu ve'ş-şükrü ve in ketebte 

ismina fî dîvani'l-eşikkâi fe emhi ve'sbit fî divâni's-su'edâi fe-inneke kulte 

fî kitâbike'l-kerîm yemhullahu mâ yeşâu ve yusbitu Allahümme en 

es'eluke'l-'afve ve'l-'âfiyete fi'd-dîni ve'd-dünya ve'l-âhireti. Allahümme 

eğninâ bi'l-'ılmi ve zeyyinnâ bi'l-hilmi ve ekrimnâ bi't-tekvâ ve hammilna 

bi'l-'âfiye. Allahümme'rzuknâ fi'd-dîni bi-gayr-i hisâb bi-rahmetike yâ 

erhame'r-râhimîn. ve salla'llahu 'alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve 

sahbihi ecma'în ve'l-hamdu li'llahi rabbi'l'âlemîn Âmîn. 

 

Ey Rabbimiz, Allahımız! eğer adımızı iyiler divanına yaz. Hamd ve şükür 

sanadır. Eğer asiler divanına yazmışsan onu sil ve iyiler kütüğünde sabit 

kıl çünkü Sen yüce kitabında diyorsun ki Allah dilediğini siler dilediğini 

bırakır. Allahımız, Senden dînde, dünyada ve âhirette af ve âfiyet isterim. 

Allahımız bizi bilgi ile zenginleştir, yumuşak başlılıkla süsle, takvâ ile 

üstün kıl ve bize âfiyet yükle Allahımız bizi dinde hesapsızca rızıklandır 

ey merhemetlilerinin en merhametlisi. 

Sol sayfa: 

Ve fî hâzihi'l-'aşiyyeti ve en tecîrnî mine'n-nâri bi-kudretike hasbiyallahu 

la-ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbu'l-'Arşi'l-Azîm. Seb'a 

merratin men kâle zalike kefahu’llahu hemmu'd-dünya ve'l-âhirtiha (ilâ 

üssi hubb). La ilahe illallahû vahdehû lâ şerikele leh. Lehü'l-mülkü ve 

lehü'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve alâ külli şey'in kadir. Âşera 

merrâtin men kâle zâlike kütibe lehu 'aşera hasenâtin ve muhiye 'anhu 'aşru 

seyyiât. Ve kâne ke-adli aşera rikabin ve ecüra mine’ş-şeytani (el-had) ve 

subhanellahi ve bi-hamdihi miete merratin. Subhanallahi'l-'azîm ve bi-

hamdihi miete merratin. (t) Subhanellahi miete merratin elhamdulillahi 

miete merratin. Lâ ilahe illellahu miete merratin Allahuekber miete 

merratin. (t) Ve yusalli 'ale'n-nebiyyi sallellahu aleyhi ve sellem 'aşera 

merrâtin. Men kâle zâlike edrake şefâ'atî. (el-hat) ve in ibtüliye bi-deynin 

ev hemmin fe'l-yekul Allahümme innî e'ûzu bike mine'l-hemmi ve'l huzni 

ve e'ûzu bike mine'l-'aczi ve'l-keseli… 

Ve bu akşam da  (Berat Gecesi) kudretinle bizi cehennemden ateşinden 

koru. Bana Allah yeter ki ondan başka ilah yoktur. Ancak O vardır ilah 

olarak, ben O’na tevekkül ederim. O büyük arşın sahibidir. Bunu yedi kere 

okuyana Allah dünya ve ahiretteki önemli işlerinde yetişir. Allah'dan 

başka ilâh yoktur. O kendi başınadır, bir ortağı yoktur. Mülk onundur, 
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hamd onadır, O diriltir, O öldürür, O her şeye kâdirdir. Bunu on kere 

okuyana on sevap yazılır ve ondan on günah silinir. On perde dengi oldu 

ve şeytandan kurtarıldı. Allah'ı tesbih ve ona hamd ederim yüz kere (t) 

subhanellahi yüz kere Elhamdulillahi yüz kere Lâ ilahe illallahu yüz kere 

Allahuekber yüz kere, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme on kere salavat 

getirilir. Bunu böyle söyleyen şefaatime ulaşır ve eğer borca ve bir 

üzüntüye uğrarsa Allahım üzüntü ve kederden ve çaresizlik ve 

tembellikten sana sığınırım desin. 

 
El-emru sehlun ve fîhi hayran izheb ente ve lâ-tehaf  

İş kolaydır ve onda hayır vardır yürü sen korkma.  
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Haze'l-emru fîhi nedâmetun li-sâhibihi ısbir  

Şu iş ki sahibi için onda pişmanlık var, sabret 

Sağ sayfa: 

…ve euzu bike mine’l-cubni ve’l-buhli ve euzubike min galebeti’d-deyni 

ve kahri’r-rical. İlâ hunâ yukâlu fi’s-sabahi ve’l-mesai cemi’an illa en 

yegulu mevdıi’s-subhi emsa ve’t-tezkiru fi’s-sabah ve’l-mesai ette’nisu ve 

yubiddilu’n-nüşûra bi’l-masîrî ke-ma kütibe bi’l-humrati’ınde külli 

yüzâdu fi’l-mesai fakat (emseynâ ve emsa) el-mülkü li’llah. Ve’l-hamdu 

li’llahi e’ûzu bi’llahi’llezi yumsiku’s-semâe en tega’a ale’l-ardi illâ bi-

iznihi min şerri mâ halaka ve zera’a ve bera’a ve yuradu fi’s-sabahi fekad 

esbahna ve esbaha el-mülkü lillahi ve’l-kibriyau, ve’l-azametu ve’l-halgu 

ve’l-emru ve’l-leylu ve’n-neharu vema fihima lillahi vahdehu allahümme 

ica’al evvele haze’n-nehari salahen ve evsatuhu felahan ve ahiruhu 

necahen eselüke hayre’d-dünya ve’l-ahireti Ya erhamerrahimin. (Mess elif 

ve tı) Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke ve sa’de bike ve’l-hayru fi 

yedeyke ve minke ve ileyke… 

Meal: 

Allahım korkaklıktan ve cimrilikten, kötü insanların ve dünyanın 

galebesinden, aldatmasından Sana sığınırım. Mülk, büyüklük, azamet, 

Âlem-i Halk (altı evrede halk edilen fizikî âlem) Âlem-i Emir (Ol emriyle 

yaratılan  mânevî âlem) gece ve gündüz ve ikisi arasındakiler yalnız 

O’nundur. Allahımız bu gündüzün başını  salah ortasını felâh ve sonunu 

necâh kıl. Senden dünya ve ahiret iyiliği isterim, ey merhametlilerin en 

merhametlisi! Emrine âmadeyim. Allahımız, saadet seninledir, hayır Senin 

elindedir, Sendendir ve Sanadır. Sana geldim. Amin. 

Akşam ve sabah bu dualar okunur. 

Açıklama: 

Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Selem sıkıntı ve borç içindeki bir 

ashabına, "Söylediğin zaman, Allah'ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği 

bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?" deyince, Buyur öğret Yâ Resûlallah!" 

dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını 

tavsiye ettiği şu duâyı öğretti. 

"Allahümme innî eûzü bike mine'l hemmi ve'l hazen ve eûzü bike 

mine'l aczi ve'l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike 

min galebeti'd-deyni ve kahri'r-ricâl" Bu Ashab diyor ki: Rasûlüllâh'ın 

öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle 

Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti." 
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Sol sayfa: 

Allahümme mâ kultu min gavlin ev halaftu min halfin ev nezertu min 

nezrin fe-messeytuke beyne yedeyye zalike külluhu mâ si’te kâne ve 

mâ’lem yeşe’ lâ yekûnu vela havle velâ kuvvete illâ bike inneke alâ külli 

şey’in kadir. Allahümme mâ salleytu min salavatin fe-aleyye men salleyte 

ve mâ leantu min la’nin fe-alâ men leante ente veliyyi fi’d-dünya ve’l-

ahireti tevaffeni müslimen ve elhıkni bi’s-salihin Allahümme inni eselüke 

er-rıza ba’del-kaza ve berda’l-işi be’del-mevti ve lezzeti’n-nazari ilâ 

vechike’l-kerim ve şevgan ilâ ligaika fi gayri darrae mudurrati vela fitnetin 

mudilletin ve euzu bike en azlim ev uzleme ev a’tediye ev yu’tedâ aleyye 

ev aksibe hatieten ev zenben la tagfiruhu. Allahümme fatıre’s-semavati 

ve’l-ardı alimel gaybi ve’ş-şehadeti zü’l-celâli ve’l-ikram. Ve inni ahedu 

ileyke fi hazihi’l hayati’d-dünya ve üşhidüke ve kafâ bi-ke şehiden… 

 

Meal: 

Allahımız! Senin dileğinin dışında ne bir sözüm ne yemînim ne de nezrim 

var, iki elimi tutmuşsun, ne yaptımsa senin dilediğindir; Senin dilediğin 

olur, dilemediğin olmaz; Sen her şeye kâdirsin; Senden başka bir güç, 

kuvvet yoktur. Senin dua etmediğin kimseye dua etmedim, Senin lanet 

etmediğin kimseye de lâ et etmedim. Sen benim dünya ve âhirette 

hâmimsin, beni Müslüman olarak vefat ettir ve iyilere kat. Allahımız! 

Senden gerçekleştikten sonra kazâya rızâ, ölümden sonra güzel bir hayat, 

vech-i ilâhine bakmanın tadını, seninle buluşmanın şevkini, zararlıya ve 

sapıtan fitneye rıza göstermememi dilerim. Zulmetmekten ve zulm 

olunmaktan, saldırmaktan ve saldırıya uğramaktan ve Senin 

affetmeyeceğin bir günah ve hatayı işlemekten Sana sığınırım. Allahımız! 

Sen gökleri ve yeri yaratan, görüneni ve görünmeyeni bilen, celâl ve ikrâm 

sâhibisin. Ben muhakkak ki Sana bu dünya hayatında söz verdim, Senin 

varlığına şehâdet ederim, Sen de şâhid olarak bana yetersin. 
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Haze'l-emru fîhi nûrun ve ferhun li-fâ'ilihî inşaallahu te'âlâ  

Bu işde işi yapan için nûr var, ferahlık var, inşa-Allah. 

Haze'l-emru fîhi râhatu'l-kalbi ve'z-zihni  

Bu iş ki içinde gönül ve zihin huzuru var. 

Sağ sayfa: 

Enni eşhedü enla ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike leke lekel mülkü ve lekel 

hamdu ve ente alâ külli şey’in kadîr. Ve eşhedü enne Muhammeden 

abduke ve Rasûluke ve eşhedü enne va’deke hakkun ve’s-salatu atiyetün 

lâ raybe fiha ve enneke teb’asu men fi’l-kubûr ve inneke in tekilni ilâ nefsi 

tekilni ilâ da’fin ilâ ve avretin ve zenbin ve hatietim ve enni lâ asiku illâ 
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bi-rahmetike. Fağfirli zunubi külleha innehu lâ yağfiru’z-zunube illâ ente 

ve tu’b aleyye inneke ante’t-tevvabü’r-rahim. (bast) feiza tala’ati eş’şemsu 

ve salli rek’ateyni kâne lehu hücceten ve umreten tammetin. Kemâ 

tekaddeme ve yegulul lahu te’ala yâ ibnu ademu irka’li erba’a rek’atin 

evvele ennehari ikfike. Amin. Temmet 

Meal: 

Şehadet ederim ki; senden başka ilâh yoktur. Senin eşin benzerin yoktur. 

Yer de Senin mülk de Senin. Yalnız Sana hamd ederim. Sen bütün her şeye 

kadirsin. Tekrar şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Senin resulun 

ve kulundur. Tekrar şehadet ederim ki; Senin va’din haktır, seninle 

buluşacağımız doğrudur, kıyametin geleceği de doğrudur. Bunda şüphe 

yoktur. Sen kabirdekileri dirilteceksin.  Senin rahmetine muhtacım. Beni 

ve günahlarımı bağışla. Senden başka affedici yoktur. Beni affet, ancak 

Sen affedersin. Sen beni kendime bırakma, eğer bırakırsan büyük bir 

zayıflığa, günahla açığa çıkan ayıpla, hata ile karşı karşıya kalırım. Senin 

rahmetinden başkasına güvenmem. Güneş doğduğu zaman iki rekat namaz 

kıl. O senin için bir hac ve umre sevabı olur. 

Ey âdem oğlu! Gündüzün evvelinde benim için dört rekât namaz kıl ki 

sana yetsin. Amin 

 

Sol sayfa: 

Hulefa-i Nakşidin Şirani reşadetlü Hacı Mustafa Efendi sellemu’llahi 

aleyh hazretlerinin nizam buyurduğu silsile-i müteberrikdir. (mübarek 

silsilesidir) 

 

Hakikat bahrinin dürrîn deren mahbûb-i Sübhânî  

Erişdi kâbe kavseyne ev ednâda bulub kânı 

1-İlahi bi-hürmeti şefi’i-l müznibine seyyidina Muhammed sallallahu 

te’ala aleyhi ve sellem 

O dürri derc idüb Sıddık oluben mahzen-i esrâr 

Zihî sıdkında sadıkdır o yârın gârda yârânı 

2-Ve bi-hürmeti Ebi Bekir es-Sıddık radıyallahü teala anhu 

O genci feth idüb Selmân saçıldı ravh ile reyhân 

Nice cânlar olub mestân unutdı huri gılmânı 

3-Ve bi-hürmeti seyyidina Selmanü’l-farisi radyallahu anhu 

Erişdi Kâsım-ı Ebvâb bu bâbda oldu çün bevvâb 

Erüb tâ sâhile gark-âb döşedi hân-ı rûhânı 
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4-Ve bi-hürmeti seyyidina el-Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir es-

Sıddık radıyallahu teala anhu 

 
Hâze'l-emr fihi rizaillahi teala fela tetruku ve ente reşid  

Allahu teâlânın rızası olan bu işi olgun insan terketmez. 

İhzar el-cehl ve ehlihi fe fihi ademel-felah 

Cehaleti ve cehalet sahiplerinden kaçın ki bunlar iflah olmaz. 

Sağ sayfa: 

Çü ânın han-ı bezminde bulunub Cafer-i zinde 

Acâyib oldı ferhunde buluben sıdk-ı Hakkânî 

5-Ve bi-hürmeti seyyidina el imam Cafer es-Sadık radıyallahu anhu 
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Ânın sıdk-ı safâsının nesîmin buldu çün Tayfur 

Sabasının safasından nice gör didi subhâni 

6-Ve bi-hürmeti Seyyid Tayfur ibni İsa el-Bestami radıyallahu anhu 

Çü ol buydan alub şemme geçirdi seyr-i imkândan 

Ki hark itdi hayâlâtı Ebu’l-Hasan el-Harakânî 

7-Ve bi-hürmeti seyyidinâ eşşeyh ebî‘l-Hasan el-Harakanî radıyallâhü 

anhu 

Anın ol himmetin görüb Ebu Ali olub çalâk 

Urûc itdi ulâya tâ ola mahrem-i Yezdânî 

8-Ve bi-hürmeti seyyidinâ ebî Alî el-Farmedî radıyallâhü teâlâ anhu 

Anın dâmenini tutup ana der-pey revân oldı 

Çü vâkıf oldu sırrına Şeyh Yusuf el-Hemedânî 

9-Ve bi-hürmeti seyyidinâ Ebî Ya'kub Yûsuf el-Hemedânî 

radıyallahü anhu 

 

Sol sayfa: 

Gelüb Gavsu’l-Halâyık çün ona dil-bend idüb her dem 

Bulub bilüb görüb Rabbin Abdulhâlık el-Gucdüvânî 

10-Ve bi-hürmeti seyyidina Abdulhaluk el-Gucdüvânî radıyallahu 

te’ala anhu 

Çü Şeyh-i Arif-i Dânâ sülûkünde olub binâ 

Erişdi kasr-ı îkâna açılub bâb-ı irfânı 

11-Ve bi-hürmeti seyyidina Arifü’r-rivegeri radyallahu te’ala anhu 

Sena kıldı ana Mahmud ki nezdinde ola mahbûb 

Muhabbetde ola mağlub bilüb hayretde Hayranı 

12-Ve bi-hürmeti seyyidina Mahmud  el-İnciri’l-Fağnevi radıyallahu 

te’ala anhu 

Alî a’lâ makam buldu ânın sohbet-i yümnünden 

Çünan himmetle kim ola Aliyyi Ahmed-i Sâni  

13-Ve bi-hürmeti seyyidina Aliyyü’r-ramiteni radyallahu te’ala anhu 

Dediler kutbu’l-evliyâ Muhammed Bâbâ Semmâsî 

Geçüb a’lâdan a’lâya urûc itdi ânın cânı 

14-Ve bi-hürmeti seyyidina Muhammed Baba es-Semmasi 

radıyallahu te’ala anhu 
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Kıfi'l-emra'l-lezî 'azemte  

Karar verdiğin işte dur. 

Leyse fî te'hîrike hayran e-inne'l-hayra fî ta'cîlihi  

Geciktirmende hayır yoktur; muhakkak ki hayır onun 

çabuklaştırılmasındadır. 

Sağ sayfa: 

Urûcunun burûcundan tulû’ eyledi bir mah-ı tâb 

Âna Seyyid Külâl dendi gönüller kıldı nûrâni 

15-Ve bi-hurmeti seyyidi's-sâdât seyyidinâ Emir Külâl radıyallahu 

te’ala anhu 
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Muhammed Şâh-ı Nakşibend tulû’ eyledi çün hoşid 

İhata itdi afakı anın nur feyezanı  

16-Ve bi-hürmeti seyyidina kutbu-t'tarâik ve gavsu l'halâyik Şâh-ı 

Nakşibendî radıyallahu anhu 

Muhammed Alaeddin anın ol nûr-i feyzinden  

Itırlar saçdı canlara verüben derde dermanı 

17-Ve bihurmeti seyyidina Alaüddin Muhammed el-Attar radıyallahu 

te’ala anhu 

Anın ol ıtır bûyundan çü buldu cezbe Yakub 

Çıkub cevelân idüb Çerhi güzâr eyledi imkânı 

18-Ve bihurmeti seyyidina Yakub el-Çerhi radıyallahu te’ala anhu 

İşidin Hace-i Ahrâr Hakk’ın bahş-ı kiramından 

Nice kehf-i enam oldu saçub in’am u ihsanı 

19-Ve bihurmeti seyyidina Abdullah el-Ahrar es-Semerkandi 

radıyallahu te’ala anhu 

 

Sol sayfa: 

Muhammed Zâhid cana irişdi çün o ihsana 

Erüb makam-ı ihsana şühud eyledi cânânı 

20-Ve bi-hürmeti seyyidina Muhammed Ez-Zahid radıyallahu te’ala 

anhu 

Muhammed Derviş derdnâk düşübdür derde bî-payân 

Ki tâ bir gün deva eder deyü ederdi efgânı 

21-Ve bi-hürmeti seyyidina Derviş Muhammed radıyallahu te’ala 

anhu 

Çü Haceğî Semerkandî bu sohbetde bulub kandı 

Ona derdler deva oldu gözetdi hükm ü fermânı 

22-Ve bi-hürmeti Seyyid Muhammed Hacegi Es-Serfendi radıyallahu 

te’ala anhu 

Fenâya saldı çün özün bekâyı buldu pes bâki 

Mekânı lâ-mekân şehrin edindi cây-ı nûrânî 

23-Ve bi-hürmeti Seyyid Muhammed El-Baki Billah El-Kabli 

radıyallahu te’ala anhu 

Müceddid Ahmed-i Sânî aceb keşf-i makamâtda 

Bulunur mu ona sâni Buhârî yâ Horasanî 

24-Ve bi-hürmeti seyyidina Şeyh Ahmed El-Faruki es-Serhendi 

radıyallahu anhu 
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Sabrak fî hâze'l-emri hayrun ve sürûrun 

Bu işde sabretmende hayır ve sevinç vardır. 

Sür'atek fî hâze'l-emri hayrun ve sürûrun  

Bu işte ise çabuk olmanda hayır ve sevinç vardır. 

Sağ sayfa: 

Anın ferhunde bezminde Muhammed oldu çün Masum 

Pes oldı urvetü’l-vüska tutuben habl-ı Kur’an’ı 

25-Ve bi-hürmeti seyyidina Mehmed El-Masum radıyallahu te’ala 

anhu 

Visâk edindi Seyfüddin urûc itdi hurûc itdi 

Mekânı lâ-mekân oldı göründü cây-ı nurâni 

26-Ve bi-hürmeti seyyidina Seyfeddin radıyallahu te’ala anhu 

Nihânı gayb-ı mutlakdan olacak feth-i nûrâni 
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Olub nur-i alâ nurin Seyyid Muhammed el-Bedvânî  

27-Ve bi-hürmeti seyyidi’s-sadat seyyidina Nur Seyyid Muhammed 

el-Bedvanî radıyallahu te’ala anhu 

Çü Şemsüddin Habibu’llah düşübdür Mazhar-ı Cânân 

Pes oldı canlara cânân o canlar canının canı 

28-Ve bi-hürmeti seyyidina Şemsüddin Habibullah Cân-ı Cânân 

radıyallahu anhu 

Çü geldi Şah Abdullah bu yolda oldu Hablullah 

Fenâ-fi’llah106 bekâ-bi’llah107 anın da oldu seyrânı 

29-Ve bi-hürmeti cami'-i kemâlât-ı sûrî ve manevî Abdullah Ed-

Dehlevî radıyallahu anhu  

 

Sol sayfa: 

Ziyâüddin Şeyh Halid bu yolda serfiraz oldu 

Geçip sadra tarikatda teveffuk etdi akranı 

30-Ve bi-hürmeti Ziyauddin el-Bağdadi Seyyidina Halid radıyallahu 

te’ala anhu 

Çü Abdullah gelüb Rûm’dan ona canıyla râm oldu 

Ziyalandı gözü gönlü nider pes Rûm’a revânı 

31-Ve bi-hürmeti seyyidina Abdullah er-Rûmî radıyallâhü te'âlâ anhu  

Cemâli şem’ine pervâne iden Yahya ki pîri mâ 

Yüceltdi kasr-ı irfânı koyup hânı Dağıstânî 

32-Ve bi-hürmeti seyyidina gavsu'l-vasilin seyyidina Yahya el-

Dağıstânî radıyallahu anhu 

Bu kemter-i Rum’a Yâ Râb no’la kıtmiri ola der bâb 

Ki ta feth olacak evvâb göre bir kez o sen hanı 

33-Ve bi-hürmeti seyyidina ve seyyidü’r-Rum Mustafa bin Ömer Eş-

Şirani radıyallahu anhu 

 

Zat-ı şerif-i mezkûrun asâr-ı celilesidir. 

(Zikredilen şahsın “Mustafa bin Ömer eş-Şirani’nin” büyük eseridir). 

 

                                                           
106 Fenâ fillâh olmak tabiri "başerî irâdeyi Yaratıcı'nın irâdesinde eritmek" manâsına 

gelir.  
107Bekâ billah ise, kulun Allah'ın huzurunda bâki ve var olmasıdır. 

https://sorularlaislamiyet.com/bekabillah-makaminin-manasini-ve-ve-hallerini-aciklar-

misiniz-0  
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Gönül vermegil ağyara bulasın himmet-i bâlâ 

 

Sol alttaki kırmızı yazı: 

Nevvir kulûbenâ bi-hürmetihim ve enzil 'aleynâ feyzahum ve'nfe'nâ bi 

berakâti(him) fi'd-dünya ve'l-âhireti yâ erhame'r-râhimîn sallî ve sellim alâ 

nûrihim el enbiyâ-i ve'l-mürselîn ve ala âlihim ve ezvâcihim ecma'în amin 

ya muin. 

Allahım onun hürmetini bizim kalbimize nur et ve bize feyzini, bereketini 

ver. Bizi hem dünyada hem ahirette kazançlı olanlardan eyle, yâ  Rahmân 

yâ Râhim. Hazreti Muhammed’e ve onun  aline ve ashabına rahmet eyle. 

Ya Allah! Amin.  

Sol üstte yandaki yazı: 

Bu serfiraz-ı Rum’a Yâ Râbb 

No’la şahbâz ola derbâb  
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Lâ tahammeli'l-hemme ve'sbir fe-inne 'akıbetehu hayrun  

Gam keder yüklenme sabret, mutlaka sonu iyidir. 

Se'âdetek fi seyrike ilâ mâ teveccahte  

Mutluluğun yöneldiğin şeye gitmendedir. 

 

Gönül vermegil ağyara bulasın himmet-i bâlâ (üst sayfa sonundan) 

Geçir fikrin dû âlemden taleb kıl matlab-ı a’lâya 

 

Gönül levhinde nurânî yazarsan hatt-ı rûhânî 

Okur zevkile rûh anı olursun âlim u dânâ 

 

Gönül şehbâz-ı ilâhîdir elinde tutar ol sultanı 

Bülend-i pervâz ile dâim şikârı maksad-ı aksa 

 

Gönül sığmaz yere göğe aceb bir murg-ı kudsi kim 

Humâyun kasr-ı kavsinden gözetir dâim ev ednâ 

 

Gönül gözünden estarı gidersin sen hakâyıkla 

Ta’ayyün selb bula ta kim açıla ayine-i esfa  

 

Gönülde vech-i dildârı göresin zevkile her bâr 

Cemalinin ziyasından erişür şu’lesi cânâ 

 

Gönül tahtından bir mahbûb salınır gâyetü’l-gâye 

Ferâvişler perîvişler düzenmiş gayet-i ra’nâ 

 

Gönül bir sırr-ı azamdır verildi hil’at insana 

Zihi bir tac-ı devletdir anınçün dindi kerremna  
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El-izzetu ve'r-râhatu ve's-se'âdetu fi'l-kanâ'ati utruki'z-ziyâdete 

İzzzet, rahat ve saadet kanaattedir; fazlayı terk et.  

İn a'azamte'l-hayre 'accil yekfîke'llahu te'âlâ 

Bir işi yapmayı kararlaştırdığında acele et, Allah sana yeter. 

 

Gönül tûri tecellisin göricek nefs-i ma’nîdir 

Deyüp tebbet döner Hakka tutar buyruğunu her câ 

 

Gönül bir bahr-ı ummândır doludur dürrüyle mercân 

Velâkin gayet as’abdır erişmez ka’rine her pâ 

 

Gönül mir’âta kâbildir cemâline mukâbildir 

Görünür onda bir misbah ne şarkiya ne garbiya 
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Gönül bir nûr-i lâhûtî ihâta etdi nasûtu 

Erişdir aslına tâ kim bulasın manzâr-ı eclâ 

 

Gönül çarhında bir mahtab tulû’ eylerse ey Rûmî 

Sana yetmezmi ol devlet eger dünya ve’ger ukbâ 

Zat-ı şerif-i mezkûrun asâr-ı celilesidir.  

 

Aşkı levm etmek olmaz mübteladır neylesün 

Derdine derman bulunmaz çaresizdir neylesün 

 

Her kimin gönü düşerse zülf ü dostun dâmına 

Kurtulamaz bir acâib kerbelâdır neylesün 

 

Aşıkın sözü derûni kahur etdi zahidi 

La-cerem zeban-dıranelik ta’na saldı neylesün 

 

Zahidi zahid-perestlik itdi a’ma gözünü 

Çeşm-i nâ-bînâ göremez vech-i dildâr neylesün 
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Men tevekkel ale’llahi kefâ izheb ilâ ma kasadte 

Allah, tevekkül edene yeter, git gayene.  

Es-sabru ecmelun fî kasdi’l emri fe-in fa’alte fe-fîhi’l-hayri  

Gaye için sabır en iyisidir. Bunu yaparsan bunda hayır vardır. 

 

Aşıka bigânedür der zâhid-i hodbîn belî 

Her kişi kendü sıfâtın söyleyübdür neylesün 
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Zahidin levm'i safâ-ender-safâ âşıklara 

Bilmedi zâhid bunu pes zevki yokdur neylesün 

 

Zâhidâ levm itme bizi bilmeyince sırr-ı ben 

Aşıkın cânına bir özge salâdur neylesün 

 

Zâhidi mazur tutun ey âşıkân-ı bâ-sâfa  

Ateş-i harmân kebâb eyler ciğerin neylesün 

 

Rûmiyâ yâ zâhid hoşun güft (u) gu'dan fariğ ol  

Sahravî bilmez zebânı ehli der ya neylesün 

 

Zat-ı şerif-i mezkûrun asâr-ı celilesidir 

Gine arz-ı cemâl etdi hümâyun-ı kasr-ı âliden 

Gine cânâ nidâ etdi bülend-âvâz-ı ma’niden  

 

Düşürdi dâmına gönlüm şikâr-ı câne kasd eyledi 

Hezarân tir-i pertâbı atar ebru-yı kemânîden  

 

Gine derya-yı dil taşdı ihata etti âfâkı 

Değil bahr-i muhit katre ânı sanma muhâlîden 

 

Çü rûh ummana düş bir dem zuhûr eyledi enfüsden 

Giderdi dilden ağyârı halâs itdi melâlîden 

 

Göründü bir sırr-ı sultan bîrûn-ı cân cihânından 

Şu denlü hayrete kübra irüb câna celâlîden 
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Lâ tegayyar ve la terah fî mekânike ve ente bi-hayrin mine’llahi te’âla 

Değiştirme yerini gitme, Allah’dan bir hayırlasın. 

