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MUKADDİME

Ferîdüddîn-i Attâr hazretleri, Tezkiretü’l-evliyâ’sına şu cümlelerle 
başlar: “Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerden sonra sözlerin en kıy-
metlisi, mürşid-i kâmillerin sözleridir. Çünkü bu sözler ezberlenerek 
veya ilm-i kāl [kitap satırlarından okunmak sureti] ile elde edilmiş 
değildir. Tam aksine, amelin ve hâlin semeresidir. Beyandan [ilme’l-
yakîn] değil, ayândandır [ayne’l-yakîndendir, müşâhede edilmiş 
ilimdir]. Tekrardan değil esrardandır [ilmin sırlarını nüfûz ile idrak 
edilmiştir]. Kesbî değil ledünnîdir [Hak Teâlâ’nın katından lütfettiği 
ilimdir]. ‘Babam öğretti’ âleminden değil, ‘beni Rabbim en güzel bir 
biçimde terbiye etti’ âlemindendir. Zira bu eserde zikredilen velîler, 
nebîlerin aleyhimüsselâm mirasçılarıdır.” (Tezkiretü’l-evliyâ, s. 45)

Hicrî on iki, milâdî on yedi ve on sekizinci asırda, Osmanlı coğrafya-
sında, irşadı ile gönülleri tenvir eder İsmail Fakîrullah Tillovî hazretleri 
de işte bu mirasçılardan... Talebesi, müridi ve de damadı İbrahim Hakkı 
hazretleri, hem mürşidinin kıymetli sözlerini kayda geçirmek hem de 
biz mü’minlerin, sünnet-i seniyyenin izinde kutlu bir hayatı, Fakîrul-
lah hazretlerinin hayatını temâşâ etmemiz, izini sürmemiz ve kendi 
hâllerimizi bu terazide tartmamız için elinizdeki eseri telif etmiştir. 
Abdurrahmân-ı Câmî hazretlerinin de buyurduğu üzere: “Sûfîlerin 
hayat hikâyelerini dinlemenin temin ettiği asgarî fayda şudur: Kişi 
bilir ki kendi hâlleri ve fiilleri, o mübarek zâtların hâli gibi değildir. Bu 
suretle kendi kusurlarını itiraf eder. Riyâdan ve kendini beğenme duru-
mundan kurtulmuş olur.” (Nefahâtü’l-üns, s. 149)

Hem bahse konu asgarî faydayı elde etmek ve hem de yüksek 
lisans tezi olarak sunmak kastıyla tahkîki ile meşgūl olduğum Tez-
kiretü’l-ahbâb fî menâkıbı kutbi’l-aktâb ile Mi’e ve hamsûn hikme 
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min kelâmi Fakîrullah risâlelelerinden ilki Fakîrullah hazretlerinin 
menâkıbı, Ma‘rifetnâme’de Türkçe olarak büyük ölçüde mevcud iken, 
hikmetler de Arapça orijinal hâliyle aynı eserde yer bulmuştur. İbrahim 
Hakkı hazretleri, daha sonra birtakım ekleme-çıkarmalarla, Arapça 
okuyup yazan ve konuşan sâliklerin de istifadesine sunmak için eseri 
Arapça’ya tercüme etmiş olsa gerektir.

Tezkiretü’l-ahbâb, daha önce tahkîkli hâlde neşredilmediği gibi, 
elde mevcud Ma‘rifetnâme neşirlerinin de tahkîksiz oluşu ve Fakîrullah 
hazretlerinin menâkıbı ile hikmetlerinin yer aldığı bölümlerdeki trans-
kripsiyon ve tercüme hataları ile tahriç ve notlandırma hususundaki 
yetersizlikler, bu neşri zarurî kıldı.

Bahse konu eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı bu çalışmanın ilk 
bölümünde İbrahim Hakkı hazretlerinin hayatı hakkında şimdiye kadar 
yazılan biyografik mâhiyetteki eserler mukayese edilerek literatür tar-
tışması yapıldı ve neticesinde hayatı hakkında en sahih bilgi ortaya 
konmaya çalışıldı. Özellikle Fakîrullah hazretleri ile İbrahim Hakkı 
hazretlerinin mensub olduğu tarîkat hakkındaki belirsizlik, bu zâtla-
rın torunları ile birebir görüşülerek ve başka vesikalarla bir nebze olsun 
giderilmeye çalışıldı. Ayrıca bundan sonraki araştırmalara katkı sağla-
mak adına İbrahim Hakkı hazretlerinin özellikle İstanbul’daki yazma 
eser kütüphanelerinde mevcud eserleri yerinde incelenerek tasnif 
edildi ve müstakil risâlelerin varak numaraları da verilmek suretiyle 
yazmaların dökümü çıkarıldı.

