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SUNUŞ

Medeniyetler, kurucu fikirler üzerine inşa edilir. Bu temel düşünce sistema-
tiği etrafında gelişen medeniyet havzalarının doğal olarak öncü insanların ça-
baları ve gayretleriyle daha iyiye ve daha güzele eriştiklerini görüyoruz. Bilin-
diği gibi Hind’den Endülüs’e kadar yayılan İslâm medeniyetinin kurucu temel 
unsurları tevhid ve takva olmuştur. Tevhid, ubudiyetin sadece Allah’a hasre-
dilmesidir. Takva ise O’nun sevgisini kaybetmeme endişesi ve gerilimi içinde 
dünya hayatını bütün bir insanlıkla beraber yaşamayı ifade eder. Bir manada 
medeniyet düşüncemizin de bu iki kavram etrafında şekillendiği görülür.

İslâm medeniyetinin insanlığa model olmuş ahlak sistemlerini inşa ettiğine 
şahit olmaktayız. Bu süreç içinde yetişen öncü insanlar barışın, kardeşliğin ve 
hukuka riayetin en güzel misallerini yaşatmıştır. Kur’an’ın emrettiği ve önerdi-
ği hayat tarzı da bunu gerektirmekteydi. Resûl-i Ekrem’in rehberliğinde vücut 
bulan ahlak ve hukuk ilkeleri, ebedî saadet hayatı fikri etrafında şekillenen bir 
dünya tasavvurunu vaz etmekteydi. Bu anlayış, İslâm medeniyetinin hâkim 
olduğu topraklarda diğer inanç mensuplarının tolerans ve müsamaha altında 
yaşamasını sağlamıştı.

Yeniden dirilişi sağlayacak İslâm’ın yüce ilkelerini hayata uygulamamız ge-
reken bir zaman dilimini yaşıyoruz. Medeni dünyaya yeni bir sada ile rehberlik 
edecek lider bir kuşağı inşa etmenin gayretini göstermeliyiz. İşte bu yönden 
Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî ve onun gibi düşünce ve hareket insanlarına bugün 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Onun çabası örnek alın-
malı ve kendisi diriliş aşkının manevî iklimini oluşturacak bir isim olarak ha-
tırlanmalıdır.

Üniversitemiz tarafından 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen “Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdi ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi” adlı sempozyum, 
İslâm’ın emrettiği müteal ilkeleri yeniden yaşamanın gerekliliğini bize hatırlat-
tığı için tertip heyetinin gayretli öğretim elemanlarına müteşekkirim. Ayrıca 
sempozyumda sunulan tebliğlerin kitaplaştırılarak ilim ve fikir dünyasına ka-
zandırılması ülkemiz ve üniversitemiz için ayrı bir mutluluk vesilesi olmuştur. 
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Bu çalışmaya büyük katkı sağlayan Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan OLGUN’a, Sempozyumun tertip he-
yeti başkanı Prof.Dr. Orhan BAŞARAN’a ve tertip heyetine, tebliğleriyle sem-
pozyuma katkıda bulunan değerli ilim adamlarına teşekkür ediyor ve kendile-
rini tebrik ediyorum.

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK
Bingöl Üniversitesi Rektörü



TAKDİM

İnsanlık, önemli tarihî süreçlerde ve sıkıntılı zamanlarda kendisine yol gös-
teren, yardımcı olan insanları unutmamış, hep hayırla yâd etmiştir. İslâm dün-
yasında birtakım sıkıntıların yaşandığı XIX. yüzyılda ehl-i İslâm’a önderlik eden 
önemli şahsiyetlerden biri de Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’dir.

Mevlânâ Hâlid gerek bizzat ve gerekse âlem-i İslâm’ın birçok noktasına gön-
derdiği halifeleri vasıtasıyla İslâm ümmetine hizmet etmiş; bir taraftan tekke ile 
medreseyi birleştirerek ilmî tedrisatla birlikte tasavvufî eğitimi vermek suretiyle 
ehl-i İslâm’da bir canlanma meydana getirmiş, bir taraftan da çeşitli fikrî akımla-
rın cirit attığı bir dönemde takip ettiği istikamet çizgisiyle müntesiplerini muhte-
mel savrulmalardan korumuştur. Mevlânâ Hâlid, gerek bizzat yaptığı ve gerekse 
önderliğiyle vesile olduğu hizmetlerinden dolayı halkın gönlünde taht kurmuş 
ve derin bir saygıya mazhar olmuştur. Bu itibarla Üniversitemiz, değerlerimize 
sahip çıkma anlayışıyla, hem Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin hayatı ve eserlerinin, 
hem de bu zatın kurucusu olduğu Hâlidiyye tarikatinin Bingöl ve çevresi üze-
rindeki etkisinin ele alındığı bu sempozyumu düzenleyerek önemli bir hizmeti 
yerine getirmiş olmaktadır. 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen bu 
sempozyumda başta Hâlidiyye tarikatine müntesip olan kanaat önderleri ol-
mak üzere değerli ilim ehlinin ve ilgili zevatın katkılarıyla kırk civarında bildiri 
sunulmuştur. Bu bildiriler bir araya getirilerek tam metin hâlinde bu çalışmada 
ilim ehlinin istifadesine arz edilmektedir.

Bu vesileyle, Sempozyumun düzenlenmesinden bildirilerin kitaplaştırılması 
aşamasına kadar maddî-manevî hiçbir desteğini esirgemeyen Bingöl Üniversitesi 
Rektörümüz Sayın Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK’a ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız 
Sayın Prof.Dr. Hakan OLGUN’a teşekkür ederim. Ayrıca Bingöl Valisi Sayın 
Yavuz Selim KÖŞGER’e, Bingöl Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ’ye ve Bingöl 
İl Müftüsü Mecit CAN’a da desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ederim. 

Sempozyuma ilmî katkılarından dolayı başta sunum sahibi kanaat önderleri 
Selahattin SÖNMEZ, Sebahattin KORKUTATA, Ahmet YILMAZ, Hüseyin CE-
LAYİR ve Şemsettin BİLGİN olmak üzere bildiri ile katılan tüm meslektaşlarıma; 
Sempozyumun icrası ile ilgili iş ve işlemlerde yardımlarıyla yanımızda olan, 
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koşturup yorulan düzenleme ve bilim kurulu üyelerine, yakın çalışma arkadaş-
larıma ve üniversitemizin idarî mensuplarına da teşekkür ederim.

Sempozyum bildiri kitabının ilim camiasına ve ilgililere katkı sağlamasını ve 
aynı konuda daha tafsilatlı çalışmalara vesile olmasını temenni ederim.

Prof.Dr. Orhan BAŞARAN
Sempozyum Koordinatörü



AÇILIŞ  
VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 Sempozyum Koordinatörü Prof.Dr. Orhan BAŞARAN’ın Konuşması

 İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan OLGUN’un Konuşması

 Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK’ın Konuşması

 Bingöl Belediye Başkanı Yücel BARAKAZİ’nin Konuşması
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Sempozyum Koordinatörü  
Prof.Dr. Orhan BAŞARAN’ın Konuşması

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, 
muhterem kanaat önderleri, değerli kurum amirleri, kıymetli hocalarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler!

Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında Bingöl Üni-
versitesi ve İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmekte olan “Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi” Sempozyumuna 
hoş geldiniz.