Yuğnîke mâ turîdu fe-inne fîhî hayran cezîlâ  

Seni dilediğin gibi zengin edecek bunda çok hayırlar vardır. 

 

Çü doğdu nur zât bi’z-zât hüviyetinden hüma saldı 

Heb ismi resmi mahv itdi pes agâh ol bu nâlîden 

 

Gönül hayran cân sermest olub şeyda-yı mevlâyı 

Bekâ-yı ayn-ı hayretde sağın bilmez şimalinden 
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Bu kez işrak idüb misbah ne şarkiyane ne garbiyane 

Olub nurun alâ nurin oku seb’ü’l-mesaliden 

 

Bu nazmım fehm idem dirsin uyan canın uruc eyle 

O dergâha vüluc eyle olub mevl’e-l-mevaliden 

 

Şular kim buy-i vuslatdan meşâmi olmadı şemme 

Yanub kandil-i firkatinde ki eşidir dağ-ı nâriden 

 

Hudâvendâ Hudâvendâ bu kemteri Rumi'ye fazl it (et) 

Gider gözünden estârı çeküb kühil-cemâlinden 

 

(Ey Mevlâm bu değersizi Anadolu’ya fazl et de gözünden perdeleri 

kaldır, cemâl-i ilâhiyenden gözüne sürme çek). 

 

Nat-ı şerif-i hazret-i Rasûlullah sallallahi ve sellem 

Cemâlin aşk-ı alemde yakub cümle teni cânı 

Ki ışk virüb görem dirsen feda kıl yolına cânı 

 

Didim kasır ki medh idem kalem aciz ki nakış idem 

Ben ednâ nice vasf idem anın vessaf-ı sübhânî 

 

Hitab idüb kalem yazdı Muhammed namını evvel 

Pes oldu arş, kürsi, levh musavver etdi ekvanı 

 

Hira dağında Cebrail heman sadrın şakk itdi 

Elem neşrah leke sadrek bu hükme nass-ı burhânı 

 

Mübarek kalbini yuyub zehebden taşt içinde bil 

Vücudu ma’den-i hikmet mu’attar ruh-ı cismâni  
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Cerrir niyyetek bi’l-hayri ve‘kna’ bi-kısmetillahi te’âlâ  

Niyetini hayra çek, Allah’ın taksimine kanaat et. 

İzheb ilâ mâ turîdu ve teşâu  

Nereye istersen, dilersen git. 

 

Karini Müslüman oldu mugayirat hükmin ahz idi 

Pes anda yokdur asla hiç ki zerre hatt-ı şeytani 

 

İdüb inzal anın şanın subhanellezi esra 

Ayrışdı Kâbe kavseyne çü seyr eyledi Yezdanı 
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Bu ihsan ana mahsusdur Kelim’e dahi olmadı 

Musarrah len terânî de bunu eyledi Tibyânı 

 

Sen oldun rahmeten lil’â lemin ancak eyâ sultan 

Kapundur mesnedi devlet kerem kıl ey kerem kânı 

 

Okundu şanına levlake levlak Yâ Resulallah 

Yaratdı hürmetine Hakk yedi gök hakk-ı cinânı  

 

Ezeccü ed’acü’l-aynenn ana hayran kamu kevneyn 

Kamer ü cemi’i ziyasından münevver cinnü insanı 

 

Saçı ve’l-leyli akn’el-enf kelamı dürr-i mercân hem  

Şekerden dahi ahlâdır mübarek berik-i esnânı  

 

Asile-l-hadd name-l-kadd ki kat’a yok ana manend    

Tebârek eyledi ahsen O Yûsuf'dan bu sultânı  

 

Okundu Sûre-i Yâsin  dahi Tâha yedi hâtim 

Fetahnâ Sâdu ve's-Saffâf 'Âtadur Seb'a Mesâni 

 

İşâret idicek bedre serî'an oldı iki şakk 

Şehadet getirüb gitdi Kureyş eyledi seyranı 

 

Seni irsal idübdür kaf fehi nase teal-Allah 

Beşir sensin nezir sensin vücudun lütf-i Rabbani 

 

Beni vasf-eyledi Hâlık benim medhim neden layık 

Nebî-i mürsellere fâik kıyâmet günü sultânı  

 

Şefaat sana mahsûsdur ve lâ melce' ve-lâ menca' 

Figân idem kuyukda ben çû sensin lutf-i rahmânî  

 

Şefaat senden isterim ki ol gün yevme lâ yenfa' 

Ki hak men ze'llezi yeşfa'u de itdi hükmü Kur'ânî 
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Hulûsî miskini senin eli bağlu kulındur hak  

Meded senden ayâ sultân sen it derdine dermânı 

 

Açıklama: 

Üst beyitlerde Hilye-i Şerif alt bölümdeki beyitlerde de Yûsuf, Yâsin, 

Tâha, Fetih, Sâd, Saffât..sûre isimleri geçmekte… 

Seb'a Mesâni, Kur'an-ı Kerîm'de bir ifâdedir. Burada bazı ayetlerin 7 kere 

okunmasını kastediyor olmalı seb'a mesâni, yedi tekrardan hareketle. 

Yâsin-i Şerîf'de mubîn kelimesi geçen âyetler 7 yerde iki kez okunarak 7 

hatim yapılır. Kezâ Tâhâ Suresi'nin hûrûfu mukatta'a olan il ayet-i kerimesi 

de 7 kere okunur. Ayetu'l-Kürsî gibi ve aynı maksatla. Mesâni ikileme 

anlamına da geliyor. 

Son beyitte peygamberimizin İnşikaku'l-Kamer mucizelerine işâret var. 

 
El-kana’atu kenzun lâ yefnâ ve’s-sabru sa’adetu’d-dünya  

Kanaat tükenmez hazine sabır dünya mutluluğudur. 

Kâle Ali kerreme’llahu vechehu ve radıye’llahu te’âlâ anhu. Kara’tu’t-

Tevrate ve’z-Zebûra ve’l-İncîle ve’l-Furkân. Fe-ehaztu min külli kitâbin 

kelimeten. Mine’t-Tevrâti. Men samate necâhu. Ve mine'z-Zebur mine'ş-

şehevatu selime mine’l-âfâti. Ve mine’l-İncîli men kana’a şebi’a. Ve 
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mine’l-Furkâni men yetevekkel ale’llahi fehüve hasbuhu. Sadaka men 

nataka mine’n-nevâdiri. 

Hazret-i Ali dedi. Tevrat, Zebûr, İncîl ve Kur’ân’ı okudum. Her kitaptan 

bir söz aldım. Tevrât’dan, susan kurtulur. Zebur’dan, şehvetlerden 

kurtulan belalardan kurtulur. İncil’den, kanaat eden doyar. Furkan’dan 

(Kur’an’dan) Allah’a tevekkül edene o yeter. Nadirlerden söyleyen doğru 

söyledi.108 

 

Silsilenin Bir Başka Şekilde İfadesi Vefatı Hicri ve Miladi Yıllar 

• Hz Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem (11/ 632) 

• Hz Ebûbekir radiyallâhü anh (13/634) 

• Selman Farisî radiyallâhüanh (35/655) 

• Kasım b. Muhammed radiyallâhü anh (102/720–21) 

• İmam Cafer Sadık radiyallâhü anh (148/765) 

• Beyazid-i Bistâmî (261/875) 

• Ebû Hasan Harakânî (419/1028–29) 

• Ebû Ali Ferâmedi (477/1084–85) 

• Yûsuf Hemedânî (535/1140–41) 

• Abdûlhâlîk Gucdüvânî (617/1220–21) 

• Hace Ârif Rîvgerî (649/1251) 

                                                           
108 Bu defteri yaptığı araştırma sırasında tesbit eden Adem Ezber’den temin ettim. Defter 

Milli Kütüphane arşivine kayıtlıdır. Eser Adı Silsile-i Nakşibendiye, Yazar Adı Şirânî 

(Şiranlı) Mustafa Efendi, Eser; Nakşibendiye Tarikatının Hâlidiye koluna ait bir 

silsilenâmedir (Manzûm (edebi sözlü) silsilenâme). Yer Numarası 06 Mil Yz A 8473 

vr.4a. Demirbaş No DVD, No 559, Cilt Özelliği Ölçüleri 170x110 - 118x60 mm. Milli 

Kütüphane-Ankara Koleksiyon Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Leyle-i Berât 

duâsı,. (10a-11a)’da Nat-ı Şerif vardır. Satın alma; Ali Abbas Çınar. S. N. 223/1997  
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• Hace Mahmud İncir Fağnevî (670/1271) 

• Hace Ali Ramîtenî (-azîzan) (705/1305, 715/1315) 

• Muhammed Baba Semmâsî (740/1339) 

• Seyyid Emir Külâl (777/1375) 

• Hace Muhammed Behaüddin Nakşibend (791/1389) 

• Hace Muhammed Alâeddin Attâr (802/1399) 

• Mevlânâ Ya’kub Çerhî (847/1443) 

• Ubeydullah Ahrar Taşkendi (895/1490) 

• Hace Muhammed Zahid (936/1530) 

• Derviş Muhammed (970/1562) 

• Hace Muhammed Semerkandi Emkenegî (1008/1599) 

• Hace Muhammed Baki Billah (1014/1605) 

• İmam-ı Rabbânî Ahmed Faruk Serhindi (1034/1625) 

• El-Urvetül-Vüska Muhammed Ma’sum (1098/1687) 

• Şeyh Seyfeddîn Farukî (1100/ 1689) 

• Seyyid Nur Muhammed Bedevânî (1135/1723) 

• Şemseddîn Habibullah (1195/1781) 

• Şeyh Abdullah Dehlevî (1240/1824–25) 

• Mevlânâ Hâlid Ziyauddin Bağdâdî (1242/1826) 

• Abdullah-i Mekki Erzincânî (21 Zilhicce 1311- 25 Haziran 1894) 

• Seyyid Yahya Dağıstani 

• Çorumî Mustafa Rumî Faruk-i Şirani (1315 – 1899) 

• Seyyid Halil Hamdi (Dağıstanî) Paşa 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

99 
 

• Tokadî Seyyid Mustafa Hâkî (15 R.Evvel 1339–15 Ocak 1920) 

• Mustafa Tâki Doğruyol (11 Muharrem1341–1 Ağustos 1925) 

• Hacı Ahmet (Zarakol) Niksarî (1935) 

• İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Toprak (2 Ağustos 1969) 

• Bünyamin Yıldırım Hazretleri (K.S.) (1943 – 1994 ) 

• Mesut Arslan Efendi Hazretleri109 

Şeyh-i Şeyrani’den (Şirani’den) sonra devam eden silsile bilahare 

aşağıdaki gibi yazılmıştır.  

 

Niksarlı Şeyh Hacı Ahmed bu yolda rehnüma oldu 

Ki zira ol Çorumi’den alırdı feyz-i ruhani 

 

Bu nuru ahzedip Hacı Mehmed Faik Şirani 

Okuyup hakayıkdan çıkarırdı dürrile mercanı 

 

Ona bahş oldu bu yolda ilm ü irfanı 

Bu yolda şahbaz olub uyandırdı nice canı 

 

Tosyevi karye-i Çevliki Hacı Mehmed ol minhacdan 

Alıp nuru, uyandırdı inzar kılıp ehl-i iz’anı 

 

No’la kıtmir ola Yâ Rabb bu yolda Zeynel Abidin Şirani 

Anın feyzi ile bula deruni dilde cananı 

 

Pes ondan alup ziyayı Çevliki Muhammedi Seyâbâni 

Bu yolda oldu sehbaz, göründü iz’ani irfani. 

 

 

 

 

                                                           
109http://mesutarslanhz.com/tum-silsile/  

http://mesutarslanhz.com/tum-silsile/
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SİLSİLE-İ ŞERÎF BÎSMÎLLAHÎR-RAHMANİR-RAHİM 

 

Nebi Sıddik-u Selman Kasım estu Cafer-i Tayfur  

Ki bade'z-bül Hasen şüd bu Ali vü Yusuf eş kencûr 

 

Zi Abdü'lhalik âmed Arif-i Mahmud u ra behra 

Kizi-şan şüd diyar-ı Maverâinnehr-i kûhi tûr 

 

Ali, Baba, Külâl-ü nakşibend destu Alâüddin  

Pez ez Yakub u Çerhi, Hace-i Abrar şüd meşhur 

 

Muhammet Zahid-ü Derviş Muhammed, Hace-i, Baki  

Müceddid urvetül vüskâ vü Seyfüddin-i Seyyid Nur 

 

Habibullahı Mazhar Şah Abdullah Pirima 

Kizi şan resk-i sübhu iydü şüd mârâ şeb'i deycur 

 

Ziyaüddin Feridül asrı Mevlânâyi mâ Halid  

Çü âmed ganiten lillah-i yaz el feyz-ü yâzen-nur 

 

Pes Abdullah-i mekki, Seyyid Yahya Dağıstanî 

Ez’i şan müncelî şüd feyz-i sübhan der garib' i dur 

 

Çorumî Mustafa Rumî Faruki Şeyrâni  

Ez-i şan o betenvir-i diyar-ı Rumi şüd me'mur 

 

Ve zü şüd vez Halil Hamdi, Tokâdi Mustafa Hâki  

Hüseyni Seyyid emced (pek büyük) cihan ez feyzi o ma'mur 

 

Ez-i şan-ı hüsnü zan gerdend-ber garibullah-i ihrâmi Sivasi velakin lütfü 

ile o cihanı eyledi ma'mur 

El-hac Mustafa Eren şeyhu zamani irşada memur ihvâni  

 

Nurun Hu Nur-i Yezdâni (Cenâb-ı Allah) kulubu eyledi mesrur 

Nakşibendinin gûl cenâhi gavsül azâm Hacıbey Boz  
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Şeyhuz zamâni nur'a gark itdi cihanı, ufka çıkardı ihvanı Nurun hu nur'un 

Yezdâni 

Kaddes Allahu esrâre hümül aliyye ve efâdâ aleyna min berakâtihimus 

seniyye ve li sairissâdâtittarikatil aliyyeh rızâe celle ve alâ bi-sırrıl Fâtiha 

 
Tarikatın son temsilcilerinden Tosyalı Mehmet Efendi 
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7.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİNİN HALİFELERİ 

 

Hacı Mustafa Şiranî Hazretleri çalışmaları ve irşad faaliyetleri 

neticesinde 3 tekke açtığı, 300’ün üzerinde halife yetiştirdiği, her birini 

ayrı yerlerde görevlendirmek suretiyle hizmet sahasını genişlettiği 

bilinmektedir. Tokat’tan Afyon’a kadar faaliyet göstermiş ders 

okutmuştur. 

 

Hacı Mustafa Efendi, ilmi, ahlaki davranışları ve veraya110 dikkat 

etmesi ile Tokat, Çorum, Amasya, Afyon, Tokat, Trabzon, Giresun, Sivas, 

Samsun, Amasya, Afyon, Şam gibi yerlerde dilden dile anlatılmaktadır. 

Yetiştirdiği öğrenciler ve güvenilir kişiliği ile Anadolu insanının gönlünde 

taht kurmuş ve zamanla büyük evliyalardan biri konumuna yükselmiştir. 

Döneminde meşihat-ı kiramın medar-ı iftiharıdır. 

 

Hacı Mustafa Rumi Hazretlerinin, icazet verdiği talebelerinin 

müderris oldukları dikkate alınacak olursa, onun ilmiye sınıfında iyi bir 

mevkiye sahip olduğu ve tekkesinin yanında medrese eğitimi de verdiği 

anlaşılmaktadır. Medresede verdiği zahiri ilimlerin yanında tekkede “hal 

eğitimi”ne dayanan irşadını sürdürdüğü ifade edilmektedir. Anlatılanlara 

bakarak onun “sükuti sohbet” tarzını da başlattığı kabul edilebilir. 

Gavs’ül-âzam İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Efendinin bu tarzı 

geliştirdiği de bilinmektedir. 

 

“Bir kişinin hâli, bin kişinin kâlinden (sözünden) daha güzeldir” sözü Hacı 

Mustafa Rumi Hazretlerinin bu yönünü yansıtır. Keza “Allah’ı biliyorsan, 

başka bir şey bilmene gerek yok” sözü de ona aittir. (Marifetullah İlmi) 

Helal lokmaya büyük bir titizlikle dikkat ettiği için, ziraatla meşgul 

olurdu. Dışarıda, çarşıda veya herhangi bir açık mekânda yemek yediğini 

kimse görmediği gibi, rastgele insanların evlerinde yemek yememiş 

vera’ya dikkat etmiştir. Tarîkatı âliyyenin rükünlerine son derece titiz ve 

dikkatlidir. Hatm-i Hâcegan (zikir halkası) ve sohbet mevzunda taviz ve 

ciddiyetsizlik kabul etmemesiyle de bilinmektedir.111 

                                                           
110 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/11/vera-haline-sahip-olmak/ 
111 Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi c.9 s.235  
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Hacı Mustafa Efendinin yetiştirdiği öğrencilerden her biri evliyalık 

mertebesine ulaşmış değerli şahsiyetlerdir. Her birinin başlı başına 

anlatılması gereken hayat hikâyesi ve menkıbeleri bulunmaktadır. 

Bunlardan bazılarının hayat hikâyeleri aşağıdaki gibidir. 

 

Hacı Faik Efendi:  

 

1303 (1886)’da doğan Faik Efendi, Şiranlı Mustafa Efendi’nin 

oğludur. Babasının vefatı sonrası Ahmed Niksari’nin yanında sülûkunu 

tamamlamış ve hilafet icazeti almıştır. İskilip’e yerleşen Hacı Faik 

Efendi’nin İskilip’te irşat faaliyetlerinde bulunduğu, bazen Çorum’daki 

evinde bazen de İskilip’te kaldığı nakledilmektedir. Ara sıra Şiran’a da 

giden Faik Efendi’nin halifeleri arasında Tokatlı Hacı Ahmed Efendi, 

Sivaslı Hacı İsmail Efendi ve İskilip’te Hacı Karanî mezarlığında medfun 

aynı zamanda oğlu Hacı Zeynel Abidin Efendi (ö. 1982) gibi isimler 

bulunmaktadır. 1950’de Çorum’da vefat eden Faik Efendi’nin kabri 

Ulumezar’dadır.  

 

Hacı Faik Efendi, Abidin Şiranlı’nın babasıdır. 1886-1950 

yıllarında yaşamıştır. Çorumda vefat ederek, Ulu mezarlığa 

defnolunmuştur. İskilip’teki evi Hanönü camisinin yanındadır.   

 

Hacı Faik Efendi, gayet mütevazı hayatı olan, sorulana cevap 

veren, İskilip ve Çorum’da evi bulunan bir tasavvuf ehlidir. İskilipli 

Hüseyin Gökcan, "Faik Efendinin ziyaretine gelen birisi, kendisinde 

velilik alameti bulunduğunu söyleyince; bende bir şey yok, o babamda 

mevcuttu." dediğini anlatmıştı. Bu insanın alçak gönüllülüğü ile 

kendisinde keramet gören insanların durumu, ibrete şayandır.  

 

Evine gelen misafirleri ile sohbet eder, nasihatta bulunurmuş. 

Evine gelen hanımlar da bulunduğu odanın yanındaki odada oturur, 

sohbeti dinleyerek bilgi sahibi olurlarmış. Evlerinde birkaç tane semaver 

takımı olup, gelen misafir sayısına göre büyüklükteki semaverle çay 

yapılır, misafirlere ikram edilirmiş.  
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Mahallesinde bulunan Süleyman emmi, oğlunu küçükken hafızlığa 

göndererek, hafız olarak yetiştirmiş. Gün gelmiş, Süleyman emminin oğlu 

saçlarını uzatıp, namaz kılmaz, kuran okumaz biri olmuş.  

 

Süleyman emmi bu duruma çok üzülmüş. Hacı Faik Efendiye 

giderek " Faik Efendi, bizim bu çocuğun hali ne olacak." Demiş. Faik 

Efendi’de " Süleyman Efendi su mecrasına akar. Sabredin, o kendi yerini 

bulacaktır." demiş.  

 

Bunun üzerine Süleyman emmi, oğlunun yetiştirildiği şekilde 

yaşantı içine girmesini, bir süre sabırsızlıkla beklemiş. Hacı Faik Efendi 

beş vakit namazını da Hanönü camii’nde kılarmış. Süleyman emmi ikindi 

namazını kılıp, camiden çıkarken Faik Efendiyi görünce " Faik efendi de 

bizim oğlanın durumunu bilemedi." diye düşünmüş. Camiden çıkıp 

Hanönü köprüsüne doğru yürürken; cami duvarındaki çeşmeden, oğluna 

benzeyen birinin abdest aldığını görür. Hem yürür, hem de abdest alana 

bakar. Başı ile takip etme mesafesi bitince, geri dönüp dikkatlice yine 

bakar. Abdest alanın, oğlu Ömer Hafız olduğuna kanaat getirir.  

 

Doğruca Hacı Faik Efendinin evine gider. Bir taraftan da; Faik 

Efendi hakkında içinden geçirdiği düşünceden, mahcubiyet duyar. Faik 

efendiye; oğlunun abdest aldığını, saclarını kestirdiğini, namaza gitmeye 

hazırlık yaptığını söylemeyi düşünür.  

 

Eve gidince Faik Efendi, Süleyman emmiyi ayakta karşılamış. 

Daha o bir şey söylemeden " Süleyman efendi önemli olan, suyun 

mecrasına akmasıydı. Gözün aydın olsun. Oğlun eski haline döndü." 

demiş. Süleyman Efendi bu kalp açıklığı karşısında sükut etmiş. Sonraki 

günlerde oğlunun müftü olduğunu ve çok güzel hizmetlere vesile olduğunu 

görmüştür.112 

 

 

 

 

                                                           
112 http://www.iskilip.org/koseyazilari-bolumu/mustafa-yolcu-kategorisi/haci-faik-

efendi-2791.html 
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Hacı Ahmet Niksârî:  

 

1279 (1861)’de Niksar’ın Mesudiye ilçesinin Beyseki köyünde 

doğmuştur. Babası Yusuf Efendi, annesi Marziyye Hanım’dır. İlk tahsilini 

döneminin önemli âlimlerinden olan babasından almıştır. Hacı Ahmet 

Niksari’nin kardeşi Ömer Lütfi Efendi, Enderun’a gitmiş ve müderrisliğe 

kadar yükselmiştir. Diğer birçok âlim sûfi gibi tahsili sonrası tasavvufa 

intisap eden Hacı Ahmet Efendi, Niksar Keşfî Osman Medresesi’nde ders 

vermesi yanında Kastamonu, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Sivas, 

Tokat’ı içine alan bölgede irşad faaliyetlerine devam etmiş, 1935’de vefat 

etmiştir.  

 

Hacı Ömer Efendi:  

 

1240 (1824)’de doğmuş olup aslen Kelkit’lidir. İskilip’te ilim, 

tasavvuf ve kıraat yönünden öne çıkan isimlerdendir. Tahsil için Kelkit’ten 

Çorum’a gelmiş, kendinden yaşça küçük olan Şiranlı Mustafa Efendi’den 

ders okuyup ona intisap etmiştir. İrşad icazeti sonrası İskilip’e 

gönderilmiş, Hacıpiri Mahallesi’nde Köprübaşı Camii yanındaki evinin alt 

katını tedris ve irşat faaliyetlerine tahsis etmiştir. Açtığı medreselerde 

zahiri ilimlerin yanında kıraat ilmi de okutmuş, İskilip’te kıraat ilminin 

yerleşmesini sağlamıştır. Ayrıca Nakşi tarikatı üzerine çok verimli 

çalışmalarda bulunmuştur. 1324 (1906) yılında vefat eden Hacı Ömer 

Efendi, İskilip’te Hacı Karani Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

 

Mustafa Hâki Efendi:  

 

Aslen Tokatlı olan Mustafa Hâki Efendi’nin lakabı Melek Hafız 

olup, Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin yeğenidir. İlk tahsilini 

Tokat'ta yaptıktan sonra, Şeyhi Şîranlı Mustafa Efendi’ye intisap etmiştir. 

İstanbul’da Fatih Camii’nde imamlık yapan Hâkî Efendi irşad icazeti 

sonrası Tokat'a dönüp irşad faaliyetlerine başlamış, aynı zamanda Tokat’ta 

Ali Paşa Camii’nde imamlık görevinde bulunmuştur. Mustafa Hâki 

Efendi, 1908'de II. Meşrutiyet’in ilânı sebebiyle yapılan seçimde devrin 

ileri gelenlerinin arzusuyla Tokat mebusu olmuştur. Ancak İttihatçıların ve 

gayrimüslimlerin oyları ile mebusluğu düşürülerek İstanbul’da ikamete 

mecbur tutulmuştur. Kendisine Çarşamba'daki Mustafa İsmet Efendi 
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Dergâhı tahsis edilmiş, 1338 (1920)’de vefatına kadar burada kalmıştır. 

Hâki Efendi’nin kabri Fatih Camii bahçesinde, Gazi Osman Paşa’nın 

türbesine yakındır. 

 

Mustafa Tâki Efendi: 

 

Mustafa Tâkî Efendi vefat edince bazıları "İlim üç Mustafa ile gitti. 

Bunlar Çorum Şeyhi Şiranlı Mustafa, Mustafa Hâki ve Sivaslı Mustafa 

Tâkî'dir" denildiği rivayet edilmektedir. Fatsalı Hamid Hoca, Mustafa 

Hâkî Efendi’nin talebelerindendir. 

 

Silsilesi Şiranlı Mustafa Efendi’ye ulaşan bir diğer önemli isim 

Mustafa Tâki Efendi’dir. Sivas’ta 1290 (1873)’te dünyaya gelen Mustafa 

Tâki’nin babası Mehmed Selim Efendi, annesi Saniye Hanım’dır. Sultanî 

Mektebi’nde (Lise) Arapça ve Farsça, Darülhilafe'de Türkçe ve Fıkıh 

dersleri veren Mustafa Tâkî Efendi’nin ilk resmi görevi, Sivas Bidayet 

Mahkemesi’nde zabıt kâtipliğidir. 

 

Mustafa Tâkî Efendi, Şiranlı Mustafa Efendi’ye intisap etmekle 

birlikte Mustafa Hâkî’nin sohbetlerine devam etmiş, irşat icazetini ondan 

almıştır. Mustafa Hâki Efendi’nin vefatıyla postnişin olmuştur. Yaklaşık 

beş yıl irşat faaliyeti yanında I. Dönem Sivas milletvekili seçilmiştir. 