İkinci bölümde; tahkîkli neşrini gerçekleştirdiğim menâkıbnâme ve 
hikmetlerin yazma nüshaları hakkında istinsah tarihleri, varak sayıları 
ve müstensihlerine varıncaya kadar teferruatıyla bilgi verildi. Her iki 
risâlenin muhtevasını tahlil sadedinde, Fakîrullah hazretlerinin terce-
me-i hâli ihtisar edildi ve meşrebine dâir kanaatlere dikkat çekildi.

Menâkıbnâme ile hikmetlerin tahkîk ve Türkçe tercümesinin yer 
aldığı üçüncü bölümün tercüme kısmında, bu iki risâlede zikredilen 
tüm âyet ve hadîslerin kaynağı gösterildiği gibi, Fakîrullah hazretleri-
nin âdet ve ibadetleri ile mübarek dillerinden dökülen hikmetlerin de 
Kur’an ve sünnetten delilleri büyük ölçüde tesbit edilerek dipnotlarda 
kaydedildi. Müellifin muradının en iyi şekilde yansıtılmaya çalışıldığı 
tercümede mânâyı aslına muvafık aktarmak öncelendi, motamot ter-
cüme usûlü benimsenmedi.

Bazı tasavvuf ıstılahları ile sâir ıstılahlar veya anlam yoğunluğu 
olan kelime ve cümleler ile tarafımıza ait tasarruflar köşeli parantez 
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[] içerisinde izah ile gösterilmeye çalışıldı; yetersiz kalındığı hâllerde 
dipnot düşüldü. Okuyucunun metne rahatça intibakını temin için metin 
içerisinde izahı müşkil meseleler ile menâkıbnâmede zikredilen eser, 
tarih, mekân, ölçü birimleri ve benzeri izaha muhtaç unsurlar da dip-
notlarda açıklandı. Özellikle hikmetlerdeki tasavvuf ıstılahları ile örülü 
vecîz ve mecâzlarla süslenmiş ibare, imkânlar ölçüsünde dipnotlarda 
kısa kısa şerh edildi.

Menâkıbnâme ile hikmetlerde yer alan ve bazısına dipnotlarda yer 
verilen tasavvuf ıstılahları da hem metin içerisindeki dipnot yoğunlu-
ğunu azaltmak ve hem de derli toplu bir hâlde erişilebilir olması için 
çalışmanın sonundaki Türkçe lügatçede tafsilatlı surette izah edildi.

Nebîler Serveri’nin kâmil mirasçıları, ilmiyle âmil ve ihlâs sahibi 
sâdât-ı kirâmdan Fakîrullah hazretlerinin mübarek hayatı ile hike-
miyyât geleneğinde müstesna bir mevkii olan hikmetlerinden ibaret bu 
eserin, şu âhir zamanda cümlemizi tefekkür ve tedebbüre sevk etmesi 
ve ölçülerimizi yeniden gözden geçirmeye vesîle olması niyazıyla…

“Muhakkak benim velîm [işlerimi kendisine havale ettiğim koru-
yucum ve yardımcım], Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren Allah’tır. O, bütün 
sâlihlere velîlik [dostluk] eder.”

Gayret bizden, tevfîk, sâlih zâtları dost edinen el-Velî’dendir (celle 
celâluh).

Ramazan 1441 / Mayıs 2020 
Kavacık / İstanbul
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TEŞEKKÜR BAHSİ