Sayın Valim, muhterem hâzırûn,
Sempozyumumuzun konusunu oluşturan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, XVIII. 

yüzyılın son çeyreği ile XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış, telif ettiği eserler 
ve îfâ ettiği din hizmetleriyle gönüllerde yer edinmiş önemli bir şahsiyettir. Bir 
müderris ve mutasavvıf olarak Mevlânâ Hâlid, hem bizzat hem de İslâm dün-
yasının değişik bölgelerine gönderdiği halifeleri vasıtasıyla dinî eğitim ve irşad 
faaliyetlerinde bulunmuş ve İslâm’ın yeniden canlanması için büyük gayretler 
sarf etmiştir. Bu kapsamda bölgemizde görevlendirdiği halifeleriyle yöre hal-
kımıza da dinî hizmetlerin ulaşmasına katkıda bulunmuştur. İşte bu vesileyle 
bu değerli zâtı yâd etmek, eserleri ve düşünceleri üzerinde ilmî bir müzakerede 
bulunmak ve bölgemiz üzerindeki etkisini ele almak amacıyla bu sempozyum 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Sempozyumumuza kıymetli çalışmalarıyla katkıda 
bulunacak olan muhterem kanaat önderlerimize ve değerli akademisyenlerimize 
minnettarlığımızı ifade ederken, icra noktasında sempozyumumuza desteklerini 
esirgemeyen Valimiz Sayın Yavuz Selim KÖŞGER Bey’e, Rektörümüz Sayın Prof.
Dr. İbrahim ÇAPAK Bey’e, Rektör Yardımcımız ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız 
Sayın Prof.Dr. Hakan OLGUN Bey’e, Rektör Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Hasan 
ÇİFTCİ Bey’e, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ Bey’e, Üniversitemiz Genel Sekreteri Sayın 
Doç.Dr. Abdullah TAŞKESEN Bey’e ve emeği geçen tüm akademik ve idarî per-
sonele şükranlarımı arz ediyorum.
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Ayrıca sempozyumumuza sağladıkları maddî katkılardan dolayı Belediye 
Başkanımız Sayın Yücel BARAKAZİ Bey’e ve aramızda bulunmayan İl Müftü-
müz Sayın Mecit CAN Bey’e de teşekkürlerimizi arz ediyor ve katılımınız için 
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Prof.Dr. Orhan BAŞARAN
Sempozyum Koordinatörü



İlahiyat Fakültesi Dekanı  
Prof.Dr. Hakan OLGUN’un Konuşması

Sayın Valim, muhterem hâzırûn!
Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. 
Bingöl Üniversitesi kuruluşunun onuncu yılı etkinlikleri bağlamında Fakül-

temiz tarafından düzenlenen Mevlânâ Hâlid-î Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl ve 
çevresi üzerindeki etkisi konulu sempozyuma hepiniz hoşgeldiniz.

Burada belki biraz sonra uzun uzun tartışılacak ama ben dibâce bağlamında 
yine Orhan Hocanın kısmen bahsettiği gibi birazcık söz konusu zatın hal tercü-
mesini sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu coğrafyasının İslam kültürü ile 
yoğrulmasında ve bu topraklarda Müslüman bir medeniyetin teşekkül etme-
sinde tasavvufî geleneğin etkisi göz ardı edilemez. Bu anlamda Ahmed Yesevi, 
Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahi Evran ve Yunus Emre gibi pek çok öncül isimleri 
zikretmek mümkündür. Bu sûfî ve mürşitlerin birçok özellikleri yanında öne 
çıkan en büyük yönleri aksiyoner ve mücadeleci bir ruha sahip olmalarıdır. Zira 
bu süreçte tarikatler bir taraftan içtimaî, idarî, askerî ve ilmî hayatın içerisinde 
yer almış; diğer taraftan da özellikle halk tabakasında fütuhat ruhunu işlemek 
suretiyle toplumun canlı ve dinamik tutulmasını sağlamıştır. 

Burada özellikle tasavvuf ve tarikatlerle ilgili tartışmalarda “Anadolu’nun 
İslamlaşması” şeklindeki bir kavramla karşılaşıyoruz. Değerli misafirlerimiz, 
özellikle bu konuda akademik olarak ilgilenenler çok yakından biliyorlar ki “İs-
lamlaşma” ya da “Müslümanlaşma” diye bir kavram İslam geleneği içerisinde 
söz konusu değildir. Biraz burada sosyal bilimler çerçevesinde diğer dinlerle 
yapılan kıyaslamalarla bu sonuca ulaşılıyor. Kesinlikle erken dönem tasavvuf 
ulemasının bir proje olarak “İslamlaştırma” projesinden ziyade hikmetle, ma-
rifetle, ahlak ile, doğru ve sahih bir Kur’anî bilgi ile farklı düşünen insanların 
zihnini keşfetme ve onlara örnek olma hasebiyle bir tebliğ misyonunu yerine 
getirmişlerdir. Aksi halde öte yandan örneğin bir Hristiyanlık bağlamında, bir 
misyonerlik teşkilatı bağlamında, bir manastırlık bağlamında, bir aziz kimliği 
üzerinden kesinlikle bir tasavvuf ve tarikat kimliği oluşturulmadığının altını 
tekrar çizmekte fayda vardır. 
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Yine Anadolu perspektifinden baktığımız zaman sözünü ettiğimiz tarikatler-
den bir tanesi bu hafta ele alacağımız, bu sempozyumda ele alacağımız şekliyle 
19. Yüzyılda Anadolu coğrafyasında öğrencilerini, temsilcilerini ve halifelerini 
bu bölgeye göndermek suretiyle yeni bir ihya hareketi başlatmış olan Hâlid-i 
Bağdâdî’dir ve kurduğu Hâlidiyye tarikatıdır. 19. yüzyıl elbette hepimize çok 
önemli şeyler hatırlatıyor. 19. yüzyıl Osmanlı’nın gerilediği ve İslam birliğinin 
tehdit altında olduğu bir dönemdir. Bu çerçevede sözünü ettiğimiz tarikat Irak, 
Suriye, Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar ve Osmanlı topraklarının daha pekçok böl-
gesinde yine az önce bahsettiğimiz gibi başta ilim olmak üzere marifet, hikmet ve 
ahlâk boyutuyla dinî faaliyetler yaptığını biliyoruz. Hâlid-i Bağdâdî’nin yaşadığı 
dönemde -az önce bahsetmiş olduğum 19. yüzyıl- İslam coğrafyası buhranlı bir 
geleceğin içinde durmaktaydı. Bu coğrafya üzerinde yaşayan ağır politik baskı-
lar altında toplumsal açıdan parçalanma tehdidi karşısındadır. Müslümanların 
birliğini İslâm inancının uhuvvet telkininde olduğunu gören Hâlid-i Bağdâdî 
ve onun gibi pek çok mutasavvıf toplumun ilim, ahlâk ve marifet yönündeki 
niteliklerinin arttırılması için büyük bir çaba göstermiştir. Bu amaç uğruna Ana-
dolu topraklarına halifelerini göndererek güçlü yeni bir ihya hareketini başlatma 
gayreti içinde olmuştur. 

Mevlânâ Hâlid’in İslam birliğini güçlendirme ideali uğruna ilmî faaliyetle-
ri öncelediği görülmektedir. Bu faaliyetlerini ise daha çok etkisini hissettirdiği 
bölgede bulunan medreseler üzerinden gerçekleştirmeye çalışmıştır. Mevlânâ 
Hâlid, bölge medrese geleneğini ilmî hizmetlerle beraber irşat faaliyeti yapma 
yolunda da harekete geçirmiştir. O gün için ilim okutan medrese ehline tasav-
vufta hilafet olarak da kabul edilen irşat görevini vermek suretiyle bu potansiyeli 
daha aktif bir alana çevirmiş olmaktadır. Bölge medreseleri Hâlidîlikle beraber 
yeniden bir canlanma sürecinin içine girmiş, yani ilim, amel ve irşat merkezli 
bir anlayış ortaya koymuş olmaktadır. Bunları konuştuğumuz zaman 19. yüzyıl 
çok erken bir dönem değil ama 20. yüzyıldan çok farklı modern zihinle bakıldığı 
zaman tekke, tarikat, mutasavvıf, şeyh ve mürit ilişkileri genellikle çok pasif bir 
tarzla yorumlandığını ve çok eleştirel bir perspektifle ele alındığını görüyoruz. 
Ama bundan sonra da konuşulacağı üzere, söz konusu geleneğin kendi etkin 
olduğu dönemde Anadolu coğrafyası başta olmak üzere İslam ümmetinin ilmî 
temelde oluşturulmasında çok güçlü bir katkı sağlamış olduğunu göz ardı ede-
miyoruz. 