1343/1925’de vefat eden Mustafa Tâkî Efendi’nin kabri, Sivas'ta 

Abdülvvehab Gazi Mezarlığı’ndadır. Halifeleri Şeyh Bahaeddin, Şeyh 
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Yusuf ve İsmail Hakkı Toprak113 Efendilerdir. İsmail Hakkı Toprak’ın da 

en meşhur halifesi Somuncu Baba ahfadından Osman Hulusi Efendi’dir.114  

                                                           
113 Sivas’ın Sarışeyh (Nalbantlarbaşı) mahallesinde doğdu. Babası adliye zabıt kâtibi 

Hüseyin Hüsnü Bey, annesi Medineli Ayşe Hanım’dır. Ailesinin Mısırlı olup oradan 

Anadolu’ya geldiği veya Mısır’dan Buhara’ya, oradan da Anadolu’ya göç eden Arap 

kabilelerinden olduğu tahmin edilmektedir. Kâbe örtüsünün bakımı ve değişimi görevini 

üstlendiği için ataları “İhramcılar” diye anılmış, kendisi de Ehrâmî, İhrâmîzâde, 

İhramcıoğlu, İhramcızâde gibi lakaplarla tanınmıştır. Babasının adliye başkâtipliğine 

tayin edildiği Sivas Zara’da başladığı eğitimini on yaşında ailesiyle Sivas’a döndükten 

sonra Çifte Minareli Medrese’de sürdürdü. Ardından askerî rüşdiyeye girdi. Buradaki 

arkadaşları arasında İsmet Bey de (İnönü) vardı. Dedesi İhramcızâde Mehmed Efendi 

onun subay olmasını arzu ettiğinden askerî rüşdiyeyi bitirince İstanbul’a gitmek istediyse 

de annesi buna rıza göstermedi. Tahsilini Şifâiye Medresesi’nde tamamlayıp Sivas 

Adliyesi’nde mülâzım olarak göreve başladı. Askerliğini yaptıktan sonra bir süre Tokat’ta 

Düyûn-i Umûmiyye ve Müskirat memurluğunda çalıştı. Görevini 1908 yılında Sivas 

Düyûn-i Umûmiyye memurluğuna nakletti. 1928’de Düyûn-i Umûmiyye müesseseleri 

kapanınca Sivas İnhisar Dairesi’ne geçti. Zara-Çarhı tuzlasına bağlı Cedid tuzlasında 

görev yapmakta iken 1931 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Çocukluğunda Kadirî 

şeyhlerinden Mûr Ali Baba’nın sohbetlerine katılan İsmail Hakkı, rüşdiyede okuduğu 

sırada Mekkeli Rifâî Şeyhi Seyyid Abdullah el-Hâşimî’ye intisap ederek beş ya da yedi 

yıl hizmetinde bulundu. Ardından şeyhinin izniyle Tokat’a gidip Nakşibendî-Hâlidî şeyhi 

Mustafa Hâkî’ye mürid oldu. Onun 1920’de vefatı üzerine yerine geçen Sivaslı Mustafa 

Takı’nin yanında sülûkünü tamamlayıp hilâfet aldı.  

https://www.garibseyyah.com/toprak-ismail-hakki.html 
114 Osman Hulusi Efendi (1915-1990) Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi: Malatya'nın Darende 

ilçesinde doğdu. İlk dinî bilgileri Hamîd-i Velî Camii imamı olan babası Hasan Feyzi 

Efendi'den aldı. İlkokulu bitirdikten sonra özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. 

Küçük yaşlarda Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Sivaslı İhrâmîzâde İsmail Hakkı Efendi’ye 

(Toprak) intisap etti. Babasının ölümünden sonra (1945) onun görevli olduğu camide 

fahrî olarak imam-hatiplik yapmaya başladı. Sekiz yıl sonra resmen tayin edildiği bu 

görevi emekli oluncaya kadar sürdürdü (1987). Ayrıca marangozluk, ciltçilik, hakkâklıkla 

meşgul oldu. Şeyhinin Ölümünden sonra onun halifesi sıfatıyla irşad faaliyetlerine 

başladı. Bu arada çeşitli dernekler Kurarak öncelikle Darende'de cami, kütüphane, imam-

hatip okulu, Kuran kursu, lise, endüstri meslek iisesi ve ilahiyat fakültesi gibi kurumların 

yapılmasına öncülük etti. 1986'da kendi adıyla anılan Seyyid Osman Hulusi Efendi 

Vakfı'nı kurdu. Osman Hulusi Efendi 14 Haziran 1990'da İstanbul'da vefat etti ve 

Darende'ye götürülerek Hamîd-i Velî Camii naziresine defnedildi. Hulusi Efendinin 

tarikat silsilesi İhrâmîzâde İsmail Hakkı, Hacı Ahmed Niksârî, Mustafa Hâkî Tokadî, 

Halil Hamdi Tokadî, Mustafa Çorumî, Yahya Dağıstânî, Abdullah Mekkî vasıtasıyla 

Nakşibendiyye-Hâlidîyye'nin kurucusu Hâlid-i Bağdâdî'ye ulaşır. Hacı Bayrâm-ı 

Veli’nin Somuncu Baba diye tanınan mürşidi Hamîd-i Veli’nin on ikinci kuşaktan torunu 

ve Seyyid olduğu bizzat kendisi tarafından ifade edilmiştir. Gençliğinden beri edebiyatla 

da ilgilenen Hulusi Efendi, pek çok mutasavvıf şair gibi şiiri irşad (Hakkı yayma) hizmeti 
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Mustafa Tâkî’nin Sırat-ı Müstakîm, Sebîlû’r-Reşat ve Beyanu’l-

Hak gibi dergilerde makaleleri, II. Meşrutiyet sonrası düşünce yapısına 

ışık tutması açısından önemlidir. Kendisinin ayrıca sekiz cüzden oluşan 

Tarih-i Nûr-i Muhammediyye ve Kırk Hadis başlıklı iki eseri 

bulunmaktadır. 

 

Hacı Salih Efendi:  

 

1894–1913 yılları arasında Çorum’da bulunmuş 80 yaşlarında 

ölmüştür. Çorum Belediye Başkanlığı da yapmış olan Hacı Zarif Ağa, 

kendisi için Hıdırlık’ta bir türbe yaptırmıştır. 

 

Mahmut Efendi:  

 

Hacı Mustafa Efendi’den irşat icazeti alan Mahmut Efendi, daha 

sonra Darende’ye yerleşmiş ve tarikatı burada neşretmiştir. 

 

Bahsi geçen isimlerin dışında, Şiranlı Mustafa Efendi’ye intisap 

edip ders okumakla birlikte hilafet icazeti olmayan ilim adamları ve 

hafızlar da vardır. Bunlar arasında Kurtzade ve Alaybeyoğlu Medreseleri 

müderrisi olan, aralıklarla Çorum Müftülüğü de yapan Ahmet Feyzi 

Efendi (ö. 1909). Kutuğunlu Abdullah Efendi (ö. 1941), evinin ve 

Köprübaşı Camii’nin yanındaki iki ayrı medresede ders veren Cıncıllı 

Mehmet Efendi (ö. 1944), Kestefzade Hafız Emin Efendi (ö. 1943), Hacı 

Hafız Veli Efendi (ö. 1933), Şiranlı Mustafa Efendi’nin damadı Kürt Hacı 

Mustafa Efendi (ö. 1931) sayılabilir.115 

 

 

 

                                                           
için bir vasıta olarak kabul etmiştir. Divân-ı Hulûsî-i Dârendevi adıyla basılan divanında 

(İstanbul 1986) daha çok klasik gazel tarzındaki manzumelerin yanında altmış kadar İlâhi, 

ayrıca koşma nazım şekli ve hece ölçüsüyle yazılmış manzumeler vardır. Gazellerinde 

Fuzulî ve Niyâzî-i Mısrî'nin edası, hece ile yazılmış şiirlerinde ise Yûnus Emre'nin etkisi 

görülür. Osman Hulusi Efendi'nin çeşitli mektupları vefatından sonra Mektubât-ı Hulûsî-

i Dârendevî adıyla bir araya getirilerek yayımlanmıştır. 

https://hulusiefendivakfi.org.tr/es-seyyid-osman-hulusi-efendi/ 
115 http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/604792822_13.3.pdf 
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Alucralı Müderris Hacı Hasan Efendi: 

 

Veysel oğulları sülalesinden olup, babasının adı da Veysel’dir. 

Rivayete göre Veys-ül Karaninin soyundan gelmektedir. Kendisi 

Alucra’nın Zıhar köyünde imamlık yapmıştır. Gelvaris’da (şimdilerde 

Alucra’ya bağlı bir köy) bulunan medresede 24 talebesinin masrafını 

çekmiş, aynı zamanda maişetlerini de karşılamıştır. Bölgenin dince 

ihyasında payı çok büyüktür. Zıhar Medresesi’nde pek çok âlim 

yetiştirmiştir. 1800’lü yıllarda doğmuş, 1905’te Hak’ka yürümüştür. 

Nakşibendi ve Halvetilik tarikatı şeyhidir. Halvetilik, Anadolu’da 

Mevleviye, Rıfaiye, Bayramiyye, Kadiriyye tarikatleri ile birlikte 

hissedilir derecede hâkimiyeti olan tarikatlerden biridir. Yükseliş devri 

padişahları Halveti tarikat şeyhleri yanında kılıç kuşanmıştır. Anlatıldığına 

göre 93 harbi öncesi Hacı Hasan Efendi, 400 genç müridini Zıhar’da 

bulunan Kışla mevki’indeki Süleyman Şah Camii önünden dualarla harbe 

göndermiştir. Bunların kâmilen şehit olduğu da rivayet edilmektedir.116 

 

Alucralı Müderris Hacı Osman Efendi: 

 

Müderris Ahmet Oğulları’ndan olup Torul (Gümüşhane) Beşkilise 

Köyü’nde dede evinde dünyaya gelmiştir. Sülalesi hoca-zade bir yapıya 

sahip olduğu için ilk tahsilini aile içerisinde alır. Daha sonra Zıhar imamı 

Müderris Hacı Hasan Efendiden ders alan Hacı Osman Efendi Çorum 

tekkesinin şeyhlerinden Nakşibendî Şeyhi Hacı Mustafa kuddise sırruhu’l-

azîz Efendiden eğitim alıp ona intisap etmiştir. Sonra onun emri ile Şam’a 

gitmiştir. Burada bir süre İslâm tebliğinde talebe yetiştirdikten sonra 

Alucra’ya gelerek yerleşmiştir. Hacı Osman Efendi kuddise sırruhu’l-

azîzin halkça birçok kerameti sabittir. Devrin âlimlerince, vakit 

namazlarını Mekke’de kıldığı rivayet edilir. Hacı Osman Efendi kuddise 

sırruhu’l-azîzin hayatı boyunca silahını belinden düşürmediği de söylenir. 

 

Alucra’da birçok âlim yetiştirerek Alucra’nın dini yönden ihyasında büyük 

katkısı olmuştur. Yetiştirdiği önemli talebelerinden bazıları şunlardır: 

-Hoca Yusuf Yağcıoğlu (Dellülü Hoca) 

                                                           
116 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/10/alucrali-muderris-haci-

hasan-efendi-hazretleri/ 
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-Molla Hasan 

-Molla Recep 

Hacı Osman Efendi Taif’de medfundur”.117 

 

Çalganlı Müderris Osman Efendi: 

 

  Doğumu tam olarak belli olmayıp, Çalgan’da 1932 de Hakk’a 

yürüdüğü rivayet edilmiştir. Hocası Hacı Hasan kuddise sırruhu’l-azîz 

Efendi gibi müderris Osman Efendi kuddise sırruhu’l-aziz de Hacı 

Mustafa kuddise sırruhu’l-azîz Efendi den ders almıştır. Közleme oğulları 

sülalesindendir. 

 

Mustafa Celâleddin Tarhan (Haçkalı Hoca Baba): 

 

Haçkalı Baba, Trabzon’un Hayrat ilçesinin Dağönü köyünde 1864 

yılında dünyaya gelir. Babası Mollahasanoğulları’ndan İbrahim 

Efendi’dir.  O son devir Trabzon evliyalarındandır. Oniki tarikatın 

şeyhidir. İbrahim Efendi küçük yaşlardaki oğlu Mustafa ile birlikte Fahri 

İmamlık yapmak üzere Hayrat'tan ayrılıp Düzköy'e yerleşirler. 

Zaman geçer. İbrahim Efendi bir gün bakar cemaat yok, oğluna: 

 

-Oğlum sen geç imamlık yap der. O da mihraba geçer ve Allahüekber der 

demez cami cemaat dolar, namazını bitirip de selam verince cemaat 

boşalır. Bunun üzerine İbrahim Efendi oğlu Haçkalı Baba'nın sırtına 

vurarak tamam oğlum, tamam, sen tamamsın artık tamam" der. 

 

Bir gece mana dünyasında bir hal olur. "Kalk" denilir, kalkar sabah 

namazını cemaatiyle kılar. Bir davet üzere acilen Çorum'a gitmesi 

gerektiğini belirtir, cemmatle helalleşir, gün henüz ışımadan yola koyulur. 

Cemaat hoca ayrılalı henüz bir kaç dakika olmuşturki, "biz ne yaptık hoca 

yanına yolluk almadan yola çıktı." Hemen bir çıkın hazırlayarak bir atlı ile 

peşi sıra göndeririler. Ancak, hocadan ne bir ses ne bir işaret vardır. Sadece 

bir kuşun kanat sesleri duyulmaktadır. Kuş batıya doğru uçmaktadır. 

 

                                                           
117 https://alucradantarihebakis.wordpress.com/2017/11/29/alucrali-muderris-haci-

osman-efendi/ 
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Çorumlu Mürşid-i Kamil Hacı Mustafa, sabah namazını kılmış 

beklemektedir. Beklenen Mustafa, bekleyen Mustafa. Trabzon'dan 

gelecek misafir beklenmektedir. Yüzlerce insan Mürşid-i Kamil ile 

görüşmek üzere beklemektedir. Ancak O, O'nu beklemektedir. 

‘’Trabzon’dan benim misafirim gelecek, o gelmeden hiçbirinizi kabul 

edemeyeceğim” diyerek O'nu beklemektedir. Artık herkes  O'nu 

beklemektedir.  

 

Haçkalı Hoca, Mustafa gelir. Huzura varır. Koşarak mı gelmiştir 

uçarak mı gelmiştir, gelmiştir Mustafa, bir hal üzerine gelmiştir Mustafa. 

Huzura vardığında o Murşid-i Kamil “Kuş Mustafa geldin mi?” diye hitap 

eder. Ona bir ismide artık Kuş Mustafa'dır. Çorum da dergahta Mürşid-i 

Kâmil Hacı Mustafa Efendi’den mana ve maddi ilimlerden nasibini alır.  

 

Lakabı "Kuş 'Mustafa" olan, hocasının yanına kuş gibi uçup gittiği 

bilinen; Kurtuluş savaşında, Cuma namazında, Moloz'da, Pazarkapı'da ve 

daha birçok yerde mantıktaki zaman ve mekan kavramlarını aşarak Tayy-

i Mekân yaptığı anlatılmaktadır.  

 

Hocalarının arasında Trabzon Hatuniye Medresesi Dersiamları, 

Akçabatlı Veli Hakkı Baba, Gümüşhaneli İsmail Bey hocalar da 

bulunmaktadır. Maddi ve manevi ilimlerinin  yanısıra Haçkalı Baba 

Arapça ve Farsça bilmekte ve konuşmaktadır.118  

 

Çamoluk Kutlucalı Hacı Ali Efendi:  

 

Türbesinin Giresun’un Çamoluk ilçesinin Kutluca köyünde olduğu 

ve ziyaretgâh olduğu bilinmektedir.119 

 

Tosyalı Mehmet Efendi: 

 

Türbesine Abdulgaffur Efendi de denilmektedir. Türbeye 

Abdulgaffur denmesinin nedeni Hacı Mehmet Efendi’nin Oğlu 

Abdulgaffur’un da aynı yerde yatmasındandır. Tosyalı Şeyh Hacı Mehmet 

                                                           
118 http://biriz.biz/evliyalar/HackaliBaba.htm 
119 http://kutlucakoyu.org/2017/11/koyumuzdeki-evliyalar/ 
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Efendi, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolu şeyhlerindendir. Doğum 

tarihinde ihtilaf olsa da Hicri 1250 (1834) tarihi verilmektedir. Orta boylu 

kır sakallı bir zattır. 

 

Hacı Mehmet Efendi, zamanının en büyük din alimlerinden biridir. 

Bilgilerini insanlara yaymak adına bir çok eseri kaleme almıştır. 

Bunlardan en önemlisi Vakıf adındaki el yazması tefsiridir. İki ciltlik bu 

eserin sadece bir cildi günümüze kadar gelmiştir. Hakkında çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Hacı Mehmet Efendi yaşadığı süre içerisinde birçok 

öğrenci yetiştirmiştir.120 

 

Başçiftlikli İnce İmamzâde Hasan Efendi: 

 

İnceimamzâde diye de anılan bu zat, kesin olmamakla beraber 

1850 yılında dünyaya gelmiştir. Ordu’ya bağlı, o zaman bir nahiye olan 

Aybastı’nın bir köyünden Tokat-Başçiftlik’e göçeden bir ailenin 

çocuğudur. Babasının dindar birisi olduğu (Ahmet Efendi) bilinmektedir. 

 

Tokat’ta gördüğü medrese eğitiminden sonra, Çorum’a Hacı 

Mustafa Rumi Hazretlerinin medresesine gitmiş, burada Niksarlı Hacı 

Ahmet Efendi ile birlikte maddi ve manevi eğitimini tamamladıktan sonra 

irşad için Tokat’ın Reşadiye ilçesine gönderilmiştir. Ancak burada fazla 

kalmadğını öğrendiğimiz Hasan Efendi’nin, kendi memleketine gelerek 

burada irşada başladığı anlaşılmaktadır. Yaşadığı dönemin diğer 

mutasavvıfları gibi oda çeşitli şikâyetlere ve takibatlara maruz kalmış, o 

yüzden irşad görevini gereği gibi yerine getirememiştir. 1932 yılında 

Hakk’a yürümüştür. Birçok elyazması eserden oluşan özel kütüphanesi, 

ilmiye sınıfına ait giysileri bugün de torunları tarafından muhafaza 

edilmeye çalışılmaktadır.121  

 

 

 

 

                                                           
120 http://www.haber37.gen.tr/evliyadan-tosyali-haci-mehmet-efendi.html 
121 Fatsa, Mehmet, Tasavvufta Mekkî Kolu, İst, 2000, s. 173  

http://www.basciftlik.net/89-basciftlikli-inceimamzade-hasan-efendi-

basciftliknet.html 
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Hacı Muharrem Hilmi Harputi Efendi: 

 

Öğrenimini Sofular köyünde sürdürdü. Bu yıllarda köye gelen 

Kādirî-Nakşî şeyhi Arapkirli Ömer Hüdâyî Baba ile tanıştı. 1905 yılında 

Harput’a yerleşti. Bir müddet Hacı Abdullah Efendi’nin medresesine 

devam etti. Ertesi yıl askere alınarak Erzurum’a gönderildi. Erzurum’da 

tabur kâtipliği ve tabur imamlığı yaptı. Askerlik görevini sürdürdüğü 

Bitlis’te Muhammed Küfrevî’ye (Kübrevî) intisap etti, onun gözetiminde 

halvete girdi ve kendisinden icâzet aldı. Daha sonra Yemen’e gönderildi. 

Yemen’de tabur imamlığı ve Arap çocuklarına Türkçe hocalığı yaptı. 

Yemen dönüşü Hicaz bölgesine tayin edildi. Bir buçuk yıl Medine’de 

ikamet etti ve ardından gittiği Erzurum’da Edib Efendi Medresesi’ne 

devam ederek icâzet aldı. 1926 yılında doğum yeri Elazığ’a döndü. Soyadı 

kanunu çıkınca Kösetürkmen soyadını alan Muharrem Efendi 10 Aralık 

1964 tarihinde Elazığ’da vefat etti. Vefatına Süleyman Ateş, “Evliyâ’dan 

on iki zât çıktı târîhin dedi / Ol velî geldi sana fağfir lehû yâ rabbenâ” 

beytini tarih düşürmüştür. 

 

Kösetürkmen’in tasavvufa yönelmesi, çocukluk yıllarında çobanlık 

yaparken karşılaştığı ve bir daha göremediği Ahmed Zeyneddin ile 

tanışmasıyla başlamış, daha sonraki yıllarda Ömer Baba’dan Kādiriyye, 

Abdülbâki Bitlisî’den Nakşibendiyye, Çorumlu Hacı Mustafa 

Efendi’den Şâzeliyye, Muhammed Efendi’den Kübreviyye, Seyyid Ali 

Rızâ Ahıskavî’den Ekberiyye, Ahmed Baba Sanamirî’den Rifâiyye 

icâzetnâmesi almıştır. Ömrünün son kırk yılını dinî ilimleri okutmak ve 

mürid yetiştirmekle geçirmiş, kendi imkânlarıyla etrafındaki insanlara 

faydalı olmaya çalışmıştır. Sohbetlerinde sık sık Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî’nin, “Tarîk-i peygamber-i mâ ışkest” (Peygamberimiz’in yolu 

aşktır) ifadesini tekrarlayan Kösetürkmen’in şiirlerinde taassuptan ve 

insanların dinî duygularını istismar eden şeyhlerden şikâyet ettiği 

görülmektedir. 

 

Eserleri. 1. Makāmât-ı Ezkâr-ı İlâhiyye li-sâliki’t-tarîkati’l-

Kadiriyye. Kadiriyye’nin diğer tarikatların esası olduğu söylendikten 

sonra Hz. Peygamber, dört halife ve on iki imam ayrı ayrı tanıtılmış, 

ardından tarikat pîrleri ve silsileleri verilmiştir. Büyük tarikatlardan başka 

Niyâzî-i Mısrî, İbrâhim Gülşenî, İsmâil Hakkı Bursevî, İbrâhim Hakkı 
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Erzurûmî, Nûreddin Cerrâhî, Sünbül Sinan, Şa‘bân-ı Velî gibi 

mutasavvıflar da kısaca anlatılmıştır. Son bölümde nefsin mertebeleri, 

evrâd, ezkâr ve mürşid-i kâmilin vasıfları hakkında bilgi verilmiştir. 

Süleyman Ateş eseri Kadirî Yolu Sâliklerinin Zikir Makamları adıyla 

yayımlamıştır (Ankara 1976). 2. Hediyyetü’z-zâkirîn. Nakşibendî 

tarikatının âdâb ve erkânına dair olan eser önceki eserle birlikte 

yayımlanmıştır. 3. Divân-ı Sırrî. Sırrî mahlasını kullanan Kösetürkmen’in 

divanında 150 kadar şiir bulunmaktadır. Bu eser Süleyman Ateş tarafından 

neşredilmiştir (Ankara 1976). Kösetürkmen’in kütüphanesi vefatından 

sonra satıldığından diğer eserleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Süleyman Ateş’in kütüphanesinde bulunan eserleri şunlardır: Menâzilu’s-

salikîn, Mev‘ize-i Hilmiyye, Nakşî Tarikatına Dair Risâle, Harput Uleması 

ve Meşâyihi.122 

 

Acem Veliahdı Takyûddin Efendi: 

 

 Hacı Mustafa Şeyrani’nin halifeleri arasında çeşitli kaynaklarda adı 

geçse de hakkında bilgi bulunamamıştır. 

 

Darendeli Mahmut Efendi: 

 

Mahmud Efendi, Sofuzâde lakabı ile tanınan Mehmet 

Ağa’nın,  1241 hicri yılında, (1 Ocak 1826) Darende’de Hacı Müşrif 

mahallesinde dünyaya geldi.  

 

Mahmud, belli bir öğrenim yaşına gelince, Şeyh Hamidî Veli 

kuddise sırruhu’l-azîz Hazretleri’nin Camii Şerîfi yakınında bulunan 

Sibyan mektebinde tahsil hayatına başladı. Buradan mezun olduktan sonra 

Uşak’da bulunan Ayintabizâde Hacı Ahmed Efendinin ders verdiği 

medresede derslere devam etti. Sonra Sivas’a gitti. Orada Gökmedrese’de 

müderrislik yapmakta olan Darendeli Hacı Salih Efendinin derslerine 

devam etti. Sonra da, hocasının iznini alarak Kayseri’ye gitti. Burada 

Kurşunlu Medresesi’ne devam ederek Ağcakoyun Müftüsü Hacı Arif 

Efendiden dersler aldı. İstanbul’un ilmin ikmal merkezi olduğunu o da iyi 

biliyordu. Daha sonra İstanbul’a gitti. Edirnekapı yolu üzerinde bulunan 

                                                           
122 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=260276&idno2=c260168 
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Nişancı Mehmet Paşa Medresesi’nde ikamet etmeye başladı. Aynı 

zamanda bu medresede görev yapmakta olan Kavalalı Yusuf Efendiden 

Şerhi Akaid ve diğer bazı dersleri aldı. Hocasının ölümü üzerine Fatih 

(camii) Medresesi Müderrisi Kara Halil Efendiden Kadı Miri ve Celali 

derslerini aldı. Aynı hocadan  1278/14 Kasım 1861 tarihli bir icazetname 

(diploma) alarak medrese tahsilini tamamladı. Ruûsu hümâyun (resmi 

göreve tayin) imtihanına girdi, bu imtihanı kazanarak şahadetname aldı. 

Ancak göreve tayin edilmeden Çorum’a gitti. Şeyh Eyüb Mahallesi olarak 

bilinen mahallesinde ikamet etmeye başladı ve kısa bir süre sonra da 

evlendi. Bu evlilikten üç oğlu oldu. Bunlardan ikisi Müftü Mehmet Emin 

ve Rüştü Efendidir. Küçük oğlu ise, genç yaşta vefat etti. Raziye, Zeynep, 

Firdevs ve Nafiye adında dörtte kızı dünyaya geldi. Kızı Raziye Hanım, 

âlim Ömer Şem’i Efendinin oğlu âlim ve fazıl Mustafa Esad Efendi ile 

evlendi. 

 

Tahsilini tamamlayan Mahmud kuddise sırruhu’l-azîz Efendi, 

Çorum’da müderrislik yapmaya başladı. Tahsili esnasında Arapça ve 

Farsçayı da öğrenmiş olduğundan bu dersleri de öğretmekte idi. Tasavvuf 

büyüklerinden Çorumlu Mustafa Rûmi Şiranî kuddise sırruhu’l-azîz 

Efendiye intisab ederek, tasavvuf ilimlerine de âşinalık kazandı. Bu 

arada şeyhi ile beraber hac ziyaretine gitti. Dönüşünden sonra Hacı 

Mahmud Efendi diye anılmaya başladı.123 

 

Bayburtlu Zihni:  

 

 Bayburtlu Şair Zihni’nin de Hacı Mustafa Şirani Efendi’nin müridi 

olabileceği yönünde muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bazı yazarlar 

aradaki yaş farkı nedeniyle bunun pek mümün olamayacağını belirtse de 

yaşka kendisinden büyük olan pek çok şahsın Hacı Mustafa Şirani’ye 

intisap ettiği hatırlandığında bunun çok da imkânsız olmadığı ortadadır. 

1899’da vefat eden Hacı Mustafa Efendi yaklaşık 1860 tarihinde 

Çorum’da tekkesini açtığında 30 yaşından küçüktü ama ünü ve namı her 

tarafa yayılmıştı. Kendisi hacca giderken Bir çok kez İstanbul’da da 

bulunmuş olduğundan kaderin onları bir şekilde şair Zihni’nin vefatından 

                                                           
123 http://eskiusakarastirmalarimerkezi.blogspot.com.tr/2014/02/usak-medreselerinden-

antepli.html 
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önce buluşturmuş olması da muhtemeldir. Üstelik Şeyh-i Şeyraninin 

ailesinin de aslen Bayburtlu olmasının da bunda etkisi olmuş olabilir. Bu 

nedenle şair Zihni’nin de ondan etkilenmiş olması pekala mümkündür. 

 

Bayburtlu Zihni (1795-1859), hem Divan hem de Türk Halk Şiiri 

türündeki yapıtlarıyla tanınmış 19 Yüzyıl Halk Ozanlarındandır. Esasında 

doğum tarihi hakkında belirgin bir belge ile çok kesin bir tarih yoktur fakat 

şiirlerinden çıkarılan sonuçlara göre 1798-1799 yıllarında doğmuş 

olabileceği anlaşılmaktadır. Bu bilgi kaynaklara şu şekilde geçmektedir. 

"Bayburtlu Zihnî, Hacı Osman isminde birinin oğludur. Doğum tarihi bazı 

kâynaklarda da 1797’dir.124 

  

Asıl adı Mehmed Emin olan Zihni ilköğrenimini doğduğu 

Bayburt'ta tamamladıktan sonra Erzurum ve Trabzon medreselerinde 

okumuştur. Asıl eğitimini Trabzon ve Erzurum gibi nispeten küçük 

yerlerde yapan Zihni'nin buna rağmen iyi bir eğitim aldığı anlaşılır. 20 

yaşlarında iken 1815'te İstanbul ’a giden Zihni 1816-17 yıllarında Mustafa 

Reşit Paşa ile yakınlık kurup, Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. 

 

10 yıl kadar çeşitli yerlerde kâtiplik yaptı. Yaşamının bu evresinde 

Divan Edebiyatı nazım türlerinde yazdığı şiirler ve kasidelerle tanındı. 

Daha sonra döndüğü Bayburt'u 1831'de Ruslar'ın işgal etmesi üzerine terk 

eden Bayburtlu Zihni, Erzurum'a gitti. Rus İşgalninibn bitmesine kadar, 

önce Moralı Derviş Paşa, daha sonra Erzurum valileri Rauf, Galip, Eğinli 

Paşaların kâtipliğini yaptı. İstanbul'a giderek Çanakkale muhafızı Vasıf  

Paşa'ya mektupçu oldu.  