Bu çalışmanın başından sonuna, araştırma, yazma ve tercüme 
sürecinin her safhasında, hocalarımdan ve dostlarımdan birçoğunun 
emeği var. Bu bâbda; tez konusunun belirlenmesinden itibaren netice-
lendiği ana kadar kıymetli fikirleriyle desteğini esirgemeyen danışman 
hocam Necdet Tosun’a; Siirt ve Tillo’yu ziyaretim esnasında Fakîrullah 
hazretleri hakkında kıymetli ilminden istifade imkânı bulduğum Seyda 
Molla Burhâneddîn hazretleri ile evladı Seyda Molla Bahâuddîn’e; 
tahkîki gözden geçirip birbirinden kıymetli izahları ile yol gösteren 
Fakîrullah hazretlerinin ahfâdından Seyda Molla Bedreddîn Sancar’a; 
bu ziyaretlerimde mihmandarlığıyla şerefyâb olduğum ve dahi risâle-
lerin tahkîki esnasında kıymetli görüşleri ile katkıda bulunan İbrahim 
Aydemir kardeşime; risâlelerin tahkîkinde, özellikle usûl nokta-
sında titiz bir şekilde yol gösteren Mahmud Mısrî hocama; tahkîkli 
neşrin baştan sonra mukābelesinde vakit ayırıp yardımcı olan Salih 
Günaydın ve Ömer Faruk Can kardeşlerime; metne ve tercümeye son 
hâlini vermemin ardından metni gözden geçirerek birçok nükteye 
dikkat çeken Mustafa Taha Güler kardeşim ile bendegân-ı âlî abâ’dan 
Sulhi Ceylan’a; Hasan Tuncay Başoğlu hocamın şahsında, maddî ve 
mânevî desteğini her daim yanımda hissettiğim İSAM yetkililerine ve 
Uğur İncebilir kardeşimin şahsında bu çalışmanın neşrini üstlenen 
Hikemiyat’a teşekkürü borç bilirim.

Allah cümlesinden razı olsun.
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GİRİŞ

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri ile menâkıbını zikredeceği-
miz İsmail Fakîrullah hazretleri hakkındaki tedkike geçmeden evvel, 
bu zâtların devrinde Anadolu’daki tasavvufî cereyanların durumunu, 
özellikle Erzurum ve Diyarbakır havalisindekileri kısaca zikretmek, bu 
iki zâtın dönemleri itibariyle durdukları yeri göstermesi bakımından 
önem arz etmektedir. Bu sebeble evvela mezkûr döneme kısaca göz 
atarak hem Anadolu genelinde hem de bu iki zâtın yaşadığı Erzurum ve 
Diyarbakır bölgesindeki tarîkatlerin, özellikle Nakşibendiyye ve Kādi-
riyye’nin serencâmını ortaya koymaya çalışacağım.

İSMAİL FAKÎRULLAH TİLLOVÎ VE İBRAHİM HAKKI 
ERZURÛMÎ 

DEVRİNDE (XVII-XVIII. YY.) ANADOLU’DA TASAVVUF

XVII ve XVIII. asırda Anadolu’da tesir sahası geniş tarîkatler, Ana-
dolu dışında tesis edilip daha sonra bu coğrafyada yayılan Halvetiyye, 
Kādiriyye ve Nakşibendiyye ile Anadolu’da tesis edilen Mevleviyye ve 
Celvetiyye tarîkatleridır.1

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin (v. 672/1273) vefatından sonra, evladı 
Sultan Veled (v. 712/1312) ve torunu Ulu Ârif Çelebi (v. 719/1319) tara-
fından âdâb ve erkânı hemen hemen belirlenen Mevleviyye tarîkati, 
XIV. asırda Celâleddîn Ergun Çelebi’nin (v. 775/1373) Kütahya’da ve 
Dîvâne Mehmed Çelebi’nin Afyon’da tesis ettiği dergâhlar ile Konya 
dışına taşmış, II. Murad’ın Edirne’de açtırdığı Mevlevîhâne (829/1426) 

1 Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İstanbul 2001, s. 424; Mustafa Kara, 
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarîkatlar, Bursa 2008, s. 70, 74; Reşat Öngören, 
Tarihte Bir Aydın Tarîkati Zeynîler, İstanbul 2003, s. 67-130.
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ile Osmanlı topraklarına girmiştir. XVII. ve XVIII. asır Anadolu’sunda, 
Konya başta olmak üzere, Afyon, Bursa, Eskişehir, Gelibolu; İstan-
bul’da Galata, Yenikapı, Kasımpaşa, Beşiktaş (sonradan Bahariye’ye 
taşınmıştır); Kastamonu, Kütahya ve Manisa’da içerisinde seyr ü 
sülûk için çile çıkarılan âsitâneler ile Amasya, Antalya, Antep, Aydın, 
Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Tokat, Sivas, Kara-
man, Kırşehir, Kütahya, Maraş, Muğla, Samsun, Isparta, İzmir, İzmit, 
Diyarbakır ve Erzincan Mevlevîhâneleri Anadolu’nun dört bir yanına 
yayılmış durumdaydı.2