Düzenlemekte olduğumuz bu sempozyumda Mevlânâ Hâlid’in hayatı ve 
eserlerinin yanı sıra bölgede Hâlidî anlayışın gelişmesi ve yayılması özellikle 
Bingöl ve çevresinde bu anlayışta yer alan zatların çaba ve gayretlerinin tespiti 
gibi pek çok konu ele alınacaktır. 

Bu sempozyuma şüphesiz pek çok kurumumuzun katkısı var; hepsine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Ama özellikle aramızda bulunan İstanbul Üniversitesi 
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İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez 
hocamızın bu projenin gerçekleşmesinde çok güçlü bir katkısı var, kendisinin 
ilmî danışmanlığını elde etmeye çalıştık. Bunun yanı sıra emeği geçen herkese 
ve bütün kurumlara sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. İnşal-
lah maksadı hâsıl eden ve yeni tartışmalara sebebiyet veren, yol açan bir husus 
olur.

Müsaade ederseniz, sayın Valim geçen hafta ilahiyatçılar Hz. Âdem’e baba 
arıyor, demişti. İlahiyat camiası, sadece baba arayanlardan müteşekkil değildir. 
Aynı zamanda ilmin, hikmetin, marifetin peşinde koşan bir grubu da temsil 
ettiğini ve kendimizi bu tür marjinal ilahiyatçılardan müstağni gördüğümüzü 
huzurlarınızda arz etmek istiyorum, saygılar sunuyorum.

Prof.Dr. Hakan OLGUN
Bingöl Üni. İlahiyat Fak. Dekanı





Bingöl Üniversitesi Rektörü  
Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK’ın Konuşması

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer hâzırûn! 
Öncelikle sizleri selamların en güzeli ile selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz! 

Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Doğrusu yoğun kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunların ruhun gıdası 

olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu bağlamın-
da değil; genel bir takım ifadeler serdetmek gerekecekse bizim normal eğitim-
öğretim sürecimizin dışında, kendimizin seçerek okuduğumuz kitapların dışın-
da, ayrı bir perspektiften de hayata bakmak gerektiğini düşünüyorum. Onun için 
gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerin öyle ya da böyle bize bir güç kattığını, bizi 
yenilemeye katkı sağladığını düşünüyorum. Bundan dolayı da mümkün olduğu 
kadar kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz. Her hafta mümkün olduğu kadar 
bu etkinlikler devam ediyor. Elbette ki bu etkinlikler herkes tarafından takip 
edilecek değil. Herkesin kendine göre programı var. Ama mutlaka bu etkinlikler 
birileri tarafından da takip ediliyor. Buralarda esas olan şey, gerçekleştirilen, ger-
çekleştirilecek olan etkinliklerden istifade etmektir. Çünkü kendimizi yenilemek, 
kendimizi geliştirmek istiyor isek alternatiflere açık olmak gerekiyor. Nitekim 
bugünkü sempozyum da bu anlayış çerçevesinde gerçekleşen bir sempozyum.

Neden Hâlid-i Bağdâdî deniyor, denebilir? Kısaca bahsetmek gerekirse 
Üniversite’de sempozyumlar gerçekleştirmek niyetinde olduğumuzu hep dile 
getiriyorum. Bir gün bakan beyle (Cevdet Yılmaz) konuşurken değişik mahfil-
lerde ve konuşmalarda Hâlid-i Bağdâdî’nin Bingöl ve çevresi üzerinde etkisinin 
olduğuna dair ifadeler serdedildiğini bahsetti. Bundan hareketle acaba böyle 
bir sempozyum olursa Bingöl’e dair etkilerinin ortaya çıkıp çıkamayacağını sor-
du. Ben de kendi kanaatimin etkisinin olmadığını düşünmekle birlikte Hâlid-i 
Bağdâdî’nin, ben tasavvufçu veya tasavvufu çok iyi bilen biri değilim, ancak 
bir Bingöllü olarak Hâlid-i Bağdâdî’yi sonradan bilen, sonradan tanıyan ya da 
sonradan öğrenen birisi olarak, Bingöl ve çevresi üzerinde -Palu hariç- çok etkisi 
olduğu kanaatinde değilim. Ama buna rağmen gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde 
olumlu ya da olumsuz varacağımız sonuçlar bizim için kazançtır. Bu nedenle 
de sempozyumun somut sonuçları ortaya çıksın diye kanaat önderleri olarak 



XXIV

ifade ettiğimiz Bingöl’de şeyh aileleri olarak bilinen her bir aileden Solhan’dan, 
Melekan’dan, Çan şeyhlerinden, Genç’ten temsilcilerimizi ve kanaat önderleri-
mizi davet ettik. Bir de onlardan Hâlid-i Bağdâdî’nin Bingöl’e katkıları ve etkileri 
neyse bizzat kendilerinden dinlemek istedik. Ayrıca kırkın üzerinde bildiri var, 
akademik sunumlar var. Bu sunumlardan da sunum yapacak arkadaşlarımızın 
gerçekten somut bilgilerden hareketle, varsa arşiv bilgilerinden hareketle Hâlid-i 
Bağdâdî’nin Bingöl veya çevresi üzerinde etkilerinin olup olmadığının ortaya 
çıkacağını görmüş olacağız. Benim için de doğrusu heyecan verici; çünkü ben 
sonucu merak ediyorum. Yani kanaatim pekişecek mi ya da yanılacak mıyım, 
onu merak ediyorum. Ama her halükarda bilgi bir kazançtır, bilgi güçtür. Ondan 
dolayı katılacak olsak da katılmayacak olsak da elde edeceğimiz ve öğrenece-
ğimiz yeni bilgiler, bize yeni perspektif, yeni güç katıyor. Bu sempozyumun 
da bize güç katacağını, Hâlid-i Bağdâdî’nin şahsını ve geleneğini tanımamıza 
vesile olacağını düşünüyorum. Diğer faaliyetlerin de benzer şekilde bizlere katkı 
sağladığını düşünüyorum. 

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yarın öğleye kadar devam 
edecek. Tabii ki çalışmalarımız bitmiyor. Yarın öğleden sonra da sağlıkla ilgili bir 
panelimiz var. Sağlıkla ilgili boyut eksik kalıyordu. Nasip olursa yarın öğleden 
sonra da “Kanserde Erken Tanı” ismiyle bir panelimiz var sempozyumun hemen 
akabinde. Ömünüzdeki hafta da yoğun, ondan sonra da zaten dersler bitecek ve 
tatile girmiş olacağız. Çalışmalarımızı bir sonraki döneme bırakmış olacağız, en 
azından kültürel faaliyetlerimizi. Dediğim gibi hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Mutlaka istifade edeceğimiz bir program olacağını düşünüyorum. 