 

1834’te gittiği Hac dönüşünde Mısır'a uğradı. Daha sonra 

Akdağmadeni'nde çalışan Bayburtlu Zihni kısa bir süre memurluk yaptığı 

Erzurum'dan, Tanzimat'ın ilanını izleyen günlerde ayrılarak İstanbul'a 

gitti.125 Daha sonra birkaç yıl görev yaptığı Ünye’de hastalandı ve 

memleketi Bayburt’a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon’a kadar gelen 

Zihni buradan Bayburt’a doğru yola devam edip Maçka’ya geldiğinde 

hastalığı onu yorgun düşürdü ve gece konakladığı Olasa (bugün 

                                                           
124 Sakaoğlu 1988: 1; Sakaoğlu-Alptekin 1990: 10 
125http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/asik-edebiyati-asiklar/bayburtlu-

zihni-hayati-ve-sairligi-249.aspx 

http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/asik-edebiyati-asiklar/bayburtlu-zihni-hayati-ve-sairligi-249.aspx
http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/asik-edebiyati-asiklar/bayburtlu-zihni-hayati-ve-sairligi-249.aspx
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Bahçeyaka) köyündeki handa 1859 yılında vefat etti.126 Bazı şiirleri 

aşağıdaki gibidir. 

 

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş  

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı  

Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş  

Sakiler meclisten çekmiş ayağı  

 

Hangi bağda bulsam ben o marali  

Hangi yerde görsem çeşm-i gazali  

Avcılardan kaçmış ceylan misali  

Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı  

 

Laleyi sünbülü gülü har olmuş  

Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış  

Süleyman tahtını sanki mar almış  

Gama tebdil olmuş ülfetin çağı  

 

Zihni dehr elinden her dem gam ağlar  

Vardım ki bağ, ağlar bağban ağlar  

Sümbüller perişan güller kan ağlar  

Şeyda bülbül terk edeli bu bağı127 

 

Yıkmış çadırların göç etmiş Leyla  

Vardım ki boş kalmış yar otakları  

Dağı mesken etmiş biçare Mecnun  

Akıtmış gözünden kan ırmakları  

 

Zeyd ile göndermiş Leyla'ya name  

Dedi iyi getirdim ağyarı kama  

Akıbet yar oldun İbniselama  

Neyledin ettiğin o misakları  

 

                                                           
126http://www.sozkimin.com/a/361-bayburtlu-zihni-kimdir-sozleri-ve-

hayati.html#ixzz4zwQ89bhl 
127 http://www.siirdefteri.com/siir/5807/vardim-

ki%20yurdundan%20ayak%20goturm%C3%BCs-siiri 

http://www.sozkimin.com/a/361-bayburtlu-zihni-kimdir-sozleri-ve-hayati.html#ixzz4zwQ89bhl
http://www.sozkimin.com/a/361-bayburtlu-zihni-kimdir-sozleri-ve-hayati.html#ixzz4zwQ89bhl
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Zihni'yim akıttım didem yaşların  

Yedi yıl bekledim bulak başların  

Dağıt bu derneği sav savaşların  

Bozuldu kabail ittifakları128 

 
Şiran 

 
Şeyh-i Şeyrani Nakşibendi Halidi 

                                                           
128 http://www.siirdefteri.com/siir/5809/yikm%C4%B1s-

cad%C4%B1rlar%C4%B1n%20go%C3%A7%20etmi%C5%9F%20leyla-siiri 
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8.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİNE ATFEDİLEN VE 

HALİFELERİNİN TEKKE EDEBİYATI İLE YAZDIĞI BAZI 

ŞİİRLERİ 

 

Neylerem (Kaside) 

Maşukumun (aşkımın) güldür teni ben gülizârı (gül yanaklıyı) neylerem 

Aşkın çölü makber (mezar) bana başka mezarı neylerem 

El çekmişem fanilere menzil (varılacak yer olan) olan viraneden 

(yıkıntılardan) 

Lâhut (en yüce âlem) eli menzil bana hâki (hikâye) diyarı neylerem 

Mecnun gibi dağdan dağa gezmek ne layık aşıka 

Gönlümde buldum yârimi geşt ü güzarı (gezip dolaşmayı) neylerem 

Bülbül niçin verdin gönül rengi solan bir goncaya 

Solmaz benim nazlı gülüm fani (gelip geçici) baharı neylerem 

Gündüzleri hasret çeker aşık şebi (geceyi) bayram sayar 

Her saatim vuslat demi (kavuşma anı) leyl ü neharı (gece ve gündüzü) 

neylerem 

Ağyar (başkaları) ile yok ülfetim (yakınlığım) bigânedir (yabancıdır) 

dünya bana 

Canan ile vahdet (birlik) gerek kesrette (çoklukta) yari neylerem 

Dil mutmain (endişesi yok) cânan (sevgili) ile havf ve reca (korku ve ümit) 

bilmem nedir 

Cananımın cananıyım dilde gubârı neylerem 

Zahid (sofi) bütün olsun senin Kevser (Cennet Irmağı), Behişt (Cennet), 

Huri, Melek 

Cananımın cananıyım başka şikârı (kıymetliyi) neylerem 

Tek hücreli evdir gönül sığmaz ona bin bir emel (istek) 

Tek dilbere verdim gönül başka nigârı (güzeli) neylerem 

Aşkınla inşa eyledim dostun köyüne hanemi 

Esmâ-i hüsnâ (Allah’ın güzel isimleri) çevresi taştan cidarı (duvarı) 

neylerem 

Yandım tecelli nuruna (Allah’ın nurunun görünmesine) Musa gibi 

hayretteyim 

Tur u dilim (gönlüm haddince) sadparedir (parçaparçadır) artık şirarı 

(ateşi) neylerem 

Göçtüm diyar-ı dilbere dönmem dahi ben Şeyran’a 
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Uçtum ezel (başlangıcı olmayan) sahrasına yerde kararı neylerem 

Hacı Mustafa Rumî Efendi 

 

Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayını olan 

kitapta Doç. Dr. Halil Şimşek’in “Şiranlı Mustafa Efendi” adlı 

makalesinde Şeyh-i Şeyrani’nin şiirleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler 

bulunmaktadır. Şimşek, Şeyh-i Şeyraniye atfedilen yazımları derlerken 

nakillerde oluşan farklılıkları da dipnotlar olarak vermiştir. Yazar bunun 

için İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi, Bahattin Efendi ve Aşçı 

Dedenin Hatıralarının derlendiği eserlerinden yararlanmıştır.  

 

Bu farklılıklar yer yer anlamı tamamıyla değiştirebilmektedir. 

Buna benzer bir durumla Sadr-ı İslam Es-Seyyid Hasan Paşa çalışmamda 

da karşılaşmıştım. Paşa’nın Diyarbakır’da mezarının bulunduğu alan 

tamamen kaldırılmış olup, şair Lebib’in Es-Seyyid Hasan Paşa’nın mezar 

kitabesi için yazdığı şiir nakledilmiştir. İki kitapta kitabenin metni 

bulunmuş ise de aralarında inanılmaz farklar bulunmaktadır. Durumun 

anlaşılabilmesi için metin karşılaştırmalı olarak verilmiştir.129 Öyleki bazı 

mısralarda verilen her iki kelime de bazen hatalı olabilmektedir. Bu Şeyh-

i Şeyrani’nin şiirleri için de geçerli bir durumdur. 

 

                                                           
129 Tosun, Murat Dursun, Sadr-ı İslam Es-seyyid Hasan Paşa, s.231-232 
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Münacat 

 

Seherde kölendir bu derdli ârif 

Hâlleri sana malûm istemez tarif 

 

Derdlere dermandır İhlâs-ı şerif 

Hürmetine bizi affeyle Allah’ım 

 

Günahım çokdur eyleme ta’zir 

Şiranlı hacıyım cevherim hazır 

 

Gam dükkânım açdım pirimdir Hızır 

Hürmetine bizi affeyle Allah’ım130  

 

Gönül 

 

Gönül verme gel ağyâra bulasın himmet-i bâlâ 

Geçir fikrin dû âlemden taleb kıl matlab-ı a’lâ 

 

Gönül levhinden nurânî yazarsan hatt-ı rûhânî 

Okur zevkile rûh anı olursun âlim u dânâ 

 

Gönül şehbâz-ı ilâhîdir elinde tutar ol sultan 

Bülend-i pervâz ile dâim şikâr-ı maksad-ı a’lâ 

 

Gönül sığmaz yere göğe aceb bir murg-ı kudsi kim 

Humâyun kasr-ı kavsinden gözetir dâim ev ednâ 

 

Gönül bir bahr-ı ummândır doludur dür ile mercân 

Velâkin gayet as’abdır erişmez ka’rine her pâ 

 

Gönül tahtından bir mahbûb salınır gâyetü’l-gâyeye 

Ferâvişler perîvişler düzenmiş gayet-i ra’nâ 

 

                                                           
130 http://yolcusiiri.blogspot.com.tr/2011/06/siranli-mustafa-efendi.html 

Ertekin, Ahmet Hamdi, Emekli Vaiz 

http://yolcusiiri.blogspot.com.tr/2011/06/siranli-mustafa-efendi.html
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Gönül mirât-ı kâbildir cemâline mukâbildir 

Görünür onda bir misbah ne şarkiya ne garbiya 

 

Gönül bir nûr-i lâhûtî ihâta etdi nasûtu 

Erişdir aslına tâ kim bulasın manzar-ı eclâ 

 

Gönülde vech-i dildârı görürsen zevkile dâim 

Ziyasının safasından erişir şulesi cana 

 

Gönül tavr-ı tecellisin görünecek nefs ma’nîdir 

Deyüp “tübtü” döner Hakka tutar yüreğini her câ 

 

Gönül çarhında bir mehtâb tulû’ eylerse ey Rûmî 

Sana yetmezmi ol devlet eger dünya ve’ger ukbâ 

 

Hasret Şiiri 

 

Yeter artık bu hasretlik 

Aşk ile olan halvetim 

Sana gelmektir niyetim 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Kabul eyle ümmetini 

Alsın pirden himmetini 

Ver bakayım cennetini 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Erdim şefaat karına 

Kabul edip al yanına 

Misafirim Osman’ına 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Yüzüm sürdüm eşiğine 

Sen sahip ol aşığına 

İlticam var böyle sana 

Daha dönmem ben Şiran’a 
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Fâni dünyada daraldım 

Hasretin ile bunaldım 

İlticayı sana kıldım 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Burada tamam olsun ömrüm 

Vuslat olsun hem bu günüm 

Sultanıma gider gönlüm 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Bir canım var sana kurban 

Yeter artık bana bu hal 

Gel de bana emrin sultan 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Er geç akibetim budur 

Şefaat karım budur 

Bu yol âşıklar yoludur 

Daha dönmem ben Şiran’a. 

 

Mustafa’yım Mustafa’ya 

Varayım o pür safaya 

İltica kıldım Mevlâ’ya 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Bu can canânı arz eder 

Garip kulun niyaz eder 

Ümmet Muhammed’e gider 

Daha dönmem ben Şiran’a. 

 

Âşık isem yâra erem 

Cemâl-i pâkını görem 

Eşiğine yüzler sürem 

Daha dönmem ben Şiran’a. 

 

Cism-i canım arzuluyor 

Hasret yaralar sızlıyor 
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Gönlüm Muhammed’e dönüyor 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Bir iltica niyazım var 

Dilde binbir vaazım var 

Kabul eden Feyyâz’ım var 

Daha dönmem ben Şiran’a. 

 

Son nefesim Allâh 

Bulurum felâh inşaallâh 

Kabul eyle Resulullâh 

Daha dönmem ben Şiran’a 

 

Mustafa’ya yeter geldi 

Darusselâmını bildi 

Yansın bana bu kandilin 

Daha dönmem ben Şiran’a 

…… Şeyrani131 

 

Tevhid iden yanmaz dedin, sinemdeki kebap nedir?  

Yanma yer ûkba ise, dünya'daki ikâb nedir?  

 

Makberdeki suçluları ta’zib’ider isyan odu, 

Ben suçluyum, lâkin sağım, ruhumdaki azab nedir? 

 

Kudret senin, izzet senin, yolduk bizim, hiçlik bizim,  

Nâçâr olan biz kullara sorgu nedir, cevap nedir?  

 

Seçtiklerin olmuş nebi, sevdiklerin bütün veli, 

Yol bilmeyen âmâ benim çeşmimdeki hicap nedir? 

 

 

                                                           
131 Bu şiir birçok yerde Şeyh-i Şeyrani adıyla yayınlanmasına karşın, Ahmet Şeyrani’ye 

ait olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu daha akla yatkın gibi durmaktadır. Zira Şeyh-i 

Şeyrani memleketine küsüp çıkmamış, bir çok kez sıla-i rahim için eşleriyle birlikte 

Şiran’a gelmiştir. Buna ilişkin ipuçları menkıbelerde bulunmaktadır. 

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/Eklenti/22648,corum-ve-kultur.pdf?0 s.275-289 

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/Eklenti/22648,corum-ve-kultur.pdf?0
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Şâh ettiğin âciz kulun keşânesi âbâd iken, 

Allahım senin tahtın olan gönlümdeki gurab nedir? 

 

Erdirdiğin âşıkların uyku nedir görmez gözü, 

Ya benim gibi divanenin gönlündeki hûb (güzel) nedir?  

 

Mest olmağı men eğledin, mestaneyi sevme dedin?  

Bizim kerem yâraânını mest eyleyen şarab nedir? 

 

Gökçek öğüdün bize, celb eyledin gönlü sana, 

Göz görmüyor lâkin seni, örtündüğün nikâb (peçe) nedir?  

 

Makberdeki varlık senin, mencideki varlık senin,  

Senden öte bir nesne yok, şu gördüğüm serab nedir? 

 

Her yerde sen hâzır iken, çeşmin bize nazır iken,  

Dünya nedir, ikâb (şiddetli azap) nedir, mebde’ (başlangıç) nedir, meab (sığınılacak 

yer) nedir?  

 

Sormak yasak senden seni, soran mesûl biziz, 

Kur’an bizim bürhânımız, ya sendeki kitap nedir? 

 

Dünya değirmendir döner, biz danesi fermaneniz,  

Döndükçe yer fanileri Ahmed bu asiyâb nedir?  

 

Attın beni gökten yere Şiran’a git dön dediniz,  

Gökten yere hicret nedir, şu aradığı hitab nedir? 

Ahmed Şiranî132 

                                                           
132 Ahmet Şirani konusunda açıklama yapmak gerekmektedir. Hacı Mustafa Şeyrani’nin 

(Şirani’nin) tahsil için köyünden çıkarken yanında olan amcasının oğlu kader arkadaşı 

Ahmet Efendi de zamanla Ahmed Şirani olarak anılmış ise de tek bir Ahmet Şirani yoktur. 

Bu nedenle bu şiirlerin hangisine atfedileceği hususu zor bir karardır. Yaşadığı süre içinde 

(1879-1942) Mustafa Şeyrani’yi görmüş tanışmış olması muhtemel diğer Ahmet Şirani 

son devir Osmanlı ulemasındandır. II. Abdülhamit, İttihat Terakki ve Cumhuriyet 

dönemlerini görüp yaşamıştır. Uzun yıllar ilmi faaliyetlerde bulunmuş ve muhtelif 

medreselerde ders vermiştir. Şeyhülislam aleyhine yazdığı makalesi başına iş açmış, para 

ve hapis cezasına çarptırıldığı gibi maaşı da kesilmiştir. Üyeleri arasında Bediüzzaman 

Said Nursi’nin de bulunduğu Darü’l-Hikmet-i İslamiye’de önce katip olarak görev 
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TURNALAR 

Gönül ikliminden pervaz eyleyin  

Medine iline varın Turnalar  

Fahri Kâinatı ziyaret edin  

Ravzasına yüzler sürün Turnalar 

 

Resulü Ekrem'dir hakikat bahri  

Ona vasıl olur muhabbet nehri  

Hem kuyi canadır Medine şehri  

Sevdanın sırrına erin Turnalar 

 

Şebeke-i Resulullah nûr yeri  

Gözlere cilâdır o huzur yeri  

Habibin yanında ol yâr-i gârı  

Sıdk-ı Ekber'i görün Turnalar 

 

Ahmed-i Muhtar'dan alın desturu  

Car-i Yâri Güzin dü cihan vârı  

Adalet ve haya ruhun esrarı  

İlmin kapısından girin Turnalar 

 

Başımıza taçtır yolunun hâki  

Huzuruna kabul eylesin ta ki  

Eyleyin ziyaret Selman-ı Paki  

Berberini nazlı yârin Turnalar 

 

Ol Sıdk-ı Kasım, vechi cemaldir  

Hem Cafer-i Sâdık nuru hilaldir  

 

                                                           
yapmış ve daha sonra da üyeliğe atanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da görev almış, 

ancak medreselerin ve daha sonra görev yapığı imam hatiplerin kapatılmasından sonra 

eğitim-öğretim hayatından çekilmiş, bir süre yayıncılık yapmıştır. Memleketine atfen 

Şiranî lakabıyla anılıp tanınmıştır.  

http://www.enfal.de/ecdad119.htm 

Kendisinin imtiyaz sahibi olduğu Perşembe günleri neşredilen İtisam isimli bir dergi 

sahibidir. 15 Kanun-i-sani 1336 (15 Ocak 1920)’de yayınlanan İslamiyette Hilafet ve 

Saltanat isimli yazısı çok ilgi uyandırmıştır.  

http://www.enfal.de/ecdad119.htm
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İmamlar sertacı hüsnü kemaldir  

Seyyidler gülünden derin Turnalar 

 

Ordan izin alıp kanadız açın  

Kerbelâ iline yönelip uçun  

Şah-ı Hüseyin'den bir bade için  

Dağlasın özünüz nârın Turnalar 

 

Bistam'da göklere dikilen direk  

Bayezid-i Tayfur ol aşklı yürek  

Mürebbiyi ruhtan kâm almak gerek  

Onun deryaları derin Turnalar 

 

Bağdat üzerinden Harkan iline  

Düşün hem nâzenin Hasan yoluna  

Gark olun manevi esen yeline  

Aşkla kanadınız gerin Turnalar 

 

Horasan ilinde ol Ebu Ali  

Hemedan şehrinde Yusuf-u Veli  

Yesevi'dir o bahçenin has gülü 

Türkistan’da odur pirin Turnalar 

 

Özbekistan nurlu şerefli eller  

Orada açılmış Arifan güller  

Abdulhalık sultan öten bülbüller  

Bir müddet o ilde durun Turnalar 

 

Semekant Buhara pirlerin yurdu  

Fağne’de Mahmud şah hem hanide erdi  

Ali Ramiteni sohbetin gördü  

Onlar bilir Hakk'ın sırrın Turnalar 

 

Kutbul evliyadır Baba Semmasi  

Aliyyül a’ladır hasların hası  

Seyyid Külâl'deydi şahın hırkası  

Bâbında halayık nurun Turnalar 
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Tac-ı Ârifana eyleyin dikkat  

Şah-ı Nakşibendi’dir müşfik ve rikkat  

Buhara illeri nurlanmış kat kat  

Orada otağı kurun Turnalar 

 

Her iki cihanda bellidir farkı  

Nakşibendi şahın dönüyor çarkı  

Piri Alaaddin Yakub u Çerhi  

Yolları hoş o erlerin Turnalar 

 

Hace-i Ahrar’ın gidin semtine  

Kanat çırpın Zahid, Derviş methine  

Hâce Semarkand’ın çıkın katına  

Asya'dan ileri varın Turnalar 

 

Hindistan elleri kûyi canani  

Orada Müceddid Ahmed-i Sani  

Hem Masum Seyfuddin İmam Rabbani  

Yektasıdır asırların Turnalar 

 

Hindistan ilinden gelin Mekke’ye  

Etrafında kanat çırpın Kâbe'ye  

Üstünden geçilmez düşmen hataya  

Kılın Beyt-i Ma'mur turun Turnalar 

 

Allah'ın evini tavaf eyleyin  

Safa’yı Merve'yi görüp gözleyin  

Zemzemden içip de hurmadan yiyin  

Mekke illerinde durun Turnalar 

 

Abdullah-ı Mekki şâh oradadır  

Dağıstani Yahya râh oradadır  

Çorumlu Mustafa mâh oradadır 

Halil’in makamın görün Turnalar 

 

Mekke'den iznini alıp da çıkın  

Medine'ye varın Ravza’ya yakın  
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Tekrar ziyaretle Resul-ü Hakk'ın  

Kanadınız yere serin Turnalar 

 

Medine'den çıkıp geçin çölleri  

Kanadız üzmesin hasret yelleri  

Uğranacak yerdir hem Şam illeri  

Mevlâna Halid’e varın Turnalar 

 

Şamdan Anadolu yönüne uçun  

Urfa’da Halalü’r-Rahmandan için  

Varın Kars iline ziyaret için  

Türbe-i Harakani pirin Turnalar 

 

Elveda eyleyin şanlı Serhat'a  

Şiran'dan varın siz Çorum’a Tokat’a  

Ünü Türkiye'yi etmiş ihata  

Mustafa Hâki'yi sorun Turnalar 

 

Mebus seçilmiştir Meclise gidin  

Cümle meb'usana selamlar edin  

İstanbul'a doğru çırpıp kanadın  

Fatih diyarım görün Turnalar 

 

İstanbul Fatih’ten dönün Sivas’a  

Şah Tâki refiktir Hızır llyas’a  

Hakkı Baba kucak açmış herkese  

Hem Ulu Camii'de durun Turnalar 

 

İhramcızade'den aldı emanet  

Darende ilinde eyledi hizmet  

Seyyid Hulusi'dir şahımız elbet  

Sivas'tan oraya varın Turnalar 

 

Bülbüller aşk ile eder feryadı  

Güllerin "’Muhammed” hep zikr-i yadi  

İyi bilin onlar Resul evladı  

Somuncu Baba'ya sorun Turnalar 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

130 
 

Darende ilinde nur direk direk  

Maneviyat şehri inanmak gerek  

Sevgiyle hizmete adanmış yürek  

Orda aşk sırrına erin Turnalar 

 

Hazret-i Ali’nin nesli burada 

Hüseyni Kerbela faslı burada  

Kayalar hikmetten süslü burada  

Divandır nazlı yârin Turnalar 

 

Zamanın sahibi veliler tâcı  

Şerif Hamidüddin Ümmî sertâcı  

Sürer dertli gönüllere ilâcı  

Şahın huzuruna girin Turnalar 

 

Devlethanededir sohbetin demi  

İçin semaverden nûş edin demi  

Bir bâdesi âdem eder âdemi  

Bilin o deryalar derin Turnalar 

 

Üzgün kanatlarla hedefe varmak  

Ne güzel ebedi orada durmak  

Hakikat yolunda vuslata ermek  

Tarifsiz manevi kârın Turnalar 

 

Daha da varacak bir belde yoktur  

Burası Bâbullah inandık haktır  

Şefkatli yâr o müşfık-i mutlaktır  

Tektaş hadimidir yârin Turnalar 

26.04.2003 Darende133 

 

Aşkınla inşa eyledim,  

Dostun kûyüne hanemi  

Esmâ-ül hüsna çevresi  

Taştan cidarı neylerem 

                                                           
133 Musa Tektaş, Muhabbet Gülleri adlı eserden, Ankara, 2006 
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Yandım tecelli nûruna  

Mûsâ gibi hayretteyim  

Cûru dilim sadpâredir  

Artık şeyrânı neylerem  

 

Göçtüm diyarı dilbere  

Dönmem dahi ben Şiran'a  

Uçtum özel sahrasına  

Yerde kaları neylerem  

 
Tuğra Şeklinde Besmele-i Şerife 

 
"Yâ hafiyye’l altâf neccina mimmâ nehâf"  

Ey lütufları gizli olan Allah'ım, ey keremleri gizli ve umman olan 

Allah'ım bizi korkularımızdan emin ve hâlas eyle. 
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9.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİ HAKKINDA ANLATILAN 

MENKIBELER 

 

18 yaşlarında iken, kendinden iki yaş küçük kız kardeşi ile ormana 

odun getirmeye gittiklerinde kağnı ve öküzleri ayrı ayrı yerlerde bırakarak, 

kendileri başka tarafa gitmişler. Kız kardeşinin bir an önce odunları 

hazırlayalım diye ısrar etmesine aldırmadan, ormanda bir hayli 

dolaşmışlar. Sonunda kağnının odunla yüklü vaziyette sefere hazır 

olduğunu hayretle görmüşlerdir. Mustafa Efendi, kız kardeşine, "Bu sırrı 

ifşa edersen bir daha beni göremezsin" diye çok sıkı bir tembihle 

kerametinin gizli kalmasını istemiştir.  

Odun getirme işi böyle devam ederken, babaları da bunda bir 

başkalık olduğunu fark etmiş, "Sizin getirdiğiniz odunlar başkalarının 

getirdiğine benzemiyor, siz bunları hangi ormandan getiriyorsunuz?" diye 

soruşturmaya başlayınca, kız kardeşi kerameti açıklamak zorunda 

kalmıştır. Bunun üzerine Mustafa Efendi, tahsilini ikmal etmek 

bahanesiyle köyünden ayrılmıştır.134  

Eğitiminden ve Hac farizasından sonra gemi ile İstanbul’a geldiği 

zaman, karaya çıkmak üzere iken denize düşmüş ise de suya batmadan 

denizin yüzünde durduğu görülmüştür.  Bu İstanbul’daki ilk kerameti 

olmuştur.135 

Hacı Mustafa Efendi tekkesine bir gün bir vaiz gelmiş. Şeyh ve 

ihvanların sukut ile oturmasından huzursuz olmuş ve “Efendim siz niye 

bunlara dini meseleler anlatmıyorsunuz.” 
-Mustafa Rûmi buyurur ki; “Sukutumuzu anlamayan sözümüzü 

anlamaz.” 
Yine de dayanamayan vaiz bir kaç meselenin çözümüne dair konuşmuş ve  

“Faydalı olduk mu?” diye sorunca 

Mustafa Rumî buyurur ki; “Biz zaten seni dinlemedik.”136 

                                                           
134 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-9.html 
135 Anonim 
136 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-5.html 
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Darendeli Mahmut Efendi uzun bir müddet kendinde bir hal 

değişikliğini fark edemeyince büyük bir huzursuzluğa gark olmuştur. 

Arkadaşları ilerleme kesp ederlerken bir hal değişikliği olmaması onun bu 

huzursuzluğunu daha da artırmıştır. 

Bir gün Hacı Mustafa Efendi’ye abdest suyu dökerken 

dayanamayıp şeyhine halini kalben arz etmiştir. 

“Bunca zamandır hizmet ediyorum, benden sonra gelenler bile 

icazet aldı gitti ben hala aynı Mahmud’um” demiştir. Bu haline vakıf 

olan Mustafa Rumî buyurur ki; 

 

“Oğlum git mezarlığı gez.” Mahmut Efendi Mezarlığı gezerken 

bir köprü üzerinde iki öküzün birbirlerine yol vermeyip biri diğerini 

düşürdüğünü görmüştür.  Düşürene karşı sert bir nazarla bakan Mahmut 

Efendi onun ölümüne sebep olmuştur. Mezarlığı dolaştıktan sonra 

şeyhinin yanına dönmüştür. 

 

Hacı Mustafa Efendi sohbet esnasında bu olayın vuku ile Mahmut 

Efendi hakkında, 

“Bazıları var ki, bizden irşad vazifesi istiyorlar, onlara biz nasıl 

bu ağır görevi verebiliriz. Daha iki hayvan arasındaki muameleye 

dayanamıyor. Biz onlara nasıl Ümmet-i Muhammedi teslim ederiz.” Bu 

kelam üzerine hatasını fark eden Mahmut kuddise sırruhu’l-azîz Efendi 

şeyhinden özür dilemiştir. 

 

O zaman Hacı Mustafa Efendi onun İstanbul’dan medrese tahsilini 

bitirdikten sonra dönerken gördüğü rüyayı hatırlatmıştır.  Bu rüyada 

Mahmut Efendi arkadaşları ile denizde yolculuk yaparken gemi batmış. 