XIV. asırda, mürşidi ve amcası Ahî Muhammed Halvetî ismiyle 
bilinen Kerîmüddîn Muhammed el-Harizmî’den (780/1378-1379)3 
İbrahim Zâhid Gîlânî (700/1300) kanalıyla silsilesi Sühreverdiyye’ye 
ulaşan Ömer Halvetî (v. 800/1397-98) ve daha sonra tarîkatin daha 
geniş bir sahada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan ve pîr-i sânî 
olarak anılan Seyyid Yahyâ Şirvânî’nin (v. 862/1457 veya 868/1463-
1464) Azerbaycan coğrafyasında tesis ettiği Halvetiyye tarîkati de 
takip eden asırlardaki alt kollarıyla gerek Anadolu ve gerekse Balkan-
lar, Suriye, Sudan, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu Asya’da yayılma imkânı 
bulmuştur. Şirvânî’den sonra tarîkat şu dört ana şubeye ayrılmıştır: 
Rûşeniyye-Dede Ömer Rûşenî (v. 893/1487); Cemâliyye-Cemâl Hal-
vetî (v. 899/1493-94); Ahmediyye-Ahmed Şemseddîn İsa Marmaravî 
(v. 910/1504-05) ve Şemsiyye-Şemseddîn Ahmed Sivâsî (v. 1006/1597-
98). Rûşeniyye, özellikle İbrahim Gülşenî’nin (v. 940/1533-1534) tesis 
ettiği alt kol olan Gülşeniyye ile birlikte XVI. ve XVII. asırda Erzurum 
ve Diyarbakır havalisinde yayılma imkânı bulmuş ve Diyarbakır’da dört 
dergâh ile faaliyetini sürdürmüştür. Urfa’da da Halvetî-Rûşeniyye’den, 
âlim ve şâir Ramazan Sânî Efendi (v. 1075/1665) bir dergâh inşâ etmiş 
ve burada Halvetî âdâb ve erkânını tatbik etmiştir.4

III. Murad (v. 1003/1595), III. Mehmed (v. 1012/1603), I. Ahmed (v. 
1026/1617) ve II. Osman (v. 1031/1622) ile samimi münasebetler kuran 

2 Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 251-310; Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf XVIII. 
Yüzyıl, İstanbul 2003, s. 310-72; Barihüda Tanrıkorur, “Mevleviyye”, DİA, XXIX, 468-
475; Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1983, s. 334-335. 
Gölpınarlı, âsitâneler dışındaki mevlevîhâne sayısını yetmiş altı olarak vermekte ve 
bunlara köylerdeki zâviyelerin dâhil olmadığını söylemektedir. Bk. a.g.e., s. 335.

3 Ramazan Muslu, vefat tarihi olarak sehven 751/1350-1351’i vermiştir. Gerek 
Lemezât’ta (bk. Mahmud Cemâleddin el-Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye (haz. Mehmet 
Serhan Tayşi), İstanbul 2013, s. 332, gerekse DİA’da vefat tarihi yukarıdaki gibidir.

4 Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 53-249; Ramazan Muslu, a.g.e., s. 63-228; Süleyman Uludağ, 
“Halvetiyye”, DİA, XV, 393-395; Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Evliyâ ve Âlimleri, Ankara 
2010, s. 148-150.
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (v. 1038/1628) tesis ettiği Celvetiyye de 
dönemin tesirli tarîkatlerindendir. Celvetiyye’nin silsilesi, Hüdâyî’nin 
mürşidi Üftâde hazretleri kanalıyla Bayrâmiyye’nin pîri Hacı Bayram 
Velî’ye (v. 833/1429), ondan da Somuncu Baba nâmı ile mâruf Hamî-
düddîn Aksarâyî (v. 815/1412) kanalı ile İbrahim Zâhid Gîlânî’ye 
ulaşmakta ve bu suretle Halvetiyye ile birleşmektedir. Hüdâyî, bu 
hususu: “Bizim tarîkimiz hem Halvetî hem Celvetî’dir.” diyerek ızhar 
etmektedir. Ancak Celvetiyye’nin âdâb ve erkânını bu minvalde tesis 
eden de Hüdâyî’dir ki bu yönüyle tarîkat müstakil bir mâhiyet arz 
etmektedir. Celvetiyye’nin alt kollarından Hakkîlik ise İsmail Hakkı 
Bursevî’ye (v. 1137/1724) nisbet edilmektedir. Yüzü aşkın eser telif eden 
Bursevî gerek sûfî ve gerekse ilmî çevrelerde, Hüdâyî’den sonra en çok 
bilinen ve ulemâ tarafından itimada lâyık görülen Celvetî şeyhi olsa 
gerektir. Osmanlı ulemâsının kendisi için “velûd” sıfatını kullanması 
da bu mânâda dikkate değerdir.5