Bu vesile ile, arkadaşlarımız hem rektör yardımcısı Hakan Bey hem de prog-
ramın organizatörü Orhan Bey teşekkür ettiler ama ben yine de Sayın Valimize, 
Belediye Başkanımıza, İl Müftümüze ve katkısı geçen herkese gönülden teşek-
kür ediyorum. Aynı zamanda bu salonda şu anda bulunan ve bundan sonraki 
oturumlarda bulunacak olan hâzırûna ve katılımcılara da teşekkür ediyorum. 
Çünkü her halükârda dinleyicilere de ihtiyacımız var, sadece sunum yapmak 
yeterli değil. Bu sunumlar elbette kitaplaştırılacak, yayınlanacak ama yine de 
toplantılara katılan herkes için anlamlı bunlar. Hepinize yürekten teşekkür edi-
yor, saygılar sunuyorum.

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK
Bingöl Üniversitesi Rektörü



Bingöl Belediye Başkanı  
Yücel BARAKAZİ’nin Konuşması

Bismillahirrahmanirrahim 
Ben öncelikle böyle hem akademik dünyayı hem de burada bizim aramızda 

bulunan molla, şeyh, sufi dünyasını ve ilim dünyasını buluşturduğu için, bizleri 
bir araya getirdiği için Allah’a hamd ediyorum. 

İkinci olarak her ne kadar üniversitemiz onuncu yıl etkinlikleri kapsamında 
böyle bir şey yapıyor olsa da yani böyle bir söylem geliştirse de biz biliyor ve 
inanıyoruz ki bu kültürel faaliyetler bunlarla, onuncu yılla sınırlı kalmayacak, 
yaşadığımız sürece inşallah devamını getireceğimiz bir faaliyet zinciri olacak, 
buna inanıyoruz. Bu cümleden ben özellikle üniversitemizin rektöründen idari 
personeline kadar herkese böyle güzel bir faaliyet zincirini oluşturduğu için 
çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim kusura bakmasın ama Sayın Valim de ben 
de müftülüğümüz de devlet kurumlarıyız. Biz destek verme konusunda biraz 
mecburuz sanki. Ancak akademiyayı ikna etmek, bir de bu kültürel faaliyetlere 
katkılarını almak bazen çok güçtür. Anlaşılan ikna olmuşlar; o yüzden onlar çok 
fazla teşekkürü hak ediyorlar. 

Bingöl’de üniversite ile Bingöl halkının buluşturulması, onların bir araya ge-
tirilmesi bizim hep özlem duyduğumuz bir husustu. Az önce rektörümüzün de 
vurguladığı gibi mümkün olduğunca bu paylaşım, bu bilgi alışverişi süreçlerinin 
başlatılması bizim için çok çok önemliydi, özlüyorduk. Görüyorum ki burada 
hem buraya katkı sunacak, hem de buradan çıktıktan sonra halkın içinde belki de 
bizim bahsettiğimiz bu geleneğin bir devamı olarak buradan aldıkları bilgiyi de 
götürüp tekrar halka sunacak ciddî bir âlim ve sufî kesimi var. Huzurlarınızda 
onlara da çok çok teşekkür ediyorum bu gösterdikleri ilgi için, buraya geldikleri 
için. Ve onlara yönelik çok ciddî bir umut içerisinde olduğumu burada onlarla 
paylaşmak istiyorum. Sadece bu çalışmayı değil, üniversitedeki diğer kültürel 
faaliyetler kapsamında alınacak her tür bilgiyi halka aktarma ve insanlara gö-
türme konusunda siz daha büyük bir görev icra ediyorsunuz ve daha etkilisi-
niz. İnşallah bu konuda sizden büyük bir duyarlılık bekliyor ve size bu konuda 
Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz. 
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Ben bu düşüncelerle lafı fazla uzatmadan özellikle de bu sufî gelenek hakkın-
da çok fazla bilgi sahibi olmadığım için çok da bu alana girmeden şunu söylüyo-
rum, diyorum ki, ister bu sempozyumun ister daha sonraki kültürel faaliyetlerin 
Bingöl’ümüze, ülkemize ve insanlığa katkı sunması dileği ile hepinize saygılar 
sunuyorum, Allah’a emanet olun diyorum.

Yücel BARAKAZİ
Bingöl Belediye Başkanı



Bingöl Valisi  
Yavuz Selim KÖŞGER’in Konuşması

Değerli hâzırûn!
Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 

ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi” konulu sempozyum müna-
sebetiyle bir arada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz.

 Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin çok önemli bir dönemeçte, XIX. yüzyıldan iti-
baren içine girdiğimiz savruluş ve çıkmazlar döneminde, pozitivist akımın zirve 
yaptığı o dönemlerde bu topraklar üzerinde çok önemli bir fonksiyon ifa ettiğini 
değerlendiriyorum. Bunun burada akademik olarak tartışılacağını biliyorum. 
Onun detaylarına girmeye ihtiyaç duymuyorum. Ancak Üniversitemiz bu nok-
tada bir teşekkürü hak ediyor. Bu savruluşa paralel olarak toprak kaybettik, güç 
kaybettik ve saire. Şu anda tekrar bir toparlanma, madden bir toparlanma süreci-
ni yaşadığımızı görüyoruz. Bununla tevafuk eden, bununla eş zamanlı olarak bu 
tarz akım ve düşüncelerin manevî toparlanışı sağlayacak şeylerin yeniden çağdaş 
bir yorumla değerlendirilip insanımızın manen toparlanmasına vesile olacak 
çalışmaların yapılması gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu anlamda Üniversitemiz 
önemli bir fonksiyonu ifa ediyor. Bu nedenle bu programın düzenlenmesinde 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Mahfuz Söylemez Hocam başta olmak üze-
re, Sayın Rektörümüze, İlahiyat Fakültesi Dekanımıza ve bu programa teşrif ede-
rek burada bildiri sunacak ve fikirlerini serdedecek olan bütün akademisyenlere, 
düşünce ve fikir sahibi insanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. 

Hakan Hocam geçen haftaki konuşmamdan bahsetti. O konuda bir tashih 
yaparak konuşmamı bitirmek istiyorum. Biz ilahiyatçıların kendi aralarında 
akademik olarak tartışmalarına hiçbir şekilde karşı değiliz. Akademiya her şeyi 
konuşmalı, her şeyi tartışmalı, o konuda Âdem aleyhisselama baba bulmayı 
da tartışabilmeliler kendi aralarında. Ona bir şey demiyoruz. Ancak bizim gibi 
avamın huzurunda televizyona çıkıp bu konuyu tartışmasalar acaba daha mı iyi 
olur diye söylemiştim. Yoksa bizim kafamız karışıyor. Bunu düzelteyim. Tekrar 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yavuz Selim KÖŞGER
Bingöl Valisi





BİRİNCİ OTURUM

BİNGÖL’DE HÂLİDÎ GELENEĞİ
(Kanaat Önderlerinin Sunumları)

(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ)

 Prof.Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ’in Oturum Açış Sunumu 
 Selahattin SÖNMEZ’in Sunumu

 Sabahattin KORKUTATA’nın Sunumu

 Ahmet YILMAZ’ın Sunumu

 Hüseyin CELAYİR’in Sunumu

 Şemsettin BİLGİN’in Sunumu





Prof.Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ’in  
Oturum Açış Sunumu