Arkadaşları boğulmuş idi. Kendisi ise, bir tahtaya tutunup batmaktan 

kurtulmuştur.  Gördüğü bu rüya, onun bu halin rumuzu olduğunu 

açıklamıştır. 
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Bu olaydan sonra hâkikate kavuşmuş Mahmut Efendi Çorum’dan 

ayrılıp Darende’ye yerleşmiştir.137 

Hacı Mustafa Efendi Çorum’da Hacı Mahmut Efendi’nin 

mektebine gitmiştir. 3 gün misafir kaldıktan sonra Hacı Mahmut Efendi, 

Mustafa Rumî’ye misafirliğin hakkı üç gündür şu terkibi bir çöz 

demiştir.  Mustafa Rumî Efendi fevkalâde bir izahat yapınca ondaki 

değişik hali fark edip onu baş köşeye oturtmuştur. Aralarında geçen 

sohbetten sonra intisap etmiş ve ilk ihvanı olmuştur.138 

Hacı Mustafa Efendi’ye uzun bir müddet fazla intisap eden 

olmayınca, para ile Çorum’da amele tutmuş onlara işyerine tesbih 

çekmelerini istemiştir. Onlar her gün evine gelip sabahtan akşama kadar 

tesbih çekerler paralarını alıp giderlermiş. Kırk günden sonra artık 

gelmeyin, denilmiştir. Fakat o ameleler biz para istemeyiz demişler 

böylece çok kişi tarîkata intisap etmiştir.139 

Çorum’da irşad görevine başlayınca sigara içen birisi izin almak 

istemiş, sigarayı bırakmak şartı ile kendisine izin vermiştir. Ormana odun 

kesmeye giden tiryaki mürid, bir ağacın oyuğunda sigarasını yakarak, 

burada şeyhim beni nereden görecek diye düşünüp bu işin gizil kalacağını 

sanmış. Şeyh efendinin huzuruna geldiğinde, sen kör şeyhe mi hizmet 

ediyorsun niçin sözünde durmadın, ağacın kovuğunda sigara içtin 

denilerek müridlikden çıkarılmıştır.  

Hacı Mustafa Efendi civar kazalardan ziyaretine gelen bir zata 

memleketine dönmek üzere izin vermiş. Bir gün sonra da aynı zatın çarşıda 

vasıta aradığını görünce: 

“Vasıtada mı aranırmış. Biz Mekke vadilerinde yalınayak 

mürşid-i kâmil arayıp gezdiğimizde, ayaklarımızın yarıklarına çekirgeler 

gizlenirdi. Şimdi siz ucuz buldunuz da kıymetini bilmiyorsunuz.” 

                                                           
137 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-4.html 
138 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-3.html 
139 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-2.html 

https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-4.html
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Buyurunca, o zat memleketine yürüyerek dönmek mecburiyetinde 

kalmıştır.140 

 

61 yaşında hacca giderken Hac yolculuğu esnasında Giresun 

Alucra-Şiran mevkisinde meskûn halk kalabalık bir halk kitlesi onu yolcu 

etmek için toplanırlar. Bu kalabalık Hacı Mustafa Efendiden yağmur duası 

etmesini rica ederler. O da kibirden uzak kendini naçiz biri olarak 

nitelendirip, o sırada kalabalığın arasında bulunan Çalganlı Osman 

kuddise sırruhu’l-azîz Efendi’den yağmur duası etmesini ister. Bu 

hadiseyle Çalganlı Osman kuddise sırruhu’l-azîz Efendi’yi halkına tanıtır. 

Yine yolculuğu sırasında (Sivas) Suşehri civarında köylüler, 

mezarlıklarında metfun bir zat için duasını isterler. Hacı Mustafa Efendi 

daha mezara varmadan “Eyvah! Kabrinden hala duman çıkıyor.” der. 

Çevresine bu zat hakkında soru sorduğunda onun tütün tiryakisi olduğu 

cevabını alır.141 

 

Bir gün müridlerinden bir kaç genç Hacı Mustafa Efendi ye abdest 

suyu ısıtırken şakalaşmışlar. Su ısınınca da abdest aldırmak üzere 

yanlarına gitmişlerdir. Daha eline su değer değmez buyurur ki; 

“Çabuk bu suyu dökün ve birbirinizle oynaşmadan yeni bir su 

ısıtın. Zira bu su ile alınan abdestin, ibadeti de sohbeti de böyle 

ciddiyetsiz olur.”142 

 

Şeyhi Dağıstânî Yahya Efendi’nin yanındaki 7 yıllık eğitiminin 

ardından Şeyh Mustafa Efendi, çok sevdiği Medine-i Münevvere’den pek 

ayrılmak istemediğinden mana aleminde Peygamber Efendimizden 

huzuruna tekrar kabul edilme dileğinde bulunmuştur. Kendisine tebdil 

edilen görevi yerine gitmesi için manevi işaret aldıktan sonra vapurla 

İstanbul’a dönmek üzere Cidde’ye hareket etmiştir.  

 

Fakir bir derviş kılığında gemiye biletsiz olarak binmiş, bilet 

kontrolü esnasında, biletsiz olduğu görülerek gemiden indirilmiştir. 

                                                           
140 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-1.html 
141 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-8.html 
142https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-7.html  

https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-8.html
https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-7.html
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Hareket saati geldiğinde geminin hareket edemediği hayretle görülmüştür. 

Kaptan tarafından gemide herhangi bir arıza olup olmadığı araştırıldığında 

arıza bulumamış, sonunda gemiden indirilen derviş akla geldiğinden telaşlı 

bir aramadan sonra bir mescitte derviş bulunup, hürmetle gemiye 

alınmıştır. Böylece efendinin kerameti ortaya çıkmış ve kendisine 

“Gemiyi Durduran Kara Şeyh” lakabı verilmiştir.143 

  

Gemi gecikmeyle kalkmasına rağmen normal zamanından daha 

önce İstanbul’a varmıştır. Geminin kaptanı, Şeyh Efendi’nin büyüklüğünü 

anladığından bunu bir vesile ile Sultan Abdulhamid’e bildirmiş. Padişah 

da Efendi Hazretleri’ni huzura davet etmiştir. Şeyhülislâm’ın 

başkanlığında toplanan ünlü âlimler arasında 26 mesele üzerinde 

münazara yapılmış, sigaranın haramlığı da dâhil, Efendi’nin görüşleri 

takdirle karşılanmıştır. 

  

Padişah, Şeyh Efendi’ye huzurda kalmasını ısrarla teklif ettiği 

halde, Efendi bunu nezaketle reddedmiş, sultanın verdiği altınları 

nezaketen kabul etti ise de akabinde hazine’ye iade ettmiştir.  

 

İstanbul’dan hareketle Çorum’a geldiğinde Mekke’de iken tanıştığı 

zengin bir zat tarafından Çorum’da ilgi görmüştür. Burada tekke açmak 

suretiyle irşat görevine başlayarak, Orta Anadolu’yu kapsayan geniş bir 

irşad faaliyetine girişmiştir. Zahiri ilimlerin yanında, Nakşî tarikatını da 

yaymaya çalışarak ilmi, irfanı, ihlâsı sayesinde çok başarılı bir irşad 

hizmeti vermiştir. Tekkesi ziyaretçilerle dolup taşmıştır. Müritlerinin 

sayısı tam olarak bilinmemektedir. Tekkede yenen ekmeklerin daha helal 

olmasını sağlamak için özel bir yel değirmeni yaptırdığı, ekinlerin burada 

öğütüldüğü de rivayetler dahilindedir. 

 

1906 yılında yine amcasının oğlu Ahmet Efendi ve müridleri ile 

hazırlıklarını tamamlayarak hacca giderler. Bu Hacı Mustafa Rûmi 

Efendi’nin son seferidir. 

 

Son haccını yüz elli kişilik bir ihvan (sadık dostları) ve ailesiyle 

yapmışlardır. Ömrünü Allah Teâlâ’ya ve Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve 

                                                           
143 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-kaddesallahu-sirrahu.html 
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selleme kavuşma arzusu ile tamamlayan Hacı Mustafa kuddise sırruhu’l-

azîz Efendi, kendisi de bu yolculuğun son yolculuk olduğunu biliyordu ki, 

o dönemlerde padişah tarafından hacca gidenlere yardım amacıyla 

İstanbul’da verilen parayı kabul etmemiş, yanındaki ihvanlarına de 

almamalarını söylemiştir. 

 

İhvanlarından biri Niksarlı, Yolcu diye adlandırdıkları şahıslar, 

parayı niçin kabul etmediklerini soranca şu cevabı verir. “Yolcu yolda, 

Niksarlı deryada kalsa, Şiranlı’da çölde kalsa gerektir.” 

 

Gerçekten daha vapura binmeden yolcu dedikleri mürid yolda 

hastalanarak Hakk’a yürüyor. Niksarlı da denizde giderken Hakk’a 

yürüyor. Hac ziyaretini ilan ettiklerinde yine dili tutulmuş ve sadece 

Kur’an-ı Kerim okuyabilmişlerdir. Gençlik yıllarında da Mustafa 

Efendi’nin dili tutulmuş sonra dili açılmıştır. Bu halin Hakk’a 

yürümelerine işaret olacağı haber verilmiştir. Haccı eda ettikten sonra 

Medine-i Münevvere’ye gelip mücavir (komşu) olmuşlardır. Talebesi 

Tokatlı Seyyid Mustafa Hâki Efendi’nin de mücavir (komşu) kalmak 

istemesi üzerine O’na hitaben: 

 

“Sizin burada mücaveretinizden (komşuluğunuzdan), memlekete 

dönüp Allahû Teâlâ’nın kullarını irşadınız elzemdir.” Diyerek Haki 

Efendi’nin memlekete dönmesinin uygun olduğunu, bastonunu amcasının 

oğluna vererek buyurur ki; “Sen git. Ben burada kalıp Efendimiz 

sallallâhü aleyhi ve selleme hizmet edeceğim.” 

 

Şeyrani Hazretleri halifelerinden birini, Koyulhisar'dan Şiran'a 

kadar olan mıntıkadaki müritlerini kontrol için görevlendirir. Halife'nin 

yolu Şiran civarında bir köye düşer. Köy odasında misafirken oraya gelen 

birisi  Halife'yi görünce bir hayli kızar ve şiddetli bir ceza uygulanmasını 

ister. Şeyh Efendi bu sırada Çorum'da tekkede müritleriyle akşam yemeği 

yemektedir. Murakabe esnasında Halife'nin durumuna vakıf olur, yemek 

sahanının kapağını siniye vurur. Halifeye kötülük etmek isteyen kişinin 

başının yarıldığı, kanların aktığı görülür. Bu kargaşadan yararlanan Halife 

köyden kaçar.  
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Şeyh Efendi yemekten sonra siniyi tersine çevirir. Bu esnada köyde 

heyelan yaşanarak köye zarar verir. Bu manzaraya o akşam köyden ayrılan 

bir adam da şahit olur. Köylüler tövbe ederek itikadını düzeltir.  

 

Halife Çorum'a döndüğünde Şeyh Efendi, kendisinden bilgi almak 

ister. Halife olup bitenleri anlatır. Şeyh Efendi, "Bir daha dikkatli ol da 

beni bir sahan kapağına minnet ettirme" der.144  

 

Şeyh Hacı Mustafa Efendi, İskilip'e geldiğinde Hindoğlu Emin 

Efendi düğün yemeğine davet eder. Şeyh Efendi, pirinç, yağ gibi yemek 

malzemesini kendi yanından vermek suretiyle kendisine özel yemek 

yapılmasını ister. Ancak bu şartlar altında davete icabet edebileceğini 

söyler. Yemek pişirenler, Şeyh nereden görecek diye gelen malzemeyi 

diğerlerine karıştırarak yemeği hazırlarlar. Şeyh Efendi davete geldiğinde 

önüne getirilen yemeği görünce, ev sahibinin yüzüne hışımla bakar, adam 

çarpılmış gibi olur, son derece utanır. Şeyh Efendi bir şey yemeden evi 

terk eder.  

 

İskilip'in Ulaştepe mahallesinden Koca Osman adında bir zat 

Çorum'la İskilip arasında postacılık yaparmış. Bazı seferlerde İskilip'ten 

Şeyh Efendi'ye gönderilen hediyeleri de götürürmüş. Şeyh Efendi, Koca 

Osman'ı sefer kıyafetiyle kabul eder, çok iyi karşılarmış. Sen tiryakisin, 

sigara içmeden yapamazsın diyerek huzurunda sigara içmesine bile izin 

verirmiş. Böylece sigarayı terk etmesini sağlamıştır.  

 

Tokatlı Mustafa Hâki Efendi ile Niksarlı Hacı Ahmet Efendiler 

yaylı araba ile sülûk için Çorum'a kadar gelmişler ve arabadan inmeden 

tekke içine girmişler. Efendi hazretleri bu saygısızlığa gücenmiş, onlarla 

görüşmeden Tokada geri dönmelerini istemiştir.  

 

Büyük bir üzüntü içinde geri dönen ziyaretçiler, daha sonra 

çarıkları giyip yaya olarak tekrar Çorum'a gelmişler. Şeyh Efendi huzura 

kabul ettiği Niksarlı Hacı Ahmet Efendi'ye nasıl geldiklerini sormuş. O da 

Şeyhimizin himmetiyle cevabını vermiştir. Şeyh Efendi, böyle gelen 

                                                           
144 Ertekin, Ahmet Hamdi, Emekli Vaiz, Erdem Ekşi arşivi 
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misafiri böyle kabul ederler diye maddi, manevi büyük ikramlarda 

bulunmuştur.  

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri memleketi Şiran’ı her ziyarete geldiğinde 

Alucra’da kendisine büyük hürmeti olan ve Yemen’de Tabur imamlığı 

yaptığı için “Tabur İmamı” olarak da bilinen aynı zamanda Alucra’nın 

Kuruluşunda da katkısı bulunan Ekşizade Osman Efendi’nin evinde 

misafir olurmuş. 

 

Ayhı şekilde müridi Hacı hasan Efendi’de onun geleceğini 

hissetmesiyle birlikte şeyhini karşılamak için yollara düşer, onunla hasret 

giderir ve ağırlarmış. 

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri Kur’an-ı Kerim okuduğunda bütün 

mahlukat onu dinlermiş. Bunu fareden birçok müridi olmuştur.  

 

Şeyh-i Şeyrânî Hacı Mustafa Farukî Rumî Hazretleri hakkında, 

Dağıstanlı Şeyh Yahya Efendi şöyle demiştir: “Şeyran (Şiran) toprağında 

buğday yetişir, arpa yetişir, fakat nasıl böyle yüksek makamlı bir insan 

yetişmiş” diye sitayişte bulunmuştur (övmüştür). Şeyh Yahya Efendi’nin 

bu sözü ile onun Allah indinde ne kadar yüksek mertebeye sahip 

olduğunun vurgusunu yapmıştır. Zaten Mekke-i Mükerreme’den sonra 

Anadolu’ya doğru hareket edişiyle birlikte, Şeyh-i Şeyrani’nin ne kadar 

yüksek mertebeye sahip olduğunun belirtileri de başlamıştır. 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri sıla-i rahim için memleketi Şiran’ın 

Sarıca köyüne gelirken Alucra’nın Zıhar köyünün Hapen Gediğine 

geldiğinde saygısızlık olur diye atından inerek Seyyid Çağırgan Baba’nın 

Alucra’nın Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünde bulunan türbesine kadar yaya 

olarak gelir, ziyaretini yapar sonra yoluna devam edermiş. Müritlerinden 

Zıhar Tekkesinin İmamı Hacı Hasan Efendi de her Cuma günü sabah 

şafakla birlikte Seyyid Çağırgan Baba’nın türbesini ziyaret edermiş. 

 

Bir gün Şakirdi Hacı Hasan Efendi Şeyhini misafir etmiş. Şeyh-i 

Şeyrani Hazretleri sofrada mecazen Hacı Hasan Efendi sana bir tavsiyem 

olsun, sarığını büyütme sofranı büyüt demiştir. Bundan maksadı Hocanın 

sürekli ilim öğrenmekle meşgul olduğunu gördüğünden artık onun kemâl 
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mertebeye ulaştığını işaret ederek öğrencilerinin sayısını artırmaya gayret 

etmesini ve ilminden insanları daha fazla faydalandırmak istemiş 

olmasıdır. Müridi Hacı Hasan Efendi de şeyhinin sözünü dinleyerek 

medrese eğitimine ağırlık vererek öğrenci yetiştirmeye ağırlık vermiştir.  

 

Şehy-i Şeyrani Hazretleri yine sıla-i rahim için memleketine 

geldiği günlerden birinde yanında bulunan Tokatlı hanımına hitaben: 

Hanımım bir defa mı yoksa devamlı mı Hac sevabı  almak istersin diye 

sorumuş. Hanımı da Şeyh Efendi elbette devamlı Hac sevabı almak 

isterim, sorunuzun hikmeti ne ola diye sorduğunda,  

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri: Bak hanımım bu gördüğün Alucra 

Bağırsak Deresi bazı zamanlarda çok çoşkun akar adeta tugyan eder (etrafı 

su basar), işte o zaman karşıya geçmek isteyen çok kişiyi su alıp götürmüş 

insanlar gark olmuştur (boğulmuştur). Sen varlıklısın gel buraya bir köprü 

yaptır, gelen geçen sana dua etsin demiştir. Hanımı da kendisine yapılan 

bu tekliften memnun olarak bütün masraflarını karşılamak suretiyle uzun 

ardıç kütüklerinden bir köprü yaptırmıştır. Bu köprü 1957’ye kadar Şeyhin 

Köprüsü adıyla Alucra’da kullanılmıştır. Bu tarihde ahşap köprünün 

yerine karayolları tarafından menfez yapılmıştır.  

 

Kurtuluş savaşı yıllarında ilçenin bir kısmının (güneydoğu 

tarafları) Ruslar tarafından işgal edilmiş145 ise de Rus askerlerinin Çilhoroz 

bölgesinden ilerleyemedikleri herkes tarafından bilinir. Halk arasında Rus 

askerlerine ziyaretlerin bulunduğu Burga Baba, Tulu’ Baba, Çağırgan 

Baba gibi bölgelerden geceleri top atıldığı anlatılır. Atılan bu top 

güllelerinin sesinin duyulduğu, gökyüzünde ışık saçarak gittiği ve düşman 

üzerine düştüğü yaygın inançtır. Bu konuda anlatılan bir rivayete göre, 

Sarıca köyünden Hafız Efendi köylü muhacir olmak isteyince, köylüye 

gitmeyin; babamın (Şeyh-i Şiranî) toprağını Rus işgal edemez der ve atın 

torbasını saman doldurarak oğluna; oğlum bu samanı al Rus askerinin işgal 

                                                           
145 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/birinci-dunya-savasinda-

siranda-acliktan-olenler/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/02/1919da-1-dunya-savasi-sonrasi-

siranda-sagda-solda-kalan-rus-bombalarinin-sebep-oldugu-kazalar/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/03/1917de-siranin-gecici-olarak-

karahisar-i-sarkiye-baglanmasi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/birinci-dunya-savasinda-siranda-acliktan-olenler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/birinci-dunya-savasinda-siranda-acliktan-olenler/
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ettiği güzergâh üzerine birer tane dök gel onların her biri Rus askerlerine 

birer asker görünecektir diye söylediği anlatılır.146 

 

Şeyh Şeyrani (Şirani) Hazretlerinin Şiran’da çok değer verdiği üç 

müridi vardır. Üç Süleymanlar olarak bilinen bu müridleri Sarıcalı 

süleyman, Paynikli Süleyman ve Telmeli Torukoğlu Süleyman’dır. Bu 

müritleri şeyh hazretleri Çorum’dan Şiran’a intikal ederken köylerinde 

birbirlerinden habersiz muayyen saatlerde kalkıp Fındıklıbel Geçidine 

doğru yola çıkar orada buluşur, şeyhlerini karşılamak için beklerlermiş. 

Şeyhlerinin gelişinden nasıl haberdar olduklarını ise, şeyhimiz Şiran’a 

yaklaştığında kokusunu hissediyor ve buna göre yola çıkıyoruz olarak 

açıklamışlardır.147 

 

 Aşağıdaki kısım ŞEKAV’ın yayınından aynen iktibas edilmiştir. 

Yazar ayrı bir kâynak göstermediği için kâynak olarak yayın ve yazar 

gösterilmiştir. 

 

ŞAM-I ŞERÎF’E TEŞRİFLERİ BEYANINDADIR 

 

Erzincan’a yakın olan Şiran kazası ulemasından ve tarikat-ı aliyye-

i Nakşibendiyye hulefâ-yı kirâmından olup uzun bir müddet Çorum 

sancağında ilim neşreden ve kulları irşat ile zahir ve bâtın mamur eden 

büyüklerden olan güçlü şaşılacak kadar faziletli, doğru yolda olan zühd 

sahibi Mustafa Efendi Hazretleri bin üç yüz üç (1886) sene-i hicriyesinde 

yanlarında bazı müridleri ve dervîşleriyle beraber Hicâza hac ziyareti 

yapıp dönüşünde Şâm-ı şerîfi ziyaret etmek hayırlı niyeti ile buraya 

gelmek üzere Beyrut’a çıkmış olduğunu Beyrut Mekteb-i Rüşdiye-i 

Askeriyye hocası Çorumî Ali Efendi biraderimiz Şam’da Halilullâh 

Medresesi’nde sakin tüccar ve ihvân-ı tarîkattan Kâğıtçı Şakir Efendi’ye 

yazmışlar.  

 

Onlar da fakire ifade ve beyan ettiler. Efendi kuddise sırruhû 

Hazretleri çoktan beri Çorum’da olmasıyla aramızda zâhir yönüyle bir 

                                                           
146 Bu anlatımın farklı şekilleri de vardır. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-sahsiyetleri-

ibrahim-haci-unal/ 
147 Şiranlı Kadir Yıldız’dan iktibasla 
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görüşmememiz, ülfet ve muhabbet yok ise, de, mâdem ki Sultân-ı Ulemâ 

billah kuddise sırruhu’1-azîz Efendimizin durdukları ve mürşidlerinin 

meskenlerine yakınlığın evvelce bulunması cihetle muhakkak aralarında 

ülfet ve önceden gelen bir muhabbet de bulunacağı muhakkak vardır deyip 

Mustafa Rumî Hazretlerini karşılamaya gitmek ve hizmetinde bulunmak 

fakire vaciptir deyip O’nun için Şakir Efendi’ye dedim ki, “Efendi 

hazretlerini karşılamaya gitmek üzere oradan hareket gününü zatınıza 

yazıyla fakire haber vermeniz rica olunur. Onlar da “Baş üzerine” dediler. 

Aradan dört beş gün geçmişti ki, bir sabah Şakir Efendi Çorumlu Pir 

Mustafa Rûmi Hazretleri hakkında  “Yaptığım tahmine göre bugün 

Hazret-i şeyh, Şâm-ı şerife vâsıl olacaklardır.” haberini verdi. Fakir derhâl 

eve dönerek elbisemi giyip doğruca Şakir Efendi’nin odasına geldim.  

 

Meğer ki Faziletli Mürşit Hacı Halil Efendi Hazretleri kendi 

hanelerine misafir etmek niyetiyle lâzım gelen hazırlıkta bulunup hatta 

Şakir Efendi’den çay kupaları alışverişini yaparken gördüm. Derhâl 

ellerini öpüp bu hizmet ve lütuflarından fevkalâde teşekkürler edip çay 

takımının akçesini fakir verip “Hemen buyurun, şimdi arabaya binip yola 

öyle devam edelim” dedim. Hacı Halil Efendi Hazretleri buyurdu ki, 

“Daha erkendir, Şakir Efendi de bir çay içelim, bir parça kahvaltı edelim, 

sonra gideriz.”  

 

Fakir buna razı olmayıp gitmeyi ta’cil (acele) edip bunlara derhâl 

biraz francala (ekmek), üzüm, peynir alıp “Araba içinde yeriz, buyurun” 

demekle beraber, gönlümde de bir taraftan çekilmiş telgrafın heyecanı ile 

hizmet edememek korkusuyla dururken, Sultân-ı Ulemâ-billâh kuddise 

sırruhu’1-azîz tarafından manevi işâret ile buyurdular ki; “Bu gelen zât-ı 

şerîf tarafımızdan size misafir gönderilmiştir. Haklarında lâzım gelen 

hizmet ve yardımda kusur eylemeyesiniz” gibi manalar atılmakla artık 

ihtiyarım elimden gidip eylediğim telâş ve acele ve gayret, bunları hayrette 

bırakıp “Canım birader, nedir sizde olan telâş ve ta’cil (acele)?” diye sual 

ederlerdi. Fakir de cevabında: “Efendim, bu zât-ı âlî-kadr Sultân-ı Ulemâ-

billâh Efendimizin vatandaşı ve hem de tarîkat arkadaşı olup muhakkak 

aralarında ülfet ve muhabbet dahi olacağı açık bir emirdir. Fakiriniz 

Ulemâ-billâh Efendimizin aşçı dedesi olduğum cihetle elbette fakire 

misafir demek olacağından bu yüzden vaktiyle gidilip teşriflerinden 

evvelce orada şeyhi hazır olarak bekleyen biri olmak lâzım” deyip acelece 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

143 
 

bunları alıp ve bir araba kiralayıp birinci mevkii olan karusaya binip şehre 

iki saat uzakta olan Elhâme isimli mahallere gittik. İşte azîzim, arabaya 

binip açıldık. Ama velâkin ne açıldık! Henüz meyhaneden kalkmış, 

kendisine malik olmayan bir mestane gibi oldum. O kadar neşe ve tecelli 

geldi ki, değil arabaya, büyük sahralara sığamıyorum. Hacı Halil Efendi 

hazretleri ise, batın yoluna tamamıyla vakıf olmasıyla onlar yalnız 

tebessüm ile fakirin kelâmımı dinleyerek neşeleniyorlardır. Hele bizim 

Şakir Efendi bizden ona da bir sevinme hali gelerek o da hareket ve 

cümbüşe geldi. İşte bu hâl ile Elhâme’ye vâsıl olduk. Aradan beş on dakika 

geçer geçmez bir de baktık ki, arabalar dağdan aşağı doğru geliyor. Çünkü 

Mustafa Efendi Hazretleri yol esnasında namaz ve niyaz için karusaya 

binmeyip yük, eşya nakleden arabalara binmiş olduğu haberini almış idik, 

şimdi arabalar böyle zuhur etmesiyle Hacı Halil Efendi Hazretleri fakire 

bir nazar ederek “Koca Aşçı Dedemiz, acele edişinizde aynı keramet gibi 

oldu!” buyurdular. Oradan piyade olarak kırk elli adım ileriye doğru 

yönelip ilk gelen arabanın içinde müşahede ederek hemen selâma durduk. 

Onlar da irfanlarıyla bizi bilip iltifat ettiler. Araba durup hemen fakir, 

arabaya çıkıp koltuğuna girip dikkatli ve edeb ile aşağı indirdim. Diğer 

araba da dahi iki dervişi olup bizim arabada yer olmadığından dervişlere: 

“Siz eşyanız ile yine bu araba ile şehre geliniz, arkadaşlarımızdan birileri 

ile sizi haneye aldırırız” deyip oradan Çorumlu Pir Mustafa Rûmi 

Hazretlerini alıp özel araba ile Şâm-ı şerife döndük. O’nun şöyle 

cemallerine dikkat ettim, tıpkı Ulemâ-billâh Efendimize benzemektedir. 

İsimleri dahi Mustafa olmasıyla hem isimde ve hem cisimde tamamıyla 

benzer bulunduğundan sanki Ulemâ-billâh efendimizdir. Artık bir başka 

hâle ve renge girdim. 

 

Müşarün-ileyh Hacı Halil Efendi Hazretleri buyurdular ki, “Bu zat, 

Şeyh Fehmi Efendi hazretlerinin aşçı dedesidir.” Çorumlu Pir Hazretleri 

cevabında: “Maşallah Biz de Hazret-i Fehmi kuddise sırruhu’1-âlî 

tarafından geliyoruz” demesiyle ihtiyarım bütün elimden gidip bir cezbe 

hâli gelip ağlamaya başladım. Onları da ağlattım. Bu hâlimden şeyh efendi 

hazretleri, müşarünileyh Ulemâ-billâh Efendimize olan aşk ve 

muhabbetimin derecesini anlayıp çok iltifatlar edip Hazret-i Fehmi 

kuddise sırruhu’1-azîz Hazretleriyle olan eskiden beri ülfet ve 

muhabbetleri olduğundan bahsederek rivayet etmeye başladılar. Meğer ki 

hakikâten aralarında eski bir hukuk var imiş. Hazret-i Fehmi kuddise 
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sırruhu’1-azîz Efendimizin ilk hacc-ı şerîfe teşriflerinde birlikte 

olduklarını beyan buyurdular. Hatta şöyle bir rivayet naklettiler ki, 

“Süveyş denizinde bir büyük fırtınayla karşılaştık. Şöyle ki, gemiye binmiş 

gider iken birdenbire bir fırtına zuhur etti. Zannettim ki, hemen gemimiz 

batacak. Kendimden ümit keserek şöyle geminin bir kenarında hazır 

olayımda gemi denize battığı anda kendimi kelime-i şehâdet ile beraber 

denize atayım. Lâkin nazar-ı dikkat ile Şeyh Fehmi Efendi hazretlerine 

nazar ediyorum. 