Abdulkādir Geylânî hazretlerinin (v. 561/1166) tesis ettiği Kādi-
riyye, bu dönemde tesir sahası geniş tarîkatlerden bir diğeridir. Aslen 
Yemen’li olup bir hac esnasında Geylânî’den hırka giyen Ebû Ali 
el-Esdî (v. 620/1224), takip eden dönemde Anadolu’ya gelerek tesis 
ettiği bir zâviye ile irşad vazifesi yürütmüş, daha sonra Yemen’e dön-
müştür. Tarîkatin Anadolu’daki ilk nüveleri bu şekilde atılmakla 
birlikte asıl intişarı, ilkin Hacı Bayram Velî’nin nezaretinde sülûk edip 
daha sonra Hama’da Hüseyin Hamevî’ye intisab ile Kādiriyye hırkası 
giyen, Eşrefoğlu Rûmî nâmıyla mâruf Abdullah-ı Rûmî b. Eşref’in (v. 
874/1469) İznik’teki irşadı vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Tarîkatin Ana-
dolu’da yayılmasına katkıda bulunan bir diğer zât ise İsmail Rûmî’dir 
(v. 1041/1631). Mısır’da, Kādirî şeyhi Ahmed el-Mısrî’den hırka giyen 
Rûmî, daha sonra hem Batı Anadolu’da hem de Balkanlar’da irşad hal-
kasını genişletmiş ve en nihayetinde Tophane’de bir Kādirî dergâhı 
tesis etmiştir.

Anadolu’da irşad ile meşgūl bir diğer Kādirî şeyhi, Kādiriyye 
meşâyıhından Tillo’da meskûn Abdulvehhab Hamzavî’nin6 nezaretinde 
sülûkunu tamamlayan ve akabinde Bağdat’ta meskûn Nakşî-Kādirî 

5 Hasan Kâmil Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hayat Eserleri Tarîkati, İstanbul 1999, s. 
58-71; Ramazan Muslu, a.g.e., s. 427-492; 160-165; Hasan Kâmil Yılmaz, “Celve-
tiyye”, DİA, VIII, 273-275.

6 Kırklı yıllarda Siirt müftülüğü vazifesini deruhte eden Ömer Atalay’ın kaleme aldığı 
Siirt Tarihi isimli eserin, “Siirt’te Yetişmiş Âlimlerin Doğum İtibariyle Hâl Tercü-
meleri” başlıklı kısmında, Hâlid b. Velîd hazretlerinin soyundan gelen Abdulvehhab 
(1115/1703-1175/1761) isminde bir zâttan bahsedilmektedir. Hazret-i Peygamber’i 
medhettiği Hamriyye isminde manzum bir risâlesi olduğunu belirtilen bu zâtın, tarih 
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şeyhi Ahmed-i Şerîf’ten tarîkat icâzeti alan Abdulcelîl Bitlîsî’dir (v. 
1160/1747). Şems-i Bitlîsî nâmı ile mâruf Hacı Mahmud Hoca da (v. 
1202/1788) bu zâtın ocağında yetişmiş, mürşidi gibi hem Abdulvehhab 
Hamzavî’nin hem de Şeyh Ahmed-i Şerîf’in nezaretinde sülûk etmiş ve 
irşad halkası kurmuştur.7