Sayın Valim, Değerli Hâzirûn! 
Bugün burada icra edeceğimiz program gerçekten son derece önemli bir prog-

ram. Bu önemli programın birkaç önemli ayağı var. Birinci ayağı Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî ayağı, ikinci ayağı ise Bingöl. 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’yi bize çok anlatacaklar, gerçekten çok önemli bir 
isim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1779’da Irak’ta Karadağ’da doğmuş, orda 
ilmî yolculuğuna başlamış, bolça gezmiş. Şam ve Bağdat’ta bir süre kalmış. 
Bağdat’tan sonra hareket etmiş, İran’ı kat etmiş, Afganistan’a gitmiş, Afganis-
tan üzerinden Hindistan’a gitmiş. Hindistan’da bir yıl kalmış. Hindistan yolcu-
luğu yaklaşık olarak bir yıl sürmüş ve sonra geri dönüş başlamış. O geleneğin 
tamamını taşımış ve o geleneğin tamamını taşıdıktan sonra geri Şam’a gelmiş, 
Şam’da da 1828 tarihinde vefat etmiş. 46 yaşında vefat etmiş, genç yaşta. Ama son 
derece önemli bir yetkiye sahip bir zat. Dolayısıyla daha çok tasavvufî kimliğiyle 
tanımışız, ama tasavvufî kimliğinden ziyade aslında onu yepyeni bir tarafıyla 
tanımanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kelamcılığıyla. 
Çünkü eserlerinin önemli bir kısmı gerçekten kelam kitapları. Dolayısıyla bu 
açıdan son derece önemli bir zat. Medrese ile tasavvufî geleneği birleştirmiş olan 
bir zât. Bu açıdan da son derece önemli. Ve 1800’lerden itibaren de etrafa temsil-
cilerini göndermiş ve o temsilciler birçok alanda etkili olmuşlar. Ama en çok da 
Anadolumuzu etkilemişler, etkilemeye de devam ediyorlar. Palu’muza gelmiş 
temsilcileri. Palu’da Şeyh Ali en önemli temsilcisiydi. Ve Şeyh Ali Bingöl’ü etkile-
miş. Biraz sonra kanaat önderlerimiz bahsedecekler, ama kanaat önderlerimizin 
söyleyeceği şeylere bazı ilavelerde bulunmak istiyorum. Dolayısıyla Seyh Ali’nin 
halifeleri ya da temsilcileri Bingöl’ümüzün tamamını bir şekilde tasavvufa rabt 
etmişler. Bizim çocukluğumuzda son derece önemliydi. Ben çocukluğumu çok 
anlatırım. Hiç kimse çocukluğunu unutmuyor ama benim çocukluğumun benim 
için değil, Bingöl için son derece özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok özel 
bir zamandı. Ben, biraz sonra Selahattin Efendi bahsedecektir ama, dedesini 
görmüş idim. Küçücük bir çocuktum. Dedesi Solhan’da çarşı başından aşağı 
gelirken, o çarşıda her iki taraftaki insanların ayağa kalkışlarını, ona o hürmeti 
hiçbir zaman unutmadım. Dolayısıyla aslında bizim o değerlerimizle nasıl bu-
luşuyor olduğumuzu ifade ediyor olması açısından son derece önemli. 
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Bir başka şeyi daha söylemek istiyorum. O da şu: Hâlidîlik aynı zamanda 
Türkiye’de birçok meşhur tarikatın da özünü teşkil ediyor. Dolayısıyla bu açıdan 
da Türkiye tarihi açısından da son derece önemli bir yerde duruyor. 

Bingöl açısından da bir iki şeyi söyleyip sonra sözü inşallah kanaat önder-
lerimize bırakacağım. Bu programı biraz da Bingöl tarihiyle buluşuyor olması 
kapsamında da bu açıdan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
az önce ifade ettiğim gibi bizim Bingöl tarihimizin önemli bir kısmını oluşturuyor 
bu meşayih grubu yani Melekan şeyhleri, Kur şeyhleri, Halifan şeyleri, Kelhasi 
şeyhleri ve diğerleri. Dolayısıyla bunların her biriyle alakalı arşivlerimizde bolca 
vesika vardır. Ben biraz Melekan ile ilgilendim Solhanlı olmam hasebiyle. Mele-
kan ile alakalı bulduğum vesikalarda Sultan Abdülhamid döneminde buradaki 
insanların hilâfete –öyle bakmışlar çünkü- birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe, ümme-
te, ümmet bilincine ne kadar büyük duygu beslediklerini, ne kadar kardeşane 
bir duyguya sahip olduklarını ve bunun da genelde bu tasavvufî zaviyeden 
büyütüldüğünü görmüş olduk. Bu da beni son derece etkilemiş oldu. Buradan 
baktığımızda dolayısıyla Rektörüme katılamayacağım. Onun için Hâlidilîğin 
gerçekten Bingöl üzerinde önemli bir etkisi var. Bu çalışmalar bizim Bingöl tari-
himizi inşaallah daha net bir şekilde ortaya çıkarmış olacak. 

Bu vesileyle hem Sayın Rektörüme, hem Rektör yardımcılarıma, hem tabi ki 
Sayın Valimize -çünkü bu ailenin büyüğüdür-, Belediye Başkanımıza şükranları-
mı sunuyorum. Onlar olmamış olsalar bu ve benzeri etkinlikler olmaz. İnşaallah 
bu ilk ayağını teşkil etmiş olsun temennisiyle başlamak istiyorum. 



Selahattin SÖNMEZ’in Sunumu

Bismillahirrahmanirrahim. 
Es-selâmu Aleykum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla se-

lamlıyorum.
Öncelikle böyle bir sempozyumu düzenleyip bizi davet ettikleri ve bize ko-

nuşma fırsatı verdikleri için bütün üniversite camiasına teşekkür ederim, emeği 
geçen herkese şükranlarımı arz ederim.

Kıymetli dinleyenler! 
Bizim ailemiz bundan yaklaşık dört yüz-dört yüz elli yıl önce Cizre’den 

Çabakçur/Bingöl yöresine gelip önce Hamamlar Kös köyünde bir süre ikamet 
etmiştir. Malê Kal olarak bilinen Molla Mustafa, Süveydî beyliğinin hüküm sür-
düğü bu dönemde beylikten ikamet edeceği uygun bir yer talebinde bulununca, 
ona, beğenmesi hâlinde Varto’ya bağlı Miran köyü tavsiye edilmiş, aksi takdirde 
dilediği yerde ikamet edebileceği izni verilmiştir. Molla Mustafa, uzlet ve halvet 
için elverişli olan dağlık derin vadideki Melekan’da ikameti tercih etmiştir.

Molla Mustafa’dan itibaren soyumuz şöyledir:
1. Malê Kal (Molla Mustafa)
2. Molla Abdullah
3. Molla Haci
4. Molla Üzeyir
5. Molla Hüseyin
6. Molla Mahmud (evlatları: Büyük Şeyh Abdullah Efendi, Molla Muham-

med, Şeyh İbrahim ve Molla Hasan)
7. Molla Muhammed
8. Şeyh Mahmud (evlatları: Şeyh Abdullah Efendi Qıj/Küçük, Şeyh Said’le 

birlikte idam edilmiştir. Şeyh Mustafa, Mehmet Atik, Şeyh İbrahim)
9. Şeyh Ebu Bekir Efendi 
10. Şeyh Vahdettin Efendi.
Ben âciz de Şeyh Vahdettin Efendi’nin oğluyum. 
Nakşibendîliğin Hâlidî kolu, Mevlânâ Hâlid’in halifesi ve kardeşi Şeyh Mah-