 

Onlarda asla böyle bir telâş göremeyip yalnız murakabeye 

varmışlar, öylece emr-i ilâhiyyeyi bekleyip duruyorlar. Artık onların 

teveccüh ve niyazları berekâtıyla olmalı ki, o anda gemimiz orada bir 

liman bulup hemen oraya dâhil olarak orasını sığınak yeri yaptık. Diğer 

gemiler dahi oraya geldiler. Birkaç gün fırtınadan orada kaldık. Bir gün 

bizden evvel bir gemi oradan çıkıp gider iken, bizim geminin gitmesi için 

dahi Hazret-i Fehmi Efendimize söyledim, çünkü gemide de ondan büyük 

kimsemiz yoktur. Fakire cevabında buyurdular ki,“Sûfî, sen karışma!” 

Fakir de sükût ettim. Bir de onu gördüm ki, o giden gemi rüzgârın ters 

esmesiyle kendisini taşa çarpıp içinde olan Müslüman hacılar denize gark 

oldular. O gece de limanda kaldık. Fakir şöyle murakabede iken, bir adam 

zuhur etti. Fakire sual etti ki, “Sizin başımız kimdir?” Fakir de bizim ile 

beraber ihvandan bir âşık ve bir sâdık ihvanımız var idi, ismine Hâlid 

derler idi, onu gösterdim. O adam gidip onun belindeki kuşağından tutup 

şöyle geminin baş tarafına doğru çekip götürdü. O hâlde murakabeden 

uyandım. Hemen Hâlid’i çağırdım: “Aman uşak, şuradan biraz sadaka ver, 

gemide olan fukara ve dervişlere!” dedim. O da hemen bir miktar sadaka 

dağıttı. Bu hallerden Fehmi Efendi Hazretlerini haberdar ettim. Onlar da 

memnun olup teşekkür ve hamd u senalar edip ertesi gün sabahleyin rüzgâr 

durup limandan hareket ederek selâmete vasıl olduk” diye arabanın içinde 

rivayet buyurdular. 

 

İşte şeyh Efendi hazretlerinin bu rivayet eylediği hususu 

mukaddemce arz u beyan etmiş idim ki, Hazret-i Ulemâ-billâh kuddise 

sırruhu’1-azîz Hicaz’dan Erzincan’a döner iken fakire anlatmışlar idi ki, 

“Bizi Hicaz’dan salıvermiyorlar idi, yani manevi izin yok idi. Ancak 

validemin rızası yok idi diye oradan hareket ettik. Az kaldı ki, bindiğimiz 

gemiyi denize gark edip o kadar Müslüman hacılar bu fakirin yüzünden 
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denize gark olacaklar idi. Gemiden şöyle bir kenara çıkmak niyet etmiş 

idim. Hele afv-ı ilâhî zuhur edip sâhil-i selâmete çıktık” buyurmuşlar idi. 

 

İşte o rivayetin tafsilini müşarün-ileyh Mustafa Hazretlerinden 

dinleyince artık O’na hizmet ve kulluğum kat, kat oldu, zira ki, sevdiğim 

Efendimden geliyordu. Böyle muhabbetler ile Dunmâr adlı mahalleye 

gelip orada arabadan inip abdest yenileyerek ile ikindi namazını cemaatle 

eda edip tekrar arabaya binip doğruca Hacı Halil Efendi Hazretlerinin 

evine gittik. Oradan adam gönderip önceden giden dervişleri ile eşyaları 

aldırdık. O gece orada istirahat buyurdular. Ertesi sabah huzurlarına gittim. 

Beraberce çaylar içip muhabbetler meydana geldi. Zannettim ki, Sultân 

Ulemâ-billâh Efendimiz tekrar dünyaya geldi, zira ki, o zamân-ı sa’âdete 

benzer buldum. Ve Şeyh Mustafa Hazretlerinin dahi fakire olan Kutsi 

teveccühleri bir derece fakiri raks u cümbüşe getirdi. Zevk ve mest 

hâlimden onlar da memnun olup kudsî teveccühlerini daha da artırdılar. 

Ve Hacı Halil Efendi Hazretleri de: “Efendim, Aşçı Dedemiz şimdi Şâm-

ı şerîf in kutbudur” deyip artık bu sözden şeyh Efendi hazretleri lâtife 

yoluyla ismimizi “Kutub” koyarak “Gel bakalım bizim Kutub, ne var ne 

yok!” diye birtakım iltifat ve lâtife buyururlar idi. 

 

İşte taklit olarak şimdi de kutup olduk azîzim. Zaten her bir işim 

taklit idi. Bu da bir taklit olsun dedim. O gün şeyh Efendi hazretleriyle 

dervişleri ve Hacı Halil Efendi’yi alıp hamama götürdüm. Ertesi günü de 

Hazret-i Mevlâna Hâlid kuddise sırruhu’1-azîz Efendimizin evine yüz 

sürüp önceden alınmış müsaade ile izin üzerine harem-i saâdetleri ki, 

iffetlû ismetlû valide sultan Efendimiz hazretlerinin huzûr-ı devletlerine 

gidilip iltifata mazhar olduk. O zaman şeyh Efendi hazretlerini bir miskin 

dilenci fakir haliyle kemâl’i tevazu ve huşu’ ile vâlide-i muhterem 

hazretlerinin karşısında durup ayaklarına kapanıp secde edercesine kemâl-

i ta’zîm ve saygı ile fevkalâde hayran oldum. Oradan artık gereken 

ziyaretlere gidilip tâm bir huzûr ile gezip dolaşılmıştır. Ancak fakire şöyle 

bir buyurdular ki; “Birkaç ay burada kalmak arzu ederim.” Yani bu kış 

burada kalacağımdan münasip bir hücre veya bir ev kiralanması için emir 

buyurdular. Fakir derhâl araştırmakta olup bu hususu bizim şubenin yazı 

işleri başkâtibi Hacı İzzet Efendi haber alıp mahdumu Rıfat Bey’e demiş 

ki, “Bizim İbrahim Efendi, Şeyh Efendi hazretleri için kiralamaya niyet 

ettiği şimdi birtakım kiralık yeri vardır. Bundan ayrıca bitişiğimizdeki 
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evimiz boştur. Bu evin anahtarını götür, ona teslim et” demiş. Zaten İzzet 

Efendi, muttaki, âbid ve zâhid bir zat olup derhâl Rıfat Bey, anahtarı 

getirip verdi. Fevkalâde memnun oldum ve keyfiyeti hazret-i şeyh 

Efendimize arz ettim ve hane sahibinin yardımından haber verdim. 

Memnun olup kabul buyurdular. Oraya nakil olup lâzım gelen hasır, 

levazımat, mangal vb. şeyler tarafımdan satın alındı. Bazı eşyayı da 

evimden getirdim. Şeyh Efendi hazretleri eskiden beri hiçbir kimsenin bir 

şeyi yani akçe ve bohça ve sair bir şey kabul etmezdi. Başka hiçbir 

kimsenin davetine gitmez ve kimse ile muhabbet etmez; uzlet ihtiyar etmiş 

ve daima zikr ve rabıta ile meşgul olup fakirin böyle şeylere akçe sarf 

ettiğime razı olmayıp derhâl fakiri çağırıp iki adet Osmanlı lirası verdiler 

ki, “Bunu levazımata sarf edin” diye. Derhâl fakir ellerine kapanıp 

“Efendim merhamet buyurun, kulunuz aşçı dedelik vazifesini ifa 

ediyorum. 

 

Sonra size yaptığım masrafın bilgilerini takdim ederim, o zaman 

hesabımızı görürüz” diye kendilerini ikna ettim. Şeyh Efendi Hazretlerinin 

zühd ve takvaları ve fazl-u kerametleri nihâyeyetsiz dereceye varmış idi. 

Hatta Avrupa şekeri yemeyip çay için Mısır şekeri satın alır idim. Şayet 

bazı kere evimden yiyecek getirilecek olur ise, onların tembih ve tarif ve 

tavsifleri üzere yapılırsa öylece kabul buyururlar idi. Ve kimseyi 

huzurlarına kabul etmezler, ancak izin ile ve fakiri ile şöyle birkaç dakika 

huzurlarına alırlar idi. Hatta Şâm-ı şerifte sakin, meşhur Adanalı Âmâ 

Hoca Efendi, bu zâtın şanını ve şöhretini duyunca kulaktan âşık olmuş idi. 

Velâkin kendi âmâ olduğu ve gayet yaşlı ve ihtiyar bulunduğu ve bir de 

huzurlarına kimseyi kabul etmediklerini işittiği cihetle ziyaretlerine 

gidemeyip bunun bir çaresini aramakta iken bir zat, fakirin ona yakınlığımı 

söylemişler. 

 

Derhâl beni çağırarak: “Aman oğlum, sana pek çok rica ederim, şu 

zat ile bu fakiri bir kere görüştürmenin çaresi ne ise, sizin himmetinizden 

beklerim” dediler. Fakir de “Baş üzerine, İnşâallâhu Teâlâ yarın gece 

yatsıdan evvelce hazret-i şeyh Efendimizi buraya getiririm” dedim. Onlar 

da fevkalâde memnun olup oradaki bütün ihvan dahi memnun olarak hep 

birden “Yarın gece bekleriz” dediler. Şimdi fakire bir büyük endişe ve 

tefekkür oldu ki, belki kabul buyurmazlar, gitmezler; söz de verdim. Nasıl 

olur ve ne zemin ile ne yolda arz edeyim diye tefekkür eder iken, pîrân-ı 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

147 
 

azâm hezarâtının rûhâniyetleriyle imdat isteyerek sûre-i Abese hatırıma 

geldi, yani “Abese ve tevellâ â En câehu’1-a’mâ” âyet-i kerîmesi, fakire 

bir büyük rûhâni imdât oldu. Ertesi gece yemekten sonra yüksek 

huzurlarına yüz sürüp ve şöyle konuştum ki; ‘‘Yüksek yakınlığınızda 

Adanalı âmâ bir hoca Efendi duacınız vardır. Kendisi gayet yaşlı ve ihtiyar 

olup ziyaretinize gelmeye kudreti yoktur ve kendisi ehl-i tarîk olup 

Efendimizin güzel vasıflarını duyup kulağından âşık olmuştur. 

Fakirinizden görmek için izin ile pek çok teşriflerinizi istirham buyurdular. 

Fakiriniz de Efendimize olan yakınlık ve kulluğundan dolayı taahhüt 

ettim. Lutf u ihsan efendimizindir. Eğer ki, bu dileğim ve niyâzımızı kabul 

buyurmaz iseniz o vakit bir şey diyemem, ancak sûre-i Abese’yi kıraat 

ederim” dediğim anda bu işaret fevkalâde hoşuna gidip tebessüm buyurup 

“Sen ne yaman adamsın, nasıl bu âyet-i kerîmeler hatırına geldi” Çok 

yaman bir kutub imişsin!” diye lâtife edip “Artık gitmemek olmaz, 

buyurun gidelim” deyip oradan Adanalı Âmâ Hoca Efendi’nin hanesine 

geldik. Hemen oda kapısından içeri girer girmez ortada olan nargile ve 

sigara ve çubuk gibi şeyleri derhâl kaldırdılar. Kemâl-i ta’zîm ile ellerini 

öptüler ve Âmâ Hoca’nın yanına oturttular. Şöyle bir saat kadar muhabbet 

oldu. Lâkin cümlesi anlatılamayacak şekilde mest oldu, zira kuvvet-i 

ilmiyye ve ameliyye mükemmel, zahir ü bâtın yönünden büyüklerden bir 

zattır. Elbette bunda olan tesirler başka olur. 

 

Sonra evimize döndük. Pazartesi ve cuma geceleri hatm-i hâcegân 

kıraat etmek niyeti ile eve bitişik olan mescid-i şerîfe teşrifleri ve bu 

yüzden ihvan, feyze mazhar olup cümlesini memnun ve sevindirmelerini 

arz ettim ise, de kabul buyurmayıp ancak fakir ve Hacı Halil Efendi 

beraberce evlerinde mevcut iki derviş ile pazartesi ve cuma geceleri hatm-

i hâcegân kıraatine müsaade buyrulup her cuma ve pazartesi geceleri gidip 

hatm-i hâcegân okur idik. 

 

Zannederdik ki, Şâm-ı şerifte değil, cennet-i a’lâda okuyoruz gibi 

öyle huzûr-ı tâm ve nispet kokusu odayı ihata eder idi. Hatm-i hâcegân 

hitamından sonra yarım saat miktarı yerimizden harekete kuvvet 

bulamayıp öyle deryâyı aşka ve feyz-i tecellî-i Hakk’a gark olmuş olur 

idik. Güç hâl ile uyanır idik. Hacı Mustafa Rûmi kuddise sırruhu’lazîz 

efendi hazretleri silsilenâme-i şerîfi diğer renk ve tarzda bizzat kendileri 

kaleme alıp bazı kere kıraat buyururlar idi. Fakir istirham edip yanında 
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olan dervişe yazdırıp bir aynını aldım ve kutsal emanetler sınıfında 

korudum ve teberrüken buraya dahi aynıyla yazdım. 

 

Velhâsıl böyle muhabbet ve cümbüşler ile evvel bahar oldu. Şeyh 

Efendi hazretleri geri dönmeye niyet buyurdular. Fakir de yol esnasında 

giymek üzere bir adet Şam maşlahı takdim ettim. Kabul buyurmadılar. 

Lâkin Hacı Halil Efendi şöyle niyaz ve rica ettiler ki,“Aşçı Dedemizin hâl 

ü şânı Efendimizce hoş ve güzel olduğu bilinmiştir. Binaenaleyh bu 

bendenizi başkalarına benzetmeyiniz. 

 

Şâm-ı şerîf kutbunun abasına bürünüp yol esnasında soğuk ve 

sıcaktan muhafaza olunursunuz” demesiyle müşarünileyh Şeyh Mustafa 

Efendi Hazretleri de tebessüm ederek “Sahih, doğru buyurdunuz. Pek 

yolundadır, iyi olur. Getir bakalım kutup Efendi babamız!” diyerek 

birtakım iltifatlar ile kabul buyurdular. Yol Fatihasını okuyarak ile selamla 

birlikte “Yâ Mevlânâ sultanım, aşkınız müzdâd olsun” diye arkalarından 

bakılarak güzelce veda olunmuştur. 

 

ŞEYRANİ HAZRETLERİNİN AŞÇI İBRAHİM EFENDİ 

HAZRETLERİNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU MEKTUPLARI 

 

Bismihi ve Hamdili ve salâten ve selâmen alâ habîbihi. Ve ba’d: 

Sadakatli eh-i ıhreviyyem Efendi hazretleri, Ba’de’t-tahiyyeti’l-vâfiye 

hâtır-ı şerifinizi istifsar ve hayır duaları rica ve niyaz olunduktan sonra 

eğerçi taraf-ı âcizânemizden suâl-i şerîf buyurulur ise, târîh-i mektuba 

kadar vücûd-ı nâçizimiz sıhhat ve afiyet üzere olup şevk-ı lika (sevinçle 

görüşmek) üzerine bilesiniz ve bu defa bu tarafa azimet eden el-Hâc Ali 

Efendi yediyle lâyık olmayarak bir kat çamaşır gönderilmiştir. Kusura 

kalmayıp kabul buyurmanız niyaz „ olunur. 

 

Candan-azîzim, biraderim, sene-i esbakta o tarafa geldiğimizde 

hakkı âcizîde üzerinize düşen hizmetinizi kâmilen eda edip bizi mahcup 

eylemiştiniz. Lâkin bu bende-i âcizde hayret-i hak ülfet-i halka mâni 

olduğundan bizler ile kemaliyle ülfet ü muhabbet olunmadı. Bizi mazur 

tutasınız. “el-Uzru makbulün inde kirâmi’n-nâsi.” 

 

El-Fakîr el-hakîr turâbu’l-akdâm  
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Hâdimu’l-fukarâ Mustafa En-Nakşibendî el-Hâlidî 148 

 

Hacı Mustafa Efendi Şiran’a döndükten sonra Şiran’da tekke açma 

çabasına girer fakat bu çalışmasında tam olarak muvaffak olamaz bugün 

de tekke olarak anılan yerdeki tekkeyi açma oğlu Hafız Efendi’ye nasip 

olmuştur. Hatta bu tekke kurtuluş savaşı yıllarında ilçede yaralı Osmanlı 

askerlerine hastane olarak hizmet vermiştir. Yine üst kuşakların aktardığı 

bilgiye göre tekkeyi açan Hafız Efendi tekke etrafını kavak ağaçları ile 

ağaçlandırırken sürekli öğrencilerine hadi çalışın bu kavakları kesip 

bunların kerestesi ile buraya cami yapacaklar dermiş. Gerçekten tekkede 

yapılan ilk caminin kerestesi o kavaklar olmuştur.149  

 

Çorum’daki tekkesine yüzlerce insan sel gibi akmış İslamın 

güzelliklerini ondan öğenme gayret ve çabası içerisinde olmuşlardır. Kısa 

sürede Anadolu’nun Gavs-ı Azamı olan Şeyh-i Şeyrânî Hacı Mustafa 

Faruki Rumî 300’ün üzerinde keramet ehli evliya yetiştirdiğini ve bu 

veliyullahların hâk olan 12 tarikatın Anadolu’daki yol göstericileri 

(Şeyhleri) olduğu rivayet edilmektedir. Şiran, Alucra ve Şebinkarahisar 

topraklarında nice büyük Allah dostlarını yetiştirerek bıraktığı 

bilinmektedir.  

 
Maide Suresi 2. Ayet "İyilik ve takva sahibi olma konusunda 

yardımlaşın, günah ve sınırı aşmada yardımlaşmayın". 

                                                           
148Celep, Bekir,  Emekli Eğitimci Şeyh-i Şeyrani Hacı Mustafa Efendi s.167-173 

 http://www.sekav.org/siran.pdf  
149 Celep, Bekir, a.g.e. s-163 
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10.BÖLÜM 

ŞEYH-İ ŞEYRANİ HAZRETLERİNİN VEFATI VE BAZI AİLE 

FERTLERİ 

 

Çorum'daki ikametlerinin son günlerinde dili tutulmuş, ancak Kur' 

an-ı Kerim okurken açılmıştır. Bu esnada hacca gitmeyi düşünmüş. Tokatlı 

Valide ile Afyonlu Valideyi ve 4 oğlunu yanına alarak yola çıkmışlardır. 

Tokatlı Validenin bağışladığı altınlardan 60 altını 4 oğlu arasında eşit 

şekilde paylaştırmıştır.  

Uzun yıllar Çorum ili ve çevre illerin saygı ve sevgisiyle yaşayan 

Şeyh-i Şeyrani’nin ondan fazla kez hacca gittiği rivayet edilir. (d.1828) 

1889150 yılında yine amcaoğlu kader arkadaşı Ahmet Efendi ile Tokat ili 

Niksar ilçesinden bir müridi ayrıca 150 kişilik kafilesi ile hacca gitmek 

için İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Yolda kendilerine bir de yol arkadaşı 

alırlar onun adını da yolcu koyduktan sonra İstanbul’a varırlar. 

Yanındakiler o dönem Hacca gidenlere Padişah tarafından verilen yardımı 

almak için Şeyrani’den izin isteler fakat Şeyrani bu yardımı almayın 

uyarısı yapınca yanındakiler nedenini sorar ve Şeyrani şöyle der: “Yolcu 

yolda kalsa gerek, Niksarlı deryada kalsa gerek Şiranlı da çölde kalsa 

gerek” demiş. Gerçekten yolcu adını koydukları mürid daha gemiye 

binmeden, Niksarlı da gemide giderken ölmüştür. 

Mustafa Rumî  kuddise sırruhu’l-azîzin daha önceden söylediği; “Yolcu 

yolda, Niksarlı deryada, Şiranlı’da çölde kalsa gerek,” sözü Hakikât 

olmuştur.151 

Gördüğü bir rüyada cübbesinin uç kısmından kesildiğini ve 

gömüldüğünü, hanımının irtihali olarak açıklamıştır. Gerçekten de hanımı 

vefat ederek defnedilmiş, kendiside bir iki gün ara ile irtihal-i dâr-ı beka 

                                                           
150 Şeyh-i  Şeyraninin vefatı konusunda farklı tarihler verilse de, yazar makalesinde, 

Hamdi Ertekin’in babası vefat ettiğinde 12 yaşında olduğu belirttiğinden 1304/1887 

doğumlu Faik Efendinin ifadesine dayanarak Mustafa Efendi’nin vefat tarihini tespite 

çalışmıştır. Bu verilere göre vefat tarihi olarak Rumi 1315/Miladî 1899 ortaya 

çıkmaktadır.  
151 https://www.garibseyyah.com/hace-mustafa-sirani-menkibeleri-6.html 
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buyurarak, Cennet’ül-Baki Kabristan’ında Hz. Osman radiyallâhü anhın 

ayak ucuna defin edilmiştir.  

 

3 gün sonra da Tokatlı Valide vefat etmiş ve çok sevdiği 

efendisinin yanında kalma bahtiyarlığına ermiştir. Geriye kalan aile fertleri 

üzüntü içinde Türkiye'ye dönmüşlerdir.  

 

Ahmet Lütfi Kazancı’dan rivayet edildiği üzere: Babam Şiranlı 

Şeyh Efendi’nin Hac için Hicaz’a gittiğini, Medine’de hastalandığını, 

hastalık ağırlaşınca Osmanlı Birlikleri komutanına, kendisini Cennetü’l-

Baki’ Mezarlığı’na defnetmesini vasiyet ettiğini anlatırdı. 1832 yılında 

dünyaya gelen (nüfus kaydına göre) Hacı Mustafa Efendi son haccında 

1899 yılında 67 yaşında vefat ettikten sonra yıkanıp kefenlenen bu 

mübarek zatın Cennetü’l-Baki mezarlığına defnedileceğini öğrenen 

Araplar itiraz ederler, iş ciddi boyutlara ulaşır. Netice olarak komutan: 

– Ben bu zatın vasiyetini silah zoruyla da olsa yerine getiririm. Fakat gelin 

bir anlaşma yapalım. Ben vasiyet gereği onu istediği yere kadar götüreyim, 

siz de oradan alın, canınızın istediği bir yere defnedin, der. 

Araplar bu teklifi kabul ederler. Komutan, tabutu Cennetü’l-

Baki’ye kadar getirir ve tabut yere indirilir. O zaman komutan, 

– Ben vasiyetini yerine getirdim. Sen de eğer gerçekten Allah dostu bir kişi 

isen kendi yerini seç, der ve askerlerin geri çekilmesini emreder. Bu defa 

Araplar devreye girerler, tabuta sarılırlar ama bütün zorlamalar sonuçsuz 

kalır. 

– Bu adamın yeri gerçekten burası olmalı demeğe mecbur kalırlar. 

Cennetü’l-Baki Mezarlığı’na girdikten sonra sola doğru dönen yolda on 

beş, yirmi adım ilerlendiğinde Şiranlı Şeyh Efendi’nin kabrine gelinmiş 

olacaktır. Mezarı yolun solundadır.”152 

Bir rivayete göre ise, bu gelişmeden sonra kabir yeri kazıldığında tombul 

bir taş çıkmıştır ve üzerinde Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin ismi 

                                                           
152 Ahmet Lütfi Kazancı, Kendimi Anlatıyım Dedim, İstanbul 2009, s. 47-51. 

http://www.biyografya.com/biyografi/878 

https://www.garibseyyah.com/siranli-seyh-efendinin-kabri.html 
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yazmaktaymış. Bu olay Medine’de duyulmuş ve ayrı bir heyecan 

oluşturmuştur. Söz konusu taş 1975 yılına kadar kabrinin başında 

durmaktaymış ve Alucra’dan hacca giden hacılar Medine’ye 

uğradıklarında bu yaşı gördüklerini ve Şeyh-i Şeyrani’nin kabrini ziyaret 

edenler nakletmişlerdir. Bu taş o tarihden sonra kaldırılmıştır.   

 

 
Besmele-i Şerife 

 

 
Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime 

Allah en hayırlı koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir. 
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SONUÇ 

 

Dört evlilik yapan Mustafa Efendi’nin ilk eşi, Mekke’den ayrılışı 

sonrası memleketi Şiran’a uğradığında evlendiği Güllü Hanım’dır. Bu 

evliliğinden Hacı Abdullah Efendi ile‚ Hafız Efendi‛ denilen Hafız 

Mehmed Nuri, İskilipli Emine Hanımla evliliğinden Hacı Hilmi Efendi ve 

Hacı Faik Efendi dünyaya gelmiştir. Üçüncü eşi Tokatlı zengin bir hanım 

olup servetini Mustafa Efendi’nin hizmetine sunmuştur. Dördüncü bir eşi 

de Afyonlu’dur. 12 kez Hacca giden Mustafa Efendi, oğulları ve hanımıyla 

yaptığı son Hac yolculuğunda (d.1832 nüfus kaydına göre) 1899’da 

Medine’de vefat etmiştir. Üçüncü eşi de kocasının ölümünden birkaç gün 

sonra vefat etmiş ve Cennetü’l-Bâkî Kabristanı’nda eşinin yanına 

defnedilmiştir. Şiranlı Mustafa Efendi, yetiştirdiği şahsiyetler kadar edebî 

yönüyle de dikkat çekici bir isimdir. Bunu yazma eserinde görmekteyiz. 

 

1342 yılında Alucra’nın Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünde İsmail 

Hakkı Çağırgan Veli’nin (Çağırgan Baba’nın)153 açtığı zaviye tekkesinde 

Maturidi-Yesevi İslam yaklaşını ve tasavvufî geleneği ile yetişen âlimler 

kendilerine emanet edilen ilmi, sonraki nesillere aktararak yüzyıllar 

boyunda nesillerin yetişmesine vesile olmuşlardır. Öyle ki Çağırgan Baba 

anlayışı Gümüşhane’den Bayburt’a, Trabzon’dan Sivas ve Amasya’ya 

kadar Çağırgan Baba neslinden gelen Seyyidlerin açtığı zaviye 

tekkeleriyle veya yayılan öğretileriyle topluma Türk-İslam anlayışını 

anlatmış, öğretmiş, onların sosyal ihtiyaçlarıyla da ilgilenmiştir.  

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretlerinin ailesi de Bayburt’un 26 Ağustos 

1831’de Ruslar tarafından işgali154 öncesinde hicret ederek 

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine gelmiştir. Şeyh-i Şeyrani’nin aldığı ilk 

medrese eğitimi bölgeyi etkileyen Alperen Çağırgan Baba155 öğretisi üzere 

yetişen âlimler ve hocalar eliyle olmuştur. Bu cümleden olarak Şeyh-i 

                                                           
153 Tosun, Murat Dursun, Çağırgan Baba, Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli 

Hazretleri, 2015 İstanbul 
154https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/31/rusyanin-bayburtu-isgalinin-

izleri-ve-cecenzade-hasan-pasa/   
155 Tosun, Murat Dursun, Çağırgan Baba Bir Anadolu Alpereni Tarihi Roman, 2017 

İstanbul 
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Şeyrani’nin ilk yetişmesinde onun yüzyıllar öncesinden gelip bölgeye 

yerleşmesinin ve ektiği tohumun katkısı bulunmaktadır.  

 

Şeyh-i Şeyrani Hazretleri daha sonra sırasıyla aldığı icazetlerden 

sonra tasavvufa ilgi duyarak Mekke’ye gitmiş ve burada Nakşi-Halidi 

şeyhi Yahya Dağıstânî’nin 7 yıl hizmetinde bulunan Mustafa Efendi, 

1870-71 yıllarında Çorum’a gelerek tekkesini açmış ve irşada başlamıştır. 

Nakşiliğin çıkış kâynağı Türkistan’dır. Piri Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, 

718 Muharreminde (1318 Nisan’ında) Kasr-ı Hinduvân’da doğdu.156 

Hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin 

Nakşibend Hazretlerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye 

sistemidir. Bu yol, Mevlana Halid-i Bağdâdi’den sonra “Nakşibendî 

Hâlidiyye” ismiyle de anılıp yayıldı. Kökeni Hazretleri Peygamber 

Efendimize dayanmaktadır. 