Hz. Ebû Bekr’e uzanan silsilesinde sırasıyla Bekriyye, Tayfûriyye ve 
Hâcegân olarak anılagelen, en nihayetinde Bahâeddîn Nakşibend’den 
(v. 791/1389) sonra Nakşibendiyye ismiyle mâruf olan tarîkat; Ana-
dolu’da ilk olarak, Şâh-ı Nakşibend’in halifelerinden olduğu rivâyet 
edilen Hâce Rükneddîn Mahmud Buhârî ile varlık göstermiştir. Bu 
zât, Bedreddîn Mahmud Çelebi’nin Amasya’da inşâ ettirdiği tekkede 
(807/1404-5) postnişînlik yapmış, II. Bâyezid devrine kadar Nakşî-
lerin elinde kalan tekke daha sonra Halvetîlerce idare edilmiştir. Bir 
diğer Nakşî şeyhi, Fatih Sultan Mehmed’in arzusu üzerine Sadreddîn 
Konevî’nin Miftâhu’l-ğayb’ına yazdığı Farsça şerh ile bilinen Ahmed 
İlâhî’dir ki Bursa’da ihyâ ettiği Yoğurtlu Baba Dergâhı ile irşad faali-
yetini sürdürmüştür. Tarîkatin Anadolu’da gerçek mânâda etkili oluşu 
ise Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın (v. 895/1490) halifeleri vesîlesiyledir. 
Özellikle Abdullah İlâhî’nin (v. 896/1491) evvela Batı Anadolu, sonra 
İstanbul Zeyrek ve daha sonra Balkanlar’da ve halifesi Emîr Ahmed 
Buhârî’nin (v. 922/1516) İstanbul Fatih’te tesis ettikleri tekkeler, tarî-
katin yayılmasına zemin teşkil etmiştir.8

XVII. asırda, özellikle Doğu Anadolu’da tarîkatin tesir saha-
sını genişletmesi, Alaaddîn Attâr’dan gelen silsileye mensub Azîz 
Mahmud Urmevî (1048/1638) ile gerçekleşmiştik ki şeyhin, Musul, Van, 
Erzurum, Tebriz ve Revan’a kadar neredeyse bütün Kürdistan coğraf-
yasında kırk bini mütecaviz müridi olduğu belirtilmektedir. Urmevî’nin 
vefatında sonra halifelerinden Şeyh Hacı Mehmed Efendi ile Şeyh 
Karaman Erzurum’da, Şeyh Kara Abdullah da Van’da irşad vazifesi 
yürütmüştür.9 Bölgedeki diğer Nakşibendiyye mensublarının varlığına 

itibariyle mezkûr zât olması muhtemeldir. Bk. Ömer Atalay, Siirt Tarihi, İstanbul 1946, 
s. 112.

7 Dilâver Gürer, Abdulkâdir Geylânî Hayatı Eserleri Görüşleri, İstanbul 1999, s. 55-74, 
330-379; Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 397-409; Ramazan Muslu, a.g.e., s. 373-426; Nihat 
Azamat, “Kādiriyye”, DİA, XXIV, s. 131-136; M. Kemal Gündoğdu-Azmi Gündoğdu, 
Şems-i Bitlîsî, Ankara 1992, s. 35-48.

8 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend Hayatı Eserleri Tarîkati, İstanbul 2007, s. 31-33, 
155-163, 269-285; Necdet Yılmaz, a.g.e., s. 379-396; Hamid Algar, “Nakşibendiyye”, 
DİA, XXXII, 335-342.

9 Necdet Tosun, a.g.e., s. 281; Kasım Kufralı, “Molla İlâhî ve Kendisinden Sonraki 
Nakşibendiyye Muhiti”, TDED, c. III, s. 1-2 (1948), s. 129-151; Abdürrezzak Tek, 
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dâir de Evliyâ Çelebi (v. 1095/1684), Cizre’yi ziyaretinde Muhamme-
dü’l-Gavs Tekkesi’nden bahsetmekte ve bu zâtın “tarîk-i Hâcegân-ı 
Nakşibendî”den olduğunu belirtip, civarında Hint, Özbek, Çağatay ve 
Kumık (Dağıstan Türkleri) milletinden insanların meskûn olduğunu 
söyleyip bunların da Nakşî olduklarını ihsas ettirmektedir.10 Yine aynı 
dönemde Nakşîlik, gerek İran coğrafyasının Şi‘îleştirilmesi sebebiyle 
bölgeden kaçarak Erzurum ve havalisine hicret eden ulemâdan Habîb 
Mehmed Efendi (v. 1039-40/1630) gibi zâtlar,11 gerekse Orta Asya’dan 
Hicaz’a giderken Doğu Anadolu’ya uğrayan Özbek dervişler vasıtasıyla 
bu bölgede intişar imkânı bulmuştur.12