mud Sahib’den icazet alan halifesi Şeyh Ali’nin irşad ve tebliğ amacıyla Palu’ya 
gönderilmesiyle başlamıştır.
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Şeyh Ali, ilk zamanlar Palu’da halktan ilgi görmemiş ve hakaretlere maruz 
kalmıştır. Bir süre sonra kendisinde birtakım garip olayların görülmesi halkın 
ona ısınmasına neden olmuştur. Sık sık Meneşkut (Solhan) yöresine gelip gitme-
ye başlamıştır. Bir seferinde Melekan (Mutluca) köyüne uğrayan Şeyh Ali,  Molla 
Muhammed’e misafir olur, bu sırada aniden birisi içeri girer. Şeyh Ali heyecanla: 
“Bu zat kimdir?” diye sorar. Molla Muhammed: “Bu kardeşim Abdullah’tır. İşten 
geliyor.” diye cevap vermesi üzerine Şeyh Ali onu kucaklar. Bu durum Molla 
Muhammed’i hayretler içinde bırakır. Şeyh Ali Efendi ile Molla Abdullah’ın bu 
buluşması Cabakçur yöresinde Hâlidî-Nakşibendî tarikatının yayılmasında dö-
nüm noktasını oluşturur. Şeyh Ali, ermiş bir zat olan, irşad kabiliyetine sahip bu-
lunan, tanınmış ve saygın bir aileye mensup olan Şeyh Abdullah Efendi’yi tarikat 
icazetiyle taltif etmiştir. Böylece Şeyh Ali, müridi ve halifesi olan Şeyh Abdullah 
ile beraber irşad etmeye,  halk da itiraz etmeden Nakşî-Hâlidî tarikatına girmeye 
başlar. Nakşîliğin Hâlidî kolu, memleketimizde yayılır.  Şöhretleri yörede yayılan 
bu iki zat, irşad amacıyla Muş, Bulanık, Malazgirt, Ağrı ve Erzurum mıntıkalarını 
dolaşıp irşadda bulunurlar, tarikat büyük bir hızla buralarda yayılır. Dolayısıyla 
bizim ailemiz tarih boyunca hep ilimle meşgul olmuş ve İslâm dinine hizmet 
etmiştir. Böylece Şeyh Ali Sebtî Hazretlerinin yöremize gelmesi ve büyük Şeyh 
Abdullah Efendi’ye tarikat icazeti vermesiyle birlikte Melekan şeyleri ilmin yanı 
sıra tasavvuf ve tarikat hizmetleri de vermeye başlamıştır.

Mavlânâ Hâlid Hazretlerine kadar tarikat silsilemiz şöyledir:
1. Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî eş-Şehrezûrî el-Kurdî 
2. Mevlânâ Mahmud Sahib (Mevlânâ Hâlid’in kardeşi).
3. Şeyh Ali es-Sebtî el-Palevî 
4. Şeyh Abdullah el-Melekanî (1786-1876)
5. Şeyh Mahmud el-Melekanî (ö.1326)
6. Şeyh Abdulmecid el-Xırbızunî 
7. Şeyh Ebu Bekir el-Melekanî
8. Şeyh Vahdettin el-Melekanî
9. Ben aciz Selahaddin el-Melekanî (Sönmez)
Şeyh Ali’nin vefatından sonra Melekan tarikat merkezi haline geldi. Şeyh 

Abdullah Efendi tarikatı yayma ve irşad hizmetleri için Muş, Ağrı ve Erzurum’a 
kadar gitmiştir. Kendisi hayattayken çocukları ölmüştür. Şeyh Abdullah, başta 
Şeyh Said Palevî’nin babası ve Şeyh Ali’nin oğlu Şeyh Mahmud Feyzi Efendi ile 
ağabeyi Molla Muhammed’in oğlu Şeyh Mahmud Efendi olmak üzere 13 halife 
geride bırakmıştır. O da yetiştirdiği kardeşi Molla Muhammed’in oğlu Şeyh 
Mahmud Efendi’yi yerine postnişin olarak tayin etmiştir.

Şeyh Mahmud el-Melekanî, Mürşid-Kamil Şeyh Abdullah Efendi’nin vefa-
tından sonra ilim ve tarikat hizmetleri yeğeni ve postnişini Şeyh Mahmud ta-
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rafından yürütülmüştür. Şeyh Mahmud Efendi, 13 halife yetiştirerek bunlara 
icazet vermiştir. Bunlardan birisi Şeyh Said’le kıyam eden oğlu Şeyh Abdullah 
Sanî (Küşük) bir diğeri de Şeyh Kekê unvanıyla bilinen ve daha sonra Şeyh Ebu 
Bekir Efendi’ye icazet verecek olan Şeyh Abdülmecid’dir. 

1925 yılı Şeyh Said kıyamında Abdurrahman Paşa köprüsünde Şeyh Said ve 
arkadaşları yakalanmak üzereyken Şeyh Abdullah Efendi, Hâlidî Palevî tarikat 
silsilesinin sonu geleceği endişesiyle Şeyh Abdülemcid’in kaçıp canını kurtarma-
sını ister. O da Şeyh Abdullah’ın emri ve talebiyle kaçmayı başarır. 1931 yılında 
hacda Şeyh Abdülmecid (Şeyh Kekê) Ebu Bekir Efendi’ye icazet yazmış hac dö-
nüşü ona icazet vermiştir. Böylece Şeyh Abdülmecid Efendi’nin nasb ve tayiniyle 
Şeyh Ebu Bekir Efendi Nakşî-Hâlidiye’nin Melakan tekkesinin postnişini olur. 
Şeyh Ebu Bekir Efendi, kendisine icazet verildikten sonra Beroj mezrasından 
1936 Melekan’a taşınarak irşad ve ilmî hizmetlere başlamıştır. Ağabeyi Şeyh 
Abdullah Efendi’nin idamından sonra erken yaşta tarikat görevini yüklenmiştir 
Dedem Ebu Bekir Efendi’nin kıtlığın olduğu, medrese eğitiminin yasak oldu-
ğu bir dönemde çok önemli dinî ve tasavvufî hizmetleri olmuştur. Medreseleri 
canlandırma faaliyetleri sürdürmüştür. Pek çok medresenin açılmasına öncü-
lük etmiştir. İnsanların hacca gitmesini teşvik etmiş, kendisi de kalabalık kafile 
halinde hacca giderdi.  Bunu müritlerin seyr-ü sülûk yolunda, ruhî bir terbiye 
aracı olarak görüyordu. O, ilmî, dinî, tasavvufî ve sosyal faaliyetleri bir arada 
sürdürmüştür. Devlet millet ilişkilerinin düzelmesi için çalışmıştır. Özel hocalar 
getirerek Melakan’da eğitim vermiştir. Babam özel olarak Melekan’a getirilen 
Mela Zahir Tendukî Mela Hâlid Parhangukî gibi hocalardan okumuştur.  Dedem 
1972 yılında vefat edince tarikat ve ilmî faaliyetleri babam merhum Şeyh Vah-
dettin tarafından yürütüldü. Köyümüz Melekan’da medrese usûlünde dersler 
verip talebe yetiştirdi.

Şeyh Ebubekir Efendi, babam dışında irşada kabil olan 3 âlim zata tarikat 
icazeti vermiştir. Bunlar Şeyh Bahauddin Rındaliyanî, Seyda Mela Muhammed 
Selim Dadinanî (Taş) ve merhum Şeyh Abdullatif Efendi’nin oğlu Şeyh Molla 
Muhammed Emin Ğaziyanî’dir. Allah hepsine rahmet eylesin!

Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, 
hepinize teşekkür ederim.