 

Semerkant’ın Maturid şehrinde h.333 (m.944) yılında doğan ve 

Hanefi fıkhını benimsemiş olan Muhammed bin Muhammed Maturidi157 

ve m.1093 yılında Kazakistan’da doğup, 1116 yılında yine orada 

(Türkistan’da) vefat eden Hace Ahmed Yesevi Hazretleri158 kendilerinden 

sonra gelen tüm ulemayı etkilediğinden Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin de 

bu tasavvufi yaklaşımlardan etkilenmiş olabileceğini hatta olduğunu 

dikkate almamız gerekmektedir.  

 

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yaşadığı yıllar Anadolu’da Osmanlı 

devletinin de güç kazandığı yıllardır. Ayrıca Yunus Emre, Hacı Bektaş 

Veli, Şeyh Edebali, Abdal Musa, Çağırgan Baba, Geyikli Baba, Ahi Evren, 

                                                           
156 Nakşibendilik tarikatı, 1318-1389 yılları arasında Türkistan'da yaşayan Muhammed 

Bahaüddin tarafından kuruldu. Nakşibend, Farsça 'nakış yapan' anlamına gelmektedir. 

Tarikatın bu adı, 'Kalbi işlediği, kalbin üzerine süsler yaptığı için' aldığı ve böylelikle 

kurucusunun isminin sonuna da Nakşibend kelimesinin eklendiği biliniyor. Muhammed 

Bahaüddin'in kendisinden çok önce vefat eden Abdülhalik Gücdivani tarafından 

yetiştirildiği kabul ediliyor. Şeyh Nakşibend, Buhara yakınlarında Kasr-ı Arifan adı 

verilen köyde doğdu ve aynı köyde vefat etti. Nesef ve Merv şehirlerinde de yaşayan ve 

iki kez hacca giden Nakşibend'in çok mütevazi bir hayat sürdürdüğü bilinmektedir.  

http://ahmetdursun374.blogcu.com/naksibendilik-tarikatinin-tarihcesi/4492634 
157 http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1776 
158 https://www.turkedebiyati.org/ahmet_yesevi.html 
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Koyun Baba159 ve daha niceleri Hace Ahmed Yesevi’nin öğretisi üzere 

yetişmiş, onun tasavvufi anlayışının temsilcilerdir. Nakşibendiliğin 

Anadolu’da bu kadar revac bulmasının nedeni biraz da buradan 

kâynaklanmaktadır. Şeyh-i Şeyrani’nin Mekke kendisine intisab ettiği 

Yahya Dağıstânî Hazretleri de bu Türkistan kâynağından beslenmiş bir 

mütefekkirdir. Söz konusu tasavvuf geleneği tekkelerde yaşanılmış, 

yaşatılmaya çalışılmıştır.  

 

 Tekke ve zaviyeler uzun yıllar önemli bir işlev görmüş ise de 

zamanla buralarda da bozulmalar ve yozlaşmalar başlamıştır. Bunun en 

büyük örneğini Yeniçeri Ocağının müntesibi olduğu Bektaşilik’de görmek 

mümkündür. Nasıl olup da bozulduğu ve yeniçerileri haram helal tanımaz, 

bir hale dönüştürdüğü başlı başına bir araştırma konusu olmakla birlikte 

öyle bir dönem gelmiştir ki Bektaşilik dinden çıkmakla eş anlamlı olarak 

algılanmaya başlanmıştır.160 Bu nedenle Bektaşi tekkelerine Nakşibendi 

şeyhleri atanmıştır.161 Ayrıca Bektaşiliğin zararlarının önüne geçebilmek 

için eğitim kurumları da açılmıştır.162 Daha detaylı bilgi için bu konuda 

okunan ve yorumlanan diğer belgeler de incelenebilir.163 Bu durum zaman 

zaman diğer tarikatlarda da yaşanmış, sakıncalı görülenler sürgüne 

gönderilmiştir.164 

 

 Yukarıda da değinildiği gibi vaktiyle bu kurumlar toplumun 

eğitimi, bir arada tutulması için adeta bir çimento görevi üstlenmiştir. 

Ancak zamanla eğitime istidatı olmayanların da şu veya bu şekilde duhul 

ederek (girerek) kendi miskinliklerini buralara taşıdıkları görülmüştür.  

 

 İşin en kötü tarafı bu kurumların iyi niyetli olmayan kişiler 

tarafından ele geçirilmesi halinde bu cemaatler kötü yöne de kanalize 

edilebilmektedir. Bunun örnekleri her zaman mevcut olmuştur. 

 

                                                           
159 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/26/giresunda-koyun-baba/ 
160 EK-8 
161 EK-9 
162 EK-10 
163 https://alucradantarihebakis.wordpress.com/2017/07/24/bektasilige-dair-osmanlida-

yapilan-bazi-degerlendirmeler/ 
164 Ek-11 
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 Diğer tarafan eski alperen geleneği terkedilerek devletden gelecek 

yardımlara talip olunmasından dolayı da bu kurumların özü bozulmuştur. 

Buralara devlet desteğiyle ilgili çok sayıda bilgi ve belge mevcuttur.165 

 

Neticede Osmanlı döneminde tekkelerin, gitgide, çalışmaksızın 

tevekkül felsefesini işleyen yerler haline dönüşmüş olması da muhtelif 

olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. 

 

Seyyidlik gibi bir kurumu dahi kendi çıkarlarına kullanmaktan 

çekinmeyen ve müteseyyid denilen sahte Seyyidlerin azımsanamayacak 

sayılara ulaşmış olması bile başlı başına sorunu anlamamıza yardımcı 

olmaktadır. İşin özünden uzaklaşarak tekke ve zaviyelerin siyasal 

amaçlarla kullanılır hale gelmesi devleti de buna karşı tedbir almaya 

yöneltmiştir. 

 

Neticede 30 Kasım 1925′te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye 

ve türbeler kapatıldı; türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, 

seyitlik, çelebilik vb. birtakım ünvanlar kaldırıldı. 

 

Durum böyle iken bu çalışma neden yapıldı sorusunun cevabına 

gelince: Hacı Mustafa Farukî Rumi Çorumi Şiranî Hazretleri ve onun gibi 

nice Allah dostu aslında bu bozulma ile mücadele edebilmek için 

ömürlerini ilim ve irfana adamış kişilerdi. Yaşamlarını hep bu yolda 

mücadele ile harcadılar. Kendileri üreterek geçimlerini sağladılar. 

Miskinlikten uzak kaldılar ve bunu halifelerine de aşıladılar. Bu nedenledir 

ki Hacı Mustafa Farukî Rumi Çorumi Şiranî Hazretleri ayrı tutulmuş ve 

örnek şahsiyetlerden birisi olarak yaşamı incelenmiş ve tarihe kayıt 

düşülmüştür. 

 

Çeşitli kitaplar ve şiirler yazdığı söylenen Hacı Mustafa Efendi’nin 

basılı eserlerine henüz rastlanmamıştır. Dilistan, Bedestan ve Gülistan 

isminde üç kitabının olduğu söylenmektedir. Ancak son zamanlarda nakil 

yoluyla bazı şiir ve münacaatları makalelerde yayınlanmıştır. 

  

                                                           
165 EK-12 
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Şeyhi Şeyrani’nin, Çorum’da çok öğrenci yetiştirdiği bilinen bir 

gerçektir. Uzun yıllar Çorum ve çevresindeki illerde yaşayanların saygısı 

ve sevgisiyle yaşayan Hacı Mustafa Efendi’nin on iki kere hacca gittiği 

rivayet edilir. 

 

Bundan büyük keramet olur mu? Şeyh-i Şeyrani Hazretleri her kula 

nasip olmayacak vasıflara sahip olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. 

“Allahümme Rabbena atina fid-dünya hasenetevve fil-ahırati haseneh. Ve 

kına azaben-nar.” 

 

“Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, 

ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” 

 
Allahû Fi Avni’l Ab’di Mademe’l  Abdu Fi Avni Ehihi 

Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısıdır. 
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Bu dua manzumesi, Osmanlı’da duaya verilen önemi göstermektedir. 

 

BOA Fon Kodu: TS.MA.e. Dosya No: 552, Gömlek No: 55, Tarihi: 10 

(Ş) Şaban Sene 1111 (31 Ocak 1700), Konusu: Duacı Derviş Şeyh El-

Hac Muhammed Sa’id El-Halidi El-Abbasi tarafından Kars Seraskeri 

Mehmed Paşa’ya yazılan duaname (TSMA No: 2864/1-3) 
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A-Müsessel hatla yazılmış: Besmele-i Şerif 

 

B-Aynı hatla yazılmış: Fallahu hayrun hafizen ve hüve erhamür rahimiyn. 

Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime’nin bir bölümü. 

(En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir) 

 

C-Ve kânallahû te’ala avnen ve muinen ve hafızan ve nasıran ve eminen 

emine ya muinu âmin. Maşa-Allah, Maşa-Allah, Maşa-Allah. Allahû 

emânat, Allahû emânat, Allahû emânat. Âmin, âmin, âmin. 

 

D-Benim veliyyü’n-ni’am efendim alimallahû te’ala beş vakit namazın 

akabinde dua ve hatim, Kur’an-ı Şerif akabinde dua ve ba’dez-zikru, ve’t-

tevhid hayr-ı dua ve hayr-ı vakit dua, dua, dua, dua dua, dua, dua 

Allahumme tekabbel duânâ velâ takta recânâ âmin, âmin, âmin. Yâ Hû, Yâ 

Hû, Yâ Hû   

 

E-Hoş celdi, sefa celdi âmin ehlen ve sehlen merhaben âmin. Berekât 

versin âmin. Allah bize, Allah bize, Allah bize. Velhamdülillahî Rabbil 

alemiyn ve’d-dua.  

 

F-Rabbiyessir vela tuassir âmin. Rabbi temmim bi’l-hayri âmin. 

(Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır) 

 

G-Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âlî seyyidina 

Muhammed. Ve âlâ ashabi seyyidina Muhammed. Ve âlâ ezvaci seyyidina 

Muhammed. Ve âlâ evlâd-ı seyyidina Muhammed. Ve âlâ ensari seyyidina 

Muhammed. Ve âlâ zürriyyeti seyyidina Muhammed. Ve sellim teslimen 

kesiran, kesiran, (kesira). 

 

H-Allahümme Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah 

salavatı şerifi mübarek hürmetine Hak Subhanehû ve Te’âlâ efendimiz 

veliyyü’n-ni’amiz sahibü’l-hayrat ve’l-hasanatil gaziyyü’l-mücahid fi-

sebilillahi subhanehû ve inayetühû veliyyü’n-ni’am efendimiz sultanımız 

el-veziru Mehmed Paşa hafizanallahû Te’âlâ âmin. 

 

İ-Duacı Derviş Şeyh El-Hac Muhammed Sa’id El-Halidi El-Abbasi 

Hakka Hû, Hû, Hû   
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EKLER 

EK-1 

BOA Fon Kodu: BEO (Bâb-ı Âlî Evrak Odası), Dosya No: 502, 

Gömlek No: 37630, Tarihi: 23 (R) Rebiü’l-ahir 1312 (24 Ekim 1894), 

Konusu:  Mekke-i Mükerreme'de kain Halidi Dergahı Postnişini olup 

vefat eden Şeyh Abdullah Mekki Efendi'ye tahsis olunmuş olan 

muayyenatın, mahdumu ve iki kerimesine eşit olarak tahsisi.  

 
Maliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 23 (R) Rebiü’l-ahir Sene 1312 (24 Ekim 1894) 

Ber-muceb irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi Maliye 

Nezaret-i Celilesinden ifa-yı muktezasına himmet buyurulması. 

 

Mekke-i Mükerreme’de kain Halidi dergâh-ı şerifi postnişini olub 

bu kere vefat eden Şeyh Abdullah Mekki Efendi’ye tahsis olunmuş olan 

muayyenatın, mahdumu ve iki kerimesine müsaade-i tahsisine dair. 
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İrade-i seniyye mukayyidlerine (kayıtlarına) verilmişdir. Fi 15 Teşrin-

i-evvel Sene (13)31 (28 Ekim 1915) 

EK-2 

BOA Fon Kodu: MVL. (Meclis-i Vâlâ), Dosya No: 754, Gömlek No: 

8, Tarihi: 18 (R) Rebiü’l-ahir 1276 (14 Kasım 1859), Konusu: Mekke 

Emareti sabık Muavini Dağıstani Halil Hamdi Paşa'nın babası Şeyh 

Yahya ile kendisine maaş tahsisi talebi. (2. Arabistan) 

 
 

Devletlü atufetlü efendim hazretleri 

Bâb-ı ihsan-me’ab-ı veliyyü’n-niamilerine kadem-i tereddüd ve 

intisab ile kesb-i şeref etmiş bende-i mahsusları olduğum şeref-mübahata 
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mebni müterettib-i zimmet-i memlukanem olan dua-yı fuzuni-i eyyam-ı 

ömr u ikbal-i aliyye-i daveraneleri huzur-ı beyt-i mu’azzamada min gayr-

i haddin ziver-i zeban-ı tezkâr ve tekrar kılınmakda olduğu izz-i sami-i 

bahru’l-ma’al-i cenâb-ı ser-askerilerinde dahi dahili neden ve bunun tarif-

i tafsili beyhude tahsil-i tasaddi’ kabilinden olduğuna binaen ol-

mehabisden sarf-ı nazarla hal-i pür-melal-i çakeranemizin ta’rif ve 

tafsiline ictisar kılındı. Cenâb-ı Hakk an be-an müteferrif eltaf u inâyat-ı 

firavan olmakda olduğumuz veli’nimet bi imtinanımız şehinşâh-ı âlem-

penâh efendimiz hazretlerini vufur-ı azamet ve iclal ile ila-yevmi’ttenad 

erike-i pirâ-yı adl u dad buyursun amin. Zat-ı ma’ali-simat-ı hazret-i 

tacdarinin umum teb’a-i saltanat-ı seniyyeleri haklarında cümlenin 

meşhud ve müsellemi olan teveccühat-ı kudsiyyet-ayâd-ı şahane ve 

ta’attufat-ı bi-gayat-ı mülükâneleri mebzul ve sunuf-ı teb’a ve zir-destanın 

alede her nev’ (nevi) saadet-i hale mazhar oldukları ahal-i Dağıstan 

nezdinde dahi iştihar bulmuş (tanınmış) olduğundan hanedan-ı kadim-i 

Dağıstan’dan pederim Şeyh Yahya Beğ daileri reis-i muhacirin-i 

Dağıstani ya’ni ikiyüzelli nefer ile terk-i vatan eyleyüb himaye-i saltanat-

ı seniyyeye dehalet etmiş ve ol-vakit kaffe-i muhacirin Dağıstaniye 

müstevfi (kâfi miktarda) maaş tahsisi hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı 

zıllullahi şeref-sünuh ve sudur buyurulmuş olduğundan ol-vakit 

muhacirin-i mezkûrinin bir kıt’a defteri pederim muma-ileyh tarafından 

tanzim ve Bâb-ı Âliye takdim kılınmış ise de kendisinin nezdinde olan 

nakdiye-i mevcudesiyle ber (nakil) ile refakatinde bulunan yirmiden 

mütecaviz ehl u ıyalini ve ol-mikdar dervişan ve müridanını idare ider 

zannıyla kendüsinin ve ehl u ıyalinin defter-i mezkûra derc ve ilavesine 

şerm u hicab etmiş ve ol-vakitden beru dest-i ta’addi-i ru’yetden tahlis-i 

giriban (yakasını kurtarmayı) ve saye-i tuba-vaye-i cenâb-ı hilâfet-

penâhide bilâd-ı İslamiye nakl-i mekân eylediğine ve hususan bu belde-i 

mübarekeye muvasalat müyesser olduğuna müteşekkiren vakt-i 

mezkûreden beru nakdiye-i mevcudesiyle ıyal-i evladını mehma-emken  

(olabildiği kadar) idare etmiş ise de nakdiye-i mezkûre-i mevcudesi hitama 

reside olmuş olduğundan duyun-i kesireye (çok borca) düçar ve müstagrak 

olmuş ve çakerleri ise bed’en mes’elesinden nihayetine değin min-gayri 

haddin hidemat-ı mebruze-i saltanat-ı seniyyede vüs’-ı bendegânem 

yetişebildiği mertebe ifa-yı hüsn u hidmet eyleyüb mir-i ümeralık -rütbe-i 

rafia’sı (rütbesine yükselerek) ile sair imtiyazat-ı seniyyeye  nail olarak 

üçbin kuruş maaş ile Mekke-i Mükerreme Emaret-i Celilesi muavinliği 
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uhde-i kemteraneme ihale buyurularak bu mahal-i mübarekeye gelüb 

pederim ve müteallikat-ı çakeranem duacılarıyla beraber mefruz-ı zimmet-

i ubeydanem olan da’vat-ı hayriye-i asâfânelerine müdavim bulunmuş 

isem de çend seneden beru me’muriyet-i mezkûreden vuku’u infisal-i 

bendegânemle şimdiye değin hane-i çakerimde ikamet ve beyana hacet 

olmadığı üzere bir tarafdan habbe-i vahide-i ta’ayyüşümüz (bir parça bile 

geçimliğimiz) olmadığından naşi duyun-ı kesireye (çok borca) düçar ve 

müstagrak olub (garkolup) zaruret-i bendegânemiz dahi reside-i mertebe-

i nihayet olduğundan vesair hal-i pürmelalimizden Emir-i Mekke-i 

Mükerreme devletlü siyadetlü Şerif Abdullah Paşa Hazretleri agâh olarak 

zat-ı adalet-simât hazret-i mülükdarinin bu belde-i mübarekelerde 

mutavattın olanlar haklarında ihsan ve inâyat-ı şahâneleri bi-adil (eşsiz, 

benzersiz) olduğuna mebruren zat-ı vala-yı sadâret-penâhiye arz ve iş’ar 

eylemiş ve kulları dahi müddet-i vefireden (çok zamandan) berü aktar-ı 

Hicaziye’de ikamet ve buraların ahvaline min gayr-i haddin kesb-i vukuf 

etmiş ve çend def’a zat-ı vala-yı veliyyü’n-niamilerinin ihsan ve 

inayatlarıyla mesrur ve şirin-kam buyrulmuş (mutlu ve tadı damağında 

kalmış) olduğumdan müddet-i mütevafireden beru civar-ı rahmet-

medarına sakındığım Kabe-i Muazzama’ya hürmeten ve bu cihetle derkâr 

olan zaruret-i vakıa-i ubeydanelerimize merhameten mütehallik 

buyurdukları haza-il-i celile-i ehl-i perveri ve aceze-i nevazi-i cenâb-ı 

sipeh-salarileri iktizâ-yı celilinden olarak emsal-i çakeranemiz misillü 

kifaye-i nefs içün pederim daileri çakerilerine dahi bir mikdar maaş ihsan 

buyurulması hususuna müsaade-i seniyye-i hidiv-i efhamileri bi-diriğ ve 

seza buyurulmak babında emr u ferman-ı lütf ve ihsan hazret-i men-lehu’l-

emrindir.   

Fi 9 Muharrem Sene (12)75 (19 Ağustos 1875)  

Bende Mir-i Umerâ-yı Halil Hamdi 
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Hû 

Cânib-i Seniyyü’l-cevanib-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Pederi Şeyh Yahya ile kendisinin hidmet-i mesbuka (geçmiş 

hizmetleri) ve muzayaka-i  haliyelerinden (sıkıntılarından) bahisle 

kendilerine emsali misillü maaş tahsis buyurulmasını müsted’i (isteyen) 

Dağıstan muhacirlerinden canib-i Hicaz-ı mağfiret-tiraz da ikâmet üzere 

bulunan Mekke-i Mükerreme Emaret-i Celilesi muavin-i sabık mir-i 

ümeradan İzzetlü Halil Hamdi Paşa’nın varid olan şukkası manzur-ı âli-i 

hidivaneleri buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış ve suret-i istid’aya 

nazaran icabının icrası umur-ı irade-i seniyye-i vekâlet-penâhilerine menut 

bulunmuş olmağla  ol-babda emr u ferman hazret-i men lehu’l-emrindir.  

Fi 14 Rebiü’l-ahir Sene (1)276 (10 Kasım 1859) 

 

EK-3 

BOA Fon Kodu: HAT (Hatt-ı Hümayun), Dosya No: 1015, Gömlek 

No: 42491 H, Tarihi: 19 (N) Ramazan 1244 (25 Mart 1829), Konusu: 

Parası ve elbisesi kalmadığı hakkında Rusya'da esir olan Halil Hamdi 

Paşa'dan gelen mektup. 
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Hû 

Saadetlü, meveddetlü, mürüvvetlü, birader-i eazzım mir-i muhterem 

hazretleri 

Akdemce bâ-tahrirat keyfiyet ma’lumunuz olduğu vechile ber-

mukteza-yı kader bu vechle giriftar olunmuş isek de rabbim te’ala 

veliyyü’ni’metimiz şevket-meab efendimiz hazretlerine ömürler versin. 

İnşa-Allahû Te’ala kariben saye-i şahânede tahlis olarak yine mülaki 
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oluruz. Ancak bizde gerek akçe ve gerek (?) kalmayub bütün naimeye 

gitmişdir. Sade üzerimizde olan esbabdır. Ancak akçeden yana gayet 

müzayakamız (sıkıntımız) var(dı)r. Bu defa keyfiyeti devletlü veliyyü’n-

ni’am Halil Paşa Efendimize ve gerek Akil Anber? Paşa Efendimize bi-

eyyi hey’e (durum) tahrir olunmuşdur (yazılmışdır). Bu günlerde mukteza-

yı kader üzre…..azimet üzereyiz. Cenab-ı saadetleri efendimize rica idüb 

bir mikdar akçe ve birkaç kat esbab irsali inayat buyurulmasını sa’y-ı 

himem idüb siyak-ı şukka tahrir ve tesyir olunmuşdur. İnşa-Allahû Te’ala 

lede’l-vudul keyfiyet malum-ı saadetleri buyuruldukda ber-minval-i 

muharrer himmetleri ehass-ı amal-i halisanemizdir, biraderim.  

Fi 19 (L) Şevval Sene (1)244 (24 Nisan 1829) 

   

Bizleri su’al iden ehibbanın cümlesine selamımızı tebliğ idüb ediyye-i 

hayriyelerini niyaz ederim.  

……Mustafa Edirne tarafına çıkarılmış ise tarafımıza iş’ar eyleyesin 

biraderim.  

 
 

EK-4 

BOA Fon Kodu: A.}MKT.UM.. (Sadâret Mektûbî Kalemi Umum 

Vilayat), Dosya No: 246, Gömlek No: 85, Tarihi: 29 (Za) Zilkade 1272 

(1 Ağustos 1856), Konusu: Aslen Dağıstan ümerasından olup Anadolu 

Ordusu'nda istihdam edilen Mirü'l-ümera Hacı Halil Hamdi Paşa'nın 

taltifi talebi. 
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Hû 

İzzetlü efendim hazretleri 

Filasıl Dağıstan ümerasından (beylerinden) olub bir müddetden 

beru maiyyet-i orduy-ı hümâyunda istihdam olunarak vuku’u mesaliha-i 

hayriye üzerine Kafkazyaca lazımü’t-tesviye olan ba’zı mevaddın taraf-ı 

eşref-i saltanat-ı seniyyeye arzı ve tebliği zımnında bu def’a bâ-ruhsat-ı 

samiye-i müşiri Der-saadet’e avdet ve azimet etmiş olan miralaylardan 

izzetlü Hacı Halil Hamdi Paşa bendeleri muttasıf olduğu kemâl-i 

dirayetkâri ve gayret iktizasınca bidayet-i mes’eleden şimdiye kadar 

orduy-ı hümâyun-ı mezburca me’mur ve tayin olduğu her bir hidmet-i 

askeriye ve nakliyede i’tidal-i sa’y u himmet ve ibraz-ı âsâr-ı dirayet-

mendi etmişdi. Ve sadakat eylediği misillü kaffe-i ümera-yı askeriye ve 

me’murin-i saire ile dahi hüsn-i izzet ve ülfet ederek herkesi kendüsünden 

hoşnud etmesiyle bi’l-vech sezâvar-ı avatıf-ı seniyye bulunmuş olmağla 
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meftur oldukları seniyye-i celile-i rıhlet-nüvaz ve atıfet icabınca muma-

ileyh bendelerinin husul-i meşruriyeti hakkında lazıme-i ianet-kâri ve 

inâyetin icrasına müsaade-i aliyyeleri derkâr ve sezâvar buyurulmasını 

niyaz ve temenna ve her halde muhtac ve ümiddar olduğum teveccühat 

meali ayan bende-i perverileri istibkasına (devamına) vesile eseri olduğu 

muhat-ı ilm-i samileri buyuruldukda ol-babda emr u ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  

Fi 29 Za Sene (12)72 (1 Ağustos 1856) 

Bende Defterdar Orduy-ı Hümâyun-ı Anadolu  

Mühür Mehmed Halid 

 

EK-5 

BOA Fon Kodu: A.}DVN. (Sadaret Amedi Kalemi), Dosya No: 122, 

Gömlek No: 24, Tarihi: 26 (B) Receb 1273 (22 Mart 1857), Konusu: 

Mir-i ümeradan Dağıstani Halil Hamdi Paşa ile bazı zabitana nişan 

tevcihi. 

 
 

Hû 

Bir kıt’a pusulada gösterildiği üzre mir-i ümeradan Dağıstânî Halil Hamdi 

Paşa ile zikr-i ati (aşağıda adı geçen) zabitana (subaylara) ihsan buyurulan 

nişanların mikdarını mübeyyin ilmühaberdir. 

Dördüncü rütbeden ita olunan  

Muma-ileyh Halil Hamdi Paşa’ya 
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Yazının devamında:  

Mes’ele-yi zailede meşhud bulunan (görünen, şehadet edilen) 

şecaat ve gayretlerine ve mesbuk olan (geçen) hidmedlerine mükâfaten 

mir-i ümeradan Dağıstânî Halil Hamdi Paşa’ya dördüncü rütbeden nişan-i 

hümayun verilmesi…şeklinde devam etmektedir. 

Fi 26 (B) Receb 1273 (22 Mart 1857) 

 

 
EK-6 

BOA Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. (Yıldız Parekende Mâbeyn 

Başkitabeti), Dosya No: 36, Gömlek No: 89, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 

1311 (3 Temmuz 1894), Konusu: Mekke'de Nakşibendi Şeyhlerinden 
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olan Halil Hamdi Paşa’nın maddi müzayakadan (sıkıntıdan) 

kurtarılması için gereken işlemlerin yapılması. 

 
Hû 

Hicaz Vilayeti Celilesine 

Fi 26 Haziran Sene (1)309 (8 Temmuz 1893) yazılmışdır. 
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Mekke-i Mükerreme’de tarikat-ı aliyye-i Nakşibendi 

meşayihinden Halil Hamdi Paşa dailerinin malum olan salah-ı hali 

cihetiyle nez-i aliye-i daverilerinde dahi haiz-i iltifat ve makbuliyet 

olacağında iştibah (şüphe) yokdur. Muma-ileyh dailerinin emr u 

ma’işetinde bir meslek-i kanaat-kâraneyi ihtiyar etmesi hasebiyle 

dağdağa-i dünyeviyye içün ser-devletlerini tasdi’ (rahatsız) etmek 

hatırından bile geçmez ise de oradan gelen müdiranın ifadesinden 

anlaşıldığına göre tekkesinde ayende ve revendenin (gelip gidenlerin) 

kesreti (çokluğu) ve muhassas (tahsis edilmiş) maaşın mah be mah (aydan 

aya) adem-i tesviyesi kendisini ara sıra muztar eylediği (zorlandığı) 

anlaşılmış ve kendisinin bu yolda sakladığına zat-ı devletleri vakıf olmuş 

olsanız elbette muzayakada bırakılmayacağı bedihi bulunmuş olduğundan 

muhassesat-ı mezkûrenin mah be mah tesviyesiyle hal-i muzayakadan 

tahlisi esbabının istikmali lütf ve himem-i aliyye-i daverilerinden hasbeten 

lillah temenni olunur. Ol-babda. 

 
Va’bud Rabbeke ye’tiyekel yakin 

Sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et. 

EK-7 

BOA Fon Kodu: C.EV. (Cevdet Evkaf), Dosya No: 107, Gömlek No: 

5316, Tarihi: 21 (L) Şevval Sene (1)214 (18 Mart 1800), Konusu: 

Çorum'da Baba Şiran Zaviyesi zaviyedarlığının tevcihi.  
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Mucebince kasr-ı yedinden tevcih olunmak buyuruldu.  