XVII. asrın sonlarına doğru, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin 
(v. 1034/1624) oğlu ve halifesi Muhammed Mâsum’dan (v. 1079/1668) 
hilafet alan Murad Buhârî (v. 1132/1719), Nakşibendî-Müceddidiyye’yi 
İstanbul’a taşımış, devlet kademesindeki birçok zevât da kendisine 
intisab etmiştir. Aynı süre zarfında yine Muhammed Mâsum’un halife-
lerinden Mekke’de meskûn Yekdest Ahmed Efendi’ye de (v. 1119/1707) 

“Tekkeler Kapatılmadan Önce Nakşîliğin Bursa’daki Tarihi Süreci”, Uludağ Üniversi-
tesi İlâhiyât Fakültesi Dergisi, c. XVI, sy. 1, (2007), s. 211-213. Urmevî’nin tesir sahası 
hakkında Evliyâ Çelebi şöyle der: “Bu hazret-i azîz, mâldâr ve azîz kimesne olmağile 
kırk binden mütecaviz mu‘tekid fukarâları kendüye halka-be-gûş olmuşlardur. Bu 
kesret-i fukarâ ile tarîk-i Hâcegân’a şöhret vermişlerdi.” bk. Evliyâ Çelebi, Seyâhat-
nâme (haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman), İstanbul 2001, c. IV, s. 40. Naîmâ da, 
Urmevî’nin bölgedeki tesiri hakkında şöyle der: “Şeyh-i mezbûrun kerâmât-ı bâhire 
ve me‘âsir-i sâiresi çâr-cihet-i memlekette şuyû‘ bulup zevâyâ-ı cihân gülbâng-ı 
şöhretiyle doldu ve Rum ve Arabistan’a ve Kürdistan ve Acemistan halkı muhib-
b-i halk-i be-gûşu oldu .” Bk. Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Naîmâ (haz. Mehmet 
İpşirli), Ankara 2007, c. II, s. 902.

10 Evliyâ Çelebi, a.g.e., c. IV, s. 324. Cizre’de medfun Muhammedu’l-Gavs’ın (bu 
isimlendirmenin de el-Gavs Muhammed’den bozulmuş olma ihtimali yüksek 
gözükmektedir) kimliği hakkında, Martin van Bruinessen’in de bölgedeki araş-
tırmaları sonucu söylediği şey, elde yeterli veri bulunmadığıdır (bk. Martin van 
Bruinessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, İstanbul 1992, s. 71). Ancak, Kādirîlik’in Hint 
alt kıtasında intişarına vesile olan, Abdulkādir Geylânî’nin torunlarından Şeyh Ben-
degî Muhammed Gavs’ın (v. 903/1517) bu zât olup olmadığı tartışılmalıdır. Zira bu 
zât, Moğolların Bağdat’ı yağmalaması sonucu atalarının Halep’e hicreti sebebiyle 
Halep’te doğmuştur ve Halebî olarak bilinmektedir. Horasan, Türkistan ve Hindis-
tan’a yolculuk yaptıktan sonra da tekrar memleketine dönmüştür. Daha sonra ailesini 
de alıp Hindistan’a gittiği ve orada vefat ettiği belirtilmektedir (bk. Dilaver Gürer, 
a.g.e., s. 345). İki zât arasındaki isim benzerliği aynı kişi olmalarını gerektirmese de 
gerek Geylânî’nin torununun o bölgede doğmuş olması ve gerekse Hindistan’a gittik-
ten sonra geri dönmesi, orada vefat etmiş olma ihtimalini az da olsa güçlendiren bir 
husustur. 

11 Habîb Efendi’ye, İbrahim Hakkı hazretlerinin hayatı bahsinde genişçe yer verilecek-
tir. Bk. Mehmed Nusret, Târihçe-i Erzurum (haz. Ahmet Fidan), İstanbul 2005, s. 113.

12 Martin van Bruinessen, a.g.e., s. 76.
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devlet ricalinden intisabların oluşu ve ayrıca bu zâttan hilafet alan 
Mehmed Emîn Tokâdî’nin (v. 1158/1745) İstanbul’daki irşad halkasında 
yine âlim ve idarecilerin çoğunluğu teşkil etmesi, tarîkatin İstanbul 
ve havalisinde süratle intişarına vesîle olmuş, otuzu aşkın dergâh bu 
süreçte irşad merkezi olarak vazife görmüştür.13

13 Ramazan Muslu, a.g.e., s. 229-309; Hamid Algar, “Nakşibendiyye”, DİA, XXXII, 
335-342.



9 786050 657807