Sebahattin KORKUTATA’nın Sunumu

Kıymetli Rektörüm! Akademisyenler, muhterem hazırunlar!
Zat-ı alilerinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti, bereketi 

üzerinize olsun inşaallah.
Değerli konuklarımız!
Tasavvuf; şeriat, tarikat ve hakikatten oluşan bir kavramdır. Tasavvuf;
1. Gizli ve açık Allah’tan korkmak, 
2. Söylem ve hareketlerinde Sünnet’e uymak, 
3. Allah dışındaki yaratıklara fazla ünsiyet vermemek, 
4. Her hâlükârda, yokluk ve varlıkta Allah’a rıza göstermek, 
5. Gizli ve açık hallerde Allah’a rücû etmektir.
Tasavvuf bu beş usul üzerine inşa edilmiş bir kavramdır. Bu çerçevede Hâlid-i 

Bağdâdî asrın müceddidi olarak anılmış, 1779 yılında dünyaya teşrif etmiş, zahirî 
ve batinî ilimlere vukufiyetinden dolayı zülcenahayn lakabı verilmiştir. 1805 
yılında çıktığı hac yolculuğu sırasında ilim ve tasavvuf erbabı ile tanışmış ve 
manevî açlığını bu yolculukta gidereceğini düşünmüş, fakat aradığı mürşidi bu 
yolculukta bulamamıştır. Bazı manevî işaretler sonucu Hindistan’da bulunan 
Nakşî şeyhi Abdullah ed-Dehlevî’ye gitmiş veyahut gitmeye karar vermiştir. 
Hindistan yolculuğunda ilim ve tasavvuf erbabı ile görüşmelerine devam et-
miştir. Daha sonra Şam’da irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Hâlid-i Bağdâdî 
Hazretleri 1826 yılında Şam’da vefat etmiş, Cebel-i Erbaîn denilen mevkide def-
nedilmiştir. 

Bu tarikata müntesip olan Çan şeyhlerinin kısaca şeceresini sizlere aktarmaya 
çalışalım. 

Seyyid Şeyh Ahmed Efendi (kuddise sirruhu) (1218-1301 h./1802-1885 m.):
Seyyid Şeyh Ahmed Efendi aslen Bağdatlı olup cedlerinden en tanınmışı 

dedesi Şeyh Kâsım’dır. Şeyh Kâsım Moğol istilasından sonra seyyidlerin fer-
manlarının çıktığı dönemde Farkin’e yani Silvan’a gelmiştir. Orada ne kadar 
kaldığı bilinmemektedir. Şu an Farkin’de (Silvan’da) medfun olup aynı yerde 
türbesi bulunmaktadır. 

Daha sonra oğulları Şeyh Tahir ile Şeyh Ali Bitlis sancağına kadar gelmişler-
dir. Şeyh Ali Bitlis’te kalmış, Şeyh Tahir ise Çapakçur kazasının Tiverek köyü 
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Masalla mıntıkasına gelmiştir. Şeyh Tahir burada tedrisatla meşgul olup ömrü-
nün sonuna kadar kaldığı bilinmektedir. Şu an Bingöl-Ilıcalar yol güzergâhında 
makber-i şerifi bulunmaktadır. Şeyh Tahir’in tek oğlu olan Şeyh İbrahim Çan 
Göltepesi köyüne gidip orada tasavvuf ve medrese ilimleri ile adını Çapakçur 
bölgesine ve çevre illere duyurmuştur. Şeyh İbrahim’in oğlu olan Şeyh Ahmed 
ve Şeyh Ahmed’in oğlu olan Şeyh Eyüp aynı bölgede babalarının çizdiği yol-
da ilerlemiş ve Çapakçur bölgesinde isimlerini duyurmuşlardır. Şeyh Eyüp’ün 
oğlu olan Seyyid Şeyh Ahmet küçük yaşlarda yetim kaldığından dolayı medrese 
ve tarikat eğitimini Hâlid-i Bağdâdî’nin bölgedeki yegâne halifesi ve temsilcisi 
olan Palulu Şeyh Ali Efendi’den almıştır. Babası ve dedesi dâhil olmak üzere 
Kadirî tarikatine mensup iken, kendisi ise Hâlid-i Bağdâdî’nin diğer kolu olan 
Nakşibendî tarikatine intisap etmiştir. 

Şeyh Ahmed orta boylu, kumral, natıkası kuvvetli olup, halim ve selim bir 
zattır. Halim ve selim bir zat olduğu babalarımızdan tevatür yoluyla bizlere in-
tikal etmiştir. Dedesinden itibaren tek çocuk üzerine devam eden sülalesi kendi 
evliliğinden yedisi erkek, üçü kız olmak üzere on çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Oğulları şunlardır: Şeyh Hâlid, Şeyh Mahmud, Şeyh Eyüp, Şeyh Hüseyin, Şeyh 
Hasan, Şeyh Mustafa ve Şeyh Muhammed. Kızları ise şunlardır: Emine Hanım 
(Hınıslı Şeyh Said’in eşi), Rabia Hanım (Hınıslı Şeyh Bahaddin’in eşi) ve Halime 
Hanım (Palulu Şeyh Hasan’ın eşi).

Çan Şeyhlerinin Tasavvufi Hizmetleri
Nakşibendiye tarikatinin Hâlidiye kolundan gelen Çan şeyhleri Bingöl ve 

çevresinde bulundukları yerlerde şu dört vazifeyi yerine getirmiş ve evlatlarına 
vasiyette bulunmuşlardır: 

1. Çan şeyhleri bulundukları yerlerde mutlaka ilim tahsilini önemseyip med-
reseler kurarak ya kendileri bizzat ders vermiş ya da müderrisler tutarak ilim ve 
irfana hizmet edip cehaletle mücadele etmişlerdir.

2. Bulundukları bölgeleri dolaşarak halkı irşad edip, edep ve zikir ile tarikatin 
adabını halka telkin etmişlerdir. 

3. Osmanlı halifelerinin yanında devamlı yer alarak i’la-yi kelimetullah 
ve vatan savunmasında bulunmuşlardır. 1921’de Çapakçur’dan Büyük Millet 
Meclisi’ne telgraf göndererek, İslam bayraktarlığını esas alarak her türlü ayrımcı 
faaliyetlere karşı merkezî hükümetin yanında durmuşlardır.

4) Halk arasında sulh ve barışta etkin rol oynamışlardır. Örneğin, Az aşireti 
ile Zıkte aşireti ve yine Az aşireti ile Gökdere aşireti arasında uzun süre devam 
eden kan davalarını sona erdirmişlerdir. Yine Karlıova tarafında Dersim Ağaları 
ile Cibilan aşireti arasındaki uzun süre devam eden bölge hâkimiyeti rekabetin-
den doğan anlaşmazlıkların çözülmesinde Şeyh Ahmed Hazretlerinin oğlu Şeyh 
Eyüp Efendi’nin büyük katkısı olmuştur. 
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Şunu demek istiyorum değerli kardeşlerim! Seyyidî ve Hâlidî gelenekten 
gelen bu aile bu memlekete huzuru, barışı, cehaletin yok olmasını, hakkın ve ha-
kikatin egemen olmasını takriben dört yüz sene boyunca bu insanlara aşılamaya 
çalışmışlardır. Nitekim şu an da görülüyor ki şeyhlerin hâkim olduğu bölgelerde 
hep sağduyulu hareket edilir.

Değerli Konuklar! Değerli Büyüklerim! Değerli Devlet Adamları! 
Korkutata ailesini tanımak çok zaman ister. Çok geniş, şu anda dahi 1000’e 

yakın nüfus sahibi bir ailedir. Elbetteki böyle geniş bir aileden istenen ve isten-
meyen insanlar mutlaka çıkacaktır. Ama Bediüzzaman’ın ifadesiyle ekseriyet 
söz konusu olduğu zaman, bu aile Hâlid-i Bağdâdî’nin getirdiği prensiplere 
uymuştur. Sadece sofilik değil, her buhranlı dönemde, her sıkıntılı dönemde 
sıkıntıları gidermekte her zaman elinden geleni yapmış aileyiz. 