Fi 21 (L) Şevval Sene (1)214 (18 Mart 1800) 

 

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemine budur ki: Çorum’da vaki’ 

Baba Şiran Zaviyesi Vakfı’nın yevmi bir akçe vazife ile zaviyedarı olan 

Seyyid Hasan mutasarrıf olduğu zaviyedarlığı erbab-ı istihkakdan olub 

işbu ba’sı-i arz-ı ubudiyet hafidleri Es-Seyyid Mehmed ve Es-Seyyid 

Hasan Hüseyin hüsn-i rıza ve ihtiyarıyla ferağ ve kasr-ı yed ve meclis-i 

şer’de teslim-i berât dahi etmekle merkûman dahi her-vechile layık ve 

mahall-i müstehak olmağın zaviyedarlık-ı mezkûr ferağ-ı mezbur 

yedinden hafidan-ı merkûman Es-Seyyid Mehmed ve Es-Seyyid Hüseyin 

nam karındaşlara ale’l-iştirak tevcih ve yedlerine berât-ı şerif-i âlîşân 

sadaka ve ihsan buyurulmak ricasına ol ki vakiü’l-hal hasbeten lillahi’l-

müte’al bi’l-iltimas şerh paye-i serir-i âlâya arz ve ilâm olundu. Baki emr 

hazret-i men-lehu’l-emrindir. Tahriren fi’l-yevmi’s-salis şevvali’l-

mükerrem li-sene erba’a aşera mieteyn ve elf. (3 Şevval 1214-28 Şubat 

1800)  

El-abdü'd-dai li'd-devleti’l âliyyeti’l Osmaniyye  

Memiş Efendizade Hüseyin el-müvellâ hilafe bi-medinet-i Çorum 
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EK-8 

BOA Fon Kodu: C..ADL. (Cevdet Adliye), Dosya No: 9, Gömlek No: 

568, Tarihi: 11 (Z) Zilhicce 1274 (23 Temmuz 1858), Konusu: 

Yeniçeriliğin lağvı esnasında kapatılan Bektaşi Tekkeleri'nin her 

birini zühdü vasıta-i tezvir (yalan vasıtası) yapıp iktisab-ı nüfus eden 

Nakşi şeyhleri birer vasıta ile elde ettikleri meşhud ise de bir Mevlevi 

şeyhinin Bektaşi Dergahı'na tasallutu görülmemiş iken Şeyh İsmail 

Hakkı Mevlevi tarafından Elmalı kazasındaki Abdal Musa 

Tekkesi'nin zabtedilmesine sanki bir ceza-yı manevi imiş gibi 

cinayetle ittiham olunup tersane zindanında inlediğine ve orada 

halasa uğradığına dair. 
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Hû 

Saadetlü oğlum efendim hazretleri 

Ariza-i sena-fariza-i aşk u niyaz-ı fakiraneleridir ki; Teke 

sancağına tabi’ Elmalu kazasında medfun Abdal Musa Kuddise sirruhu 

hazretlerinin dergâh-ı feyz-iktinahları vakfının haylülerini kaza-i mezbur 

ahalisinden mülhid-i Bektaşiyeden İdris oğlu Koca Salih nam şahıs 

mülkiyet üzre zabt etmiş ve baki kalanlarını dahi cânib-i miriden cüz’i 

bedel ile iltizam ederek anlardan dahi biri beş kat ticaret etmekde ve 

dergâh-ı mezkur ol-vechile harab u yebab olmuş iken avn-ı inâyet-i cenâb-

ı bâri ve yaver-i teveccühat-ı kerimaneleri asârıyla dergâh-ı mezkûru yeni 

başdan küşad ve ihya eyledim ise de mülhid-i merkûm (dinden çıkan, 

dinsiz) zabt eylemiş olduğu vakıfları elinden çıkmasından naşi kemal-i 

garaz ve bürudetle adavata başlayub mine’l-kadim mübtelâ-yı sarası olan 

Ali bin Mustafa nam kimesne illet-i mezkûre kazasınca sarası tutub suya 

düşerek irtihal-i dar-ul beka eylemiş olduğundan müteveffa-yı merkûmun 

biraderine va’ad ve arz itasıyla ayartun Abdal Musa’nın şeyhi benim 

biraderimi doğdu(ğu) andan vefat eyledi diyerek davacı tedarik idüb liva-

i mezkûr kaim-makamı İsmail Ağa’ya iştika (şikâyet) ettirmiş olmasıyla 

kulları dahi şahıs-ı merkûm saralu olub suya düşerek kendü haliyle vefat 

eylediği ve ba’dehu sudan cenazesini çıkardıkları ve benim ol-babda asla 

medhalim olmayub ve orada dahi olmadığımı ale’t-tarik inhada kasaba 

ahalisinden Dülger oğlu Ahmed usta Ayan oğlu İsmail ve Kaş kazasından 

Beyaşa karyesinden Tabur oğlu Mehmet ve Teke değirmeni çiftliğinden 

Hasan ve Hüseyin ve Koca Mehmed ve Kiremli Mehmed nam kimesneler 

gelmiş iseler de mülhid-i merkûm ber-takrib kaim-makam-ı muma-ileyhin 

matbahına (mutfağına) on bin kuruş hidmetle dört bin kuruş dahi 

müteveffanın biraderine virüb gelmiş olan şahidleri habs ettirerek güna 

güna rencide ile kaim-makam-ı muma-ileyh şahidlerimi dinlemeyerek 

kizb u düruğ-ı bi-füruğdan (parıltılı bir yalan) ibaret olarak arkadan arkaya 

iki adam getürtüb ikrar eyledi deyu vali paşa ve gerek Çelebi Efendi 

hazretlerinin haberi olmaksızın kullarını der-akab küreğe göndermiş ve 

böyle bi-gayr-i hak irsaline ma’delet-i âlî ve rahm-i aliyyeleri ber-vechile 

kail ve kani olamayacağından mecbul ve mütehallik buyuruldukları hasail-

i celile-i aciz-perveri ve atıfet-i seniyye-i merahim küsterileri üzere 

şahidleri getürüb meclis-i kebirde su’al eylemek ve hafiyyen maddeyi 

lede’t-tahkik ifade-i acizenem mukarin-i hak ve azv olunan (sığınılan) 

husus merkum-ı mülhidin (dinden çıkanın) şeniyyeti ve arz-ı ariza 
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tahtında olduğu anlaşıldığı halde şahidleri buraya celb kılınmak veyahud 

meclis-i kebirde murafa’a ve muhakememize suret verilmek üzere 

Konya’ya celbimiz içün bir kıt’a mazbatanın irsali hususu Konya valisine 

tahrir ve iş’ara müsaade-i merahim-ade-i kerimaneleri bi-diriğ ve erzan 

buyurulmak babında ariza-i aşk u niyaz-ı acizanem terkim ve takdimine 

ibtidar ve ictisar kılındı. İnşa-Allahû Te’ala muhat-ı ilm-i âlîyyeleri 

buyuruldukda ol-babda ve her halde emr u ferman lutf u ihsan hazret-i 

men-lehu’l-emrindir. Baki Hû. Eyvallah.       

Fi 11 (N) Ramazan Sene (12)73 (5 Mayıs 1857) 

Ed-dai-i’l-kadim hadimü’l-fukara ahkâru’l-vera İsmail Haki Şeyh Dergâh-

ı Abdal Musa Mahbus-ı Tersane-i Amire  

Mühür: Hadimü’l-Mevlevi Şeyh İsmail Hakkı 

Mühr-i acizanem zabıtada sirkat olunduğundan (çalındığından) başka 

mühür hakk olunarak (kazıttırılarak) temhir kılınmış idüği 

Aman efendim canım efendim  

Ber-vech-i muharrer mazbatanın irsali içün çarçabuk Konya valisine ve 

Çelebi Efendi’ye tahrir buyurulması her halde bizi Konya’ya celb içün 

müşarün-ileyhaya tahrir buyurulmasını pek rica ederim. 

Mühür: Hadimü’l-Mevlevi Şeyh İsmail Hakkı  

 
Ya Mugni, Ya Kerim 
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EK-9 

BOA Fon Kodu: Y..MTV. (Yıldız Mütenevvi evrak), Dosya No: 49, 

Gömlek No: 91, Tarihi: 04 (N) Ramazan 1308 (13 Nisan 1891), 

Konusu: Bektaşilik'in yayılmasını engellemek için neşri 

kararlaştırılan risalenin tab ve tevziinden vazgeçilerek, vefat eden 

Bektaşi tekkeleri şeyhlerinin yerlerine Nakşibendi şeyhi ikame 

edilmesi hakkında Meşihat'ın mütalaası. 

 
Hû 

Bâb-ı Fetva Daire-i Meşihat  
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Bektaşilik hakkında Mes’ud Efendi tarafından kaleme alınan risale 

hakkında akdemce takdim kılınan tezkire-i senaveri fıkra-i ahiresinin 

ehemmiyetden ari olmadığına dair suver-i devletlerine irsal olunub lede’l-

arz manzur-ı ali buyurulan tezkire-i ahire-i senaveri üzerine fıkra-i 

mezkurenin mutazammın olduğu mutalaat-ı mahsusanın serian arzı atabe-

i ulya kılınması mukteza-yı irade-i seniyye-i hazreti hilafet-penahiden 

olduğunu mübelliğ 3 Ramazan Sene (1)308 (12 Nisan 1891) tarihli tezkire-

i hususiye-i devletleri reside-i dest-i tevkir olundu. Tezkire-i ma’ruzzada 

mezkûr fıkra-i ahire risale-i mezkûrenin tab’ ve neşrine aid muhazir-i 

melhuzayı ahz ve ihtar eder ki; Tarikat-ı Bektaşiye memalik-i mahrusa-i 

şahanenin cündi ve sevki me’mur ve gayr-i me’mur kibar ve sagirandan 

pek çok kesanın heva-yi nefsaniyelerine hoş gelmekle çok kimesneler 

dahil-i halka-i Bektaşiye olub bunların ıslah-ı ahvalleri emrinde ced-

emced hazret-i hilafet-penahi cennet-mekân Sultan Mahmud Han-ı Gazi 

Hazretleri cânibinden sarf-ı himmetle hangâhları166 hedm ve kendileri 

tarumar eylediği mastur-ı sahayif-i tevarihdir (tarih sayfalarındadır). Hâlen 

dahi terbiye ve ıslah-ı ahvalleri Vahhabiyeden olub fakat bu yolda risale 

tab’ ve neşri ilhadlarını (dinden çıkmalarını) tahrişden başka bir şeyi intac 

edemeyüb başka yolda muamele dahi devletçe dahili bir işler açmak 

demek olmasına göre bed-hahan-ı devlet (devletin kötülüğünü isteyenler) 

içün bir fırsat-ı mefsedet olabileceği varid-i hatır olmakla bu cihetin şayan-

ı teemmül olduğu (iyice düşünüldüğü) ilaveten arz olunmuşdu. Her 

halükârda zat-ı hazret-i emirü’l-mü’minin efendimiz a’lem (daha iyi bilen) 

ve tedbir-i mühemmi-i umura (önemli idari işlere) ra’yi  şedid-i 

(tartışmaları kapatan ileri görüşü) şahaneleri kâfi ve tem olub şu halde 

mezkûr risalenin tab’ ve neşrinden ise ba-de’ma Bektaşi tekyelerinin 

şeyhlerinin tarikat-ı Nakşibendiyeden bir zata tevcihiyle ve suver-i 

senaveriden dahi bi’l-cümle meşayih-i Bektaşiyane nesayih-i lazıme icrası 

hakkında idare-i keramet-ade-i hazret-i hilafet-penahi şeref-sudur ve 

sünuh buyurularak ol-vechile ifa-yı muamele-i maslahata daha ufak gibi 

mütalaa olunduğunun arz-ı atabe-i ulya kılınması siyakında terkim-i 

cevabname-i senâveriye ibtidar olunmuşdur efendim.  

Fi 4 Ramazan Sene (1)308 ve fi 1 Nisan Sene (1)307 (13 Nisan 1891) 

Şeyhü’l-İslam Ömer Lütfi    

                                                           
166 Allah rızası için ve misafirleri minnet altında bırakmamak ihlâsı ile fakir ve 

dervişlere ve talebe-i uluma yemek verilen ve misafir edilen yer. 



ŞEYH-İ ŞEYRANİ                                                                             Murat Dursun Tosun 

178 
 

EK-10 

BOA Fon Kodu: HAT (Hatt-ı Hümayun), Dosya No: 734, Gömlek No: 

34812, Tarihi: 8 (Za) Zilkade 1243 (22 Mayıs 1828), Konusu: Sivas'da 

sürgünde ölen Nakşi Tarikinde bir de Halidilik şubesi tesis etmiş olan 

Şeyh Halid'in iki halifesinin Diyarbekir'den Bağdad'a sürgün 

edildikleri hakkında Meadin Emini Salih Paşa tarafından Sadaret'e 

tahrirat. 

 
Ma’adin emini müşarun-ileyhin işbu kaimesi manzur-ı 

hümâyunum olmuşdur. Merkûmun mahalline varmışlar mazmunu 

kaydı balasına şerh virdirilsün. 
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Ma’adin hümayunları emini ve Diyarbekir valisi Salih Paşa 

kullarının kaimesidir. Fezleke meali malum-ı hümâyun-ı mülükâneleri 

buyurulduğu üzere menfi-i (sürgüne gönderilmiş) merkûmların 

Diyarbekir’e vusullerinde (vardıklarında) yanlarına adamlar terfikiyle 

Bağdad’a izam kılınmaları hususuna dair geçende yazılmış olan mektub-ı 

çakerinin merkûmların vusulüyle ber-muceb-i irade-i seniyye mekûmanın 

yanlarına adamlar terfikiyle (katılarak) Diyarbekir’e tesyar ve keyfiyeti 

Diyarbekir mütesellimine tevsiye ve iş’ar eylemiş. 

 

Devletlü inayetlü atıfetlü ubbehetlü merhametlü veli-ni’met-i bi-

mennetim efendim sultanım hazretleri, 

Bundan akdem der-saadet’e gidüb hasbe’l-icab evahir-i Ramazan-

ı şerifde sahife-i pira-yı sudur olan emr-i âlî mucebince Sivas’a nefy ve 

icla olunan (sürgüne yollanan) müteveffa (rahmetli) Şeyh Halid 

hulefasından Salih ve Ahmed nam kimesnelerin Sivas’da dahi 

eğlendirilmeyerek Diyarbekir’e ve andan Bağdad’a def’ u teb’idleri 

(uzaklaştırılmaları) hususuna irade-i seniyye hazret-i cihan-bâni 

taalluk iderek mukteza-yı münifi üzre merkûman bu tarafa vusullerinde 

derhal yanlarına adamlar terfikiyle Bağdad’a i’zam ve isbale mübaderet 

olunmak emr ve iradesini müştemil hame-pira-yı ta’zim olan ferman-

name-i seniyyeleri mazmun-ı celil-i ziver-i iz’an-ı abd-ı kadimleri  olmuş 

ve merkûman bu tarafa vusul bulduklarından maiyetlerine adamlar 

terfikiyle Diyarbekir’e tesyar (gönderilip) ve oradan dahi Mardin’e 

gönderilmeşeri müsellem kullarına tahrir ve iş’ar kılınmış olduğu muhat-ı 

ilm-i cihân-şumul-ı veliyyu’n-niamileri buyuruldukda ol-babda emr u 

ferman devletlü inayetlü atufetlü ubbehetlü merhametlü veliyyü’n-

ni’metim efendim sultanım hazretelerinindir.  

Fi 8 Za Sene (1)243 (22 Mayıs 1828) 

 

EK-11 

BOA Fon Kodu: MF.MKT. (Maarif Mektubi Kalemi) Dosya No: 

1099, Gömlek No: 30, Tarihi: 17 (M) Muharrem 1327 (08 Şubat 1909), 

Konusu: Katolik ve Bektaşilik faaliyetine karşı Akçahisar'ın 

karyelerinde ibtidai mektepleri inşa edilmesi. 
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Hû 

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)323 (03 Ocak 1908) tarihli ve 242 

numerolu tahkik me’muru liva polis komiserliğinden verilen 

müzekkere suretidir.  
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Akçahisar’a merbut Miyut karyesinde ve Kışla nahiyesinde Katolik 

papasları ikâmatgâhına muttasıl üç dört sene mükaddem iki bab Katolik 

mektebi bila ruhsat (ruhsatsız) inşa olunmuş ve mezkûr mekteblerde 

İtalyanca ve Arnavutca okutulmakda olduğu devam eden çocuklara kitab 

ve saire meccanen verildiği gibi ayda veyahud iki ayda bir beher çocuk 

yanına yirmişer Napolyon hediye verilmekde idüği ve Müslim mekteb 

muallimleri ise senede beş nihayet altı aylık maaş almakda ve inde’l-hesab 

(hesaplanan) mahiyeleri kırk elli kuruşdan ibaret olduğu ve bunda 

tevkifine gidildiği hasbe’l-me’muriye Akçahisar’da bulunduğum esnada 

bir çok ahali lisanından işidildiği berâ-yı malumat maruzdur ol-babda. 

 

Diğer Suret 

Numero 243 

Müstağni-i arz olduğu üzere nefs-i Akçahisar’da ve ba’zı kurasında 

el-yevm bir çok Bektaşi ve Baba Hacı İsmail ile Baba Zeynek Kaluş 

derkenarı mevcud olub bir takım cühelanın en büyük yemini bu Babalar 

dergahı olduğu mesmu’-ı çakeranem dahi olmuşdur. Merbut pusulada 

esamisi muharrer kura ahalisi karyelerinde mekâtib-i ibtidaiyye mevcut 

olmadığından şikâyet yolunda bir çok defalar Akçahisar maarif 

komisyonuna müracaat eyledikleri ve karyelerine muallimler tayin 

buyurulduğu takdirde der-akab köy ahalileri tarafından mektebler inşa 

edileceği ayruca istihbar kılınmışdır. Binaenaleyh bu köylerde Bektaşilik 

sirayet etmemek üzere bir ana evvel mekâtib-i ibtidaiyye inşa ve 

muallimler tayiniyle vilayet-i sairede olduğu gibi Dıraç Sancağı namınave 

olmadığı takdirde vilayet namına bir maarif müfettişi tayin edilerek her 

vakit mevcut mekâtibin icra-yı teftişi ehemm ve elzem olduğundan 

selamet-i umumiye namına işbu jurnal takdim kılındı, ol-babda.  

Fi 21 Kanun-i-evvel Sene (1)323 (03 Ocak 1908)  
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Hû 

Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Bir hususun tahkiki zımnında Akçahisar’a i’zam kılınmış olan liva 

polis komiseri İbrahim Efendi kurbiyetindeki ruhban dairesinde bila ruhsat 

(ruhsatsız) küşad edilmiş olan Katolik mektebine ve kaza-i mezkûrda ba’zı 

kurada daha birkaç mekteb-i ibtidainin lüzum-ı küşadına dair vermiş olub 

Dıraç mutasarrıflığından mürsel bir kıt’a varaka ile merbutu pusulanın 

suretleri vilayet maarif müdiriyeti ifadesiyle leffen takdim huzur-ı ali-i 

nezaret-penahileri kılındı. Maarif-i İslamiyenin terakki ve tealisi matlub-ı 

ali ve heman bedeviyetde bulunan kaza-i mezkûr kurasında mekâtib-i 

ibtidaiyye vücuda getirilmesi be bi’t-tahsis Katoliklerin teşebbüsatına 

karşı hükümetçe emr-i maarife bir kat daha ehemmiyet verilmesi hükümet 

idare nokta-i nazarınca ehemm buyurulduğuna nazaran icabının icrası 

takdir-i ali-i nezaret-penahilerine arz olunur. Ol-babda emr u ferman 

hazret-i men-lehu’l-emrindir.  
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Fi 24 Zilhicce Sene (1)325 ve fi 15 Kanun-i-sani Sene (1)323 (28 Ocak 

1908) 

Yaveran-ı hazret-i şehr-i yariden İşkodra vali ve kumandanı birinci 

ferik bende   

 

EK-12 

BOA Fon Kodu: HR.TO.. (Hariciye Tecüme Odası), Dosya No: 445, 

Gömlek No: 2, Tarihi: 12 (Z) Zilhicce 1263 (21 Kasım 1847), Konusu: 

Halidi Nakşibendi'ye yapılan ihsanın Eruzurum Mal Sandığı'na 

havale edilmesi talebi. 

 
Makam-ı celil-i sadaret-i uzmâya fi Gurre-i Receb Sene 1280 (12 

Aralık 1863) tarihiyle Cemaleddin Halidi nakşidi imzasıyla mumza 

tevrüd iden arizanın tercemesidir. 
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Kars mal sandığından şehriye ikibin kuruş tahsis buyurulduğuna 

dair Kars mutasarrıfı saadetlü Mehmed Emin Paşa vasıtasıyla irsal 

buyurulan tahrirat saye-i cenâb-ı sadâret-penâhileri vasıl-ı dest-i dua 

peyvest-i daileri olarak bu vechile hakk-ı çakeranemizde zuhura gelen 

inayet-i celile muceb şükraniyet-i acizanem olmuş ve bundan dolayı 

fuzuni-i ömr u şevkat kılındığı beyanıyla beraber daileri Kars beldesini 

terk ile hala Erzurum beldesinde ikâmet etmekde olduğumdan maaş-ı 

mezkûrun bu pir-i fani dailerine Erzurum mal sandığından tahsis 

buyurulmasıyla ihsan-ı fevka’l-ihsan olacağı ve bu babda müsaade-i 

asâfâneleri erzân buyurulması babında ve her halde emr u ferman hazret-i 

men-lehul emrindir. 

 
Allah en hayırlı koruyandır. O merhametlilerin merhametlisidir. 

Fallâhu hayrun hâfizâ (hâfizen) ve huve erhamur râhimîn (râhimîne). 

(Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime) 

 

BOA Fon Kodu: MVL. (Meclis-i Vâlâ), Dosya No: 646, Gömlek No: 

69, Tarihi: 1 (M) Muharrem 1280 (18 Haziran 1863), Konusu: 

Dağıstan ulemasından ve Nakşibendi şehlerinden Şeyh Şamil 

Efendi'nin babası Seyyid Cemaleddin el-Halidi Efendi'ye maaş 

tahsisi. (20 Anadolu) 
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Hû 

Mazbata 

Dağıstan ulemasından ve tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye 

meşayihinden olub mütaallikat ve müridanıyla Kars’a hicret etmiş olan 
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Şeyh Şamil Efendi’nin kayın pederi Seyyid Cemaleddin Halidi Efendi’nin 

zaruret-i halinden bahisle kendüsüyle yanında bulunan Hacı Mehmed 

Efendi’ye mikdar-ı kâfi maaş tahsisini müsted’i takdim etlediği arizası 

üzerine istilam-ı keyfiyeti  şamil tastir buyurulan emirname-i samiye 

cevaben Kars meclisinden varid olub meclis-i valaya havale buyurulan bir 

kıt’a mazbata mealine nazaran efendi-i muma-ileyh ile birlikte gelen altı 

hane nüfus ticaretle me’luf ise de mahallince vuku’-bulan mahlulden 

muma-ileyh Cemaleddin Efendi’ye tahsis olunan elli kuruş derece-i 

kifayede olmadığından muma-ileyhimaya şehriye bin kuruş maaş maaş ve 

onbin kuruş kıymetli bir hane itası inha kılınmış ve mezkûr altı hane ahalisi 

ticaretle meşgul oldukları halde ber-muceb-i ta’limat bir defaya mahsus 

olmak üzere beher nüfusa mahallince yüzellişer kuruş itası lazım geleceği 

muhacirin komisyonu riyaset-i behiyyesiyle cerayan eden muhaberenin 

gelen cevabında gösterilmiş olub muma-ileyh Cemaleddin Efendi’nin şu 

hicreti atıfet-i seniyyeye nihayet ümidiyle olarak gerek kendisinin ve gerek 

muma-ileyh Mehmed Efendi ile mütaallikatının istihsal-i mesruriyetleri 

muvafık-ı şân-ı âli olmasıyla beraber muma-ileyh öyle açıkdan bin kuruş 

maaş tahsisi ve hane itası usul-i müsaade-i tasdikiyeye menafi olarak 

uyamayacağından bütün bütün me’yus edilmemek (üzmemek) ve taraf-ı 

eşref-i mülükâneye da’avât-i hayriye isticlâb olunmak içün  muma-ileyh 

Cemaleddin Efendi’ye bin ve Hacı Mehmed Efendi’ye beşyüz ve nüfus-ı 

mezkûreye yüzellişer kuruşun mahalli emvalinden bir def’alık olarak 

atiyye-i seniyye suretiyle ita olunması (verilmesi) rehin-i müsaade-i aliyye 

buyurulur ise Kars mutasarrıfı saadetlü paşaya emir-name-i sami tastiri 

hazinece ifa-yı muktezasının maliye nezareti celilesine havalesi tezekkür 

kılındı ise de ol-babda emr u ferman.   

 

BOA Fon Kodu: DH.MKT. (Dahiliye Mektubi) Dosya No: 2064, 

Gömlek No: 101, Tarihi: 15 (C) Cemaziye’l-ahir 1311 (24 Aralık 

1893), Konusu: Kerküklü ve Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendi 

halifelerinden Süleyman El-Halidi En-Nakşibendi'nin, dergahı 

dervişlerinin taamiyyesi için tahsis edilen elli kuruşun yetersiz 

olduğunu ve memleketine gideceğinden, kendisine yeterli harcırah 

verilmesi talebi. 
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Hû 

Pişhah-ı sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Maruz-ı dai-i kem-bidalarıdır ki; 

Dai-i kemterileri min-gayri liyakata Kerkük sancağı ahalisinden ve 

tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye hulefasından olub emsali misillü dergâh-ı 

daiyanem fukarasının itam-ı taamiyesiyçün mikdar-ı kâfi maaş ve 

taamiyenin tahsis ve ihsanı hakkında liva-i mezkûrdan bi’t-tanzim Musul 

vilayet-i celilesinden tasdik buyurulan inha ve mazbatayı mustashiben 

(beraberce) derbâr-ı şevket-karara bi’l-vürud maliye nezaret-i celilesine 

takdim-i istid’ada hasbe’l-kader dergâh-ı daiyanemle haşiyet-i zatiyyem 

(endişelerim) piş-i nazar-ı ehemmiyete (dikkate) alınmayarak şehri elli 

kuruş maaşın tahsisiyle mahrumiyetim cihetine gidildiğinden (mahrum 

edildiğimden) bi’z-zarure (zorunlu olarak) işbu mevsim-i şitada altmış gün 

mesafe-i ba’idede (uzaklıkta) olan memeleketim canibine azimet 

edeceğimden lütfen ve inâyeten sadaka-i ser-efser hazret-i padişâhi olarak 

yollarda düçar-ı sefalet olmamak üzere mikdar-ı kâfi harcirahın ihsanı 

istid’asına cür’et eylediğim muhat-ı ilm-i âlî-i vekâlet-penâhileri 

buyuruldukta bu babda ve her halde emr-i ferman-ı lütf ve ihsan veliyyü’l-

emrindir.  

F 15 Cemaziye’l-ahir Sene (1)311 ve fi 12 Kanun-i-evvel Sene (1)309 

(24 Aralık 1893) 

Bâb-ı Âlî karşusunda Hacı Beşir Ağa Tekkesinde misafir Kerküklü 

Ed-dai 

Mühür Seyyid Süleyman El-Halidi 
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BOA Fon Kodu: İ..HUS. (İrade Hususi), Dosya No: 40, Gömlek No: 

54, Tarihi: 19 (S) Safer 1313 (11 Ağustos 1895), Konusu: Halidi 

meşayihinden Süleymaniyeli Şeyh Mehmed Emin ile Şeyh Mehmed 

Efendilere birer mikdar maaş tahsisi.  

 
Hû 

Yıldız Saray-ı Hümâyunu 

Baş Kitabet Dairesi 1744 

Süleymaniyeli Halidi meşayihinden Şeyh Mehmed Emin ve Şeyh 

Mehmed Efendilere münasib birer mikdar maaş tahsisi hususunun taraf-ı 

sami-i sadâret-penâhilerine tebliği şeref-sadir buyurulan irade-i seniyye-i 

cenab-ı hilâfet-penâhi icab-ı âlîsinden olmağla ol-babda emr u ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 19 Safer Sene (1)313 ve fi 29 Temmuz Sene (1)311 (11 Ağustos 1895) 

Ser-Kâtib-i Hazret-i Şehriyâri Bende Tahsin 
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