Bu kısa süre içerisinde ailemi tanıtmaya çalıştım sizlere değerli kardeşlerim. 
Ve inşallah eğer Üniversite isterse bunun devamını da ailenin bütün meziyetle-
rini de sizlere tamamlamaya hazır olacağız. Bu fısatı verdikleri için Üniversite 
yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ve Allah bu hizmetleri daim eylesin. Allah 
bu hizmetleri ümmetin birliğine, memleketin huzuruna vesile eylesin. Ve biz-
leri bu yüce evliyaların; Hâlid-i Bağdâdî’lerin, Şeyh Ali Palevî’lerin, Çanlı Şeyh 
Ahmed’lerin ve Melakanlı Şeyh Abdullah’ların himmetlerinden inşallah mahrum 
etmesin. 

اال ان اولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اهلل العظيم. آمني واحلمد هلل رب العاملني.
Selam ve hürmetlerimle.





Ahmet YILMAZ’ın Sunumu 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm ve değerli akade-
misyenler, Sempozyuma katılan tüm konuklar! Sizleri sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Halifan ailesinin şeceresi ve mensup olduğu tarikat 
hakkında bilgilerimi sunmak istiyorum.

Halifan ailesi, Seyyiddir, Hz. Hüseyin’in soyundandır. Rivayete göre Abba-
siler Dönemi’nde dedemiz Hacı Halife Seyyid Muhammed-i Kardavî ismindeki 
zat, amcaları Seyyid Hasan ve Seyyid İdris ile birlikte Bağdat’tan Anadolu’ya 
hicret etmişler. Harran’da iki yıl kaldıktan sonra Hacı Halife’nin amcası Seyyid 
Hasan, Van’a doğru gitmiş ve oraya yerleşmiş, Hacı Halife ise amcası Seyyid 
İdris ile birlikte Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Xergis köyüne yerleşmişler. Hacı 
Halife, burada amcasının kızıyla izdivacını kurmuş ve aile sahibi olmuştur. Bir 
rivayete göre Hacı Halife, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) rüyasında görmüş, 
Peygamberimiz kendisine, Karlıova’nın Goran mevkiine yerleşmesi hususunda 
telkinde bulunmuştur. Bu rüya üzerine ailesini alıp Goran’a yerleşmiş, böylece bu 
yer, “Halifan” ismiyle tarihe geçmiştir. “Halifan” halifelikten gelen bir isimdir. 

Hacı Halife’nin Seyyid Hasan, Seyyid Abdurrahman Halife, Seyyid Berhem 
Halife adında üç oğlu vardı. Hacı Halife, günün birinde Xergis’e amcasını (Sey-
yid İdris) ziyarete giderken köye varmadan, takriben 500 metre kala Allah’ın 
rahmetine kavuşmuş, vefat ettiği yerde defnedilmiştir. O günden bugüne kadar 
da civar köylerden ve kasabalardan ziyaretçileri olmuştur. Biz evlatları, yani 
Halifan ailesinin mensupları, hemen hemen her yıl ziyaretine gitmekteyiz. İlk 
gittiğimizde, yaşlı amcalarımıza sorduk. “Neden köyde defnedilmemiş de köyün 
haricinde defnedilmiş?” Verilen cevap şuydu: ‘’Dedemiz Seyyid İdris’in söyle-
diğine göre evlâd-ı Resul nerede ölürse o mekân onlara mezar olurmuş; o da bu 
nedenle buraya defnedilmiş.‘’ Tabi bu bir rivayettir.

Hacı Halife’nin Berhem ismindeki büyük oğlu, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine yer-
leşmiştir. Ben, medrese tahsili dönemimde orada okurken, hatırladığım kadarıy-
la onların kaldığı mahallenin ismi de Halifan mahallesiydi. Onlar da Erzurum, 
Horasan ve Hasankale’ye dağılmışlar.

Halifan ailesinin şeceresi, Seyyid Berhem’in elinde kalmıştır. Ondan toru-
nu Seyyid Halil’e ve ondan da torunu Seyyid Şeyh Emin’e geçmiş; şimdi ise 
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Şeyh Emin’in torunu Şeyh Zeki’nin maiyetindedir. Şeyh Zeki, Yalova’da ikamet 
etmektedir. Ben orada iken amcamız Seyyid Şeyh Emin, Horasan’ın Saçlık kö-
yünde ikamet ediyordu. Defalarca evine misafir oldum, kendisi şecereyi bana 
gösterdi, gözlerimle gördüm. Hacı Halife’den Hz. Ali’ye… Yani Hz. Ali, Hacı 
Halife’nin yirmi altıncı babasıdır ve Hacı Halife de benim onuncu babam oluyor. 
Bunu gözlerimle gördüğüm için tereddütsüz olarak Halifan ailesi “Seyyid’dir” 
diyebilirim ve bundan eminim. Görmeseydim “Seyyid’dir.” veya “Seyyid de-
ğildir.” diyemezdim. Zira لعنة اهلل على الداخل واخلارج diye bir söz vardır, yani “Seyyid 
olmayıp da “Seyyid’im” diyenler ve Seyyid olup da “Seyyid değilim” diyenler 
lanetlenmiştir.

Hacı Halife’nin diğer iki oğlu Seyyid Hasan ve Seyyid Abdurrahman ise 
Halifan’da kalmışlar ve hâlihazırda mezarları da oradadır. Seyyid Hasan’ın sade-
ce Ğezal Hanım isminde bir kızı vardı. Seyyid Abdurrahman’ın ise Seyyid İbra-
him Halife isminde bir oğlu, onun da Seyyid Şeyh Bazid, Seyyid Şeyh Abdullah, 
Seyyid Şeyh Câmî adında üç oğlu vardı. Halifan ailesi bu üç kardeşin evlatlarıdır. 
Geniş bir aileyiz. Ağrı, İstanbul, Bursa, Diyarbakır illeri ve Ankara’nın Haymana 
kazasında akrabalarımız mevcuttur.

Mensup olduğumuz tarikat Kadiriyye tarikatı idi. Ta ki Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî’nin halifelerinden Şeyh Ali Efendi’nin memleketimize gelişine kadar. 
Babam ve yaşlılarımız bize anlatırdı. Şeyh Ali Efendi Halifan’a gelmişti ve o 
zaman Halifan ailesinin en yaşlısı babamın dedesi Şeyh Mahmud idi. 117 yıl 
yaşamıştı. Kendisinden Halifan ailesinden birinin Nakşibendiyye tarikatına geç-
mesini talep etmişlerdi. Dedem, “Ecdadımızın Kadiriyye tarikatını bırakıp da 
başka bir tarikata girmemizi uygun görmüyorum.” demişse de aile büyükleri 
sonradan bir araya gelip amcamız Şeyh Câmî’nin torunlarından Şeyh Ahmed 
Efendi’nin Hâlidiyye tarikatına girmesine karar verdiler. Şeyh Bazid’in o za-
manki torunları Şeyh Yusuf, Şeyh Ali, Şeyh İbrahim, Şeyh İsmail, Şeyh Ömer; 
Seyyid Şeyh Abdullah’ın torunları, Şeyh Mahmud, Şeyh Hasan, Şeyh Ali ve 
Şeyh Muhammed oğlu Şeyh Derviş ise Kadiriyye tarikatıyla olan intisaplarını 
sürdürmüşlerdir. 

Halifan ailesi ilme değer veren, ilimle meşgul olan bir aile olup büyük âlimler 
yetiştirmiştir. Son yüzyılın müderris âlimlerini ve müderrislik yaptıkları yerlerin 
isimlerini sizlere arz etmek istiyorum: 

Şeyh Ali’nin oğlu Seyda Molla Ahmed, Şeyh Halil’in oğlu Seyda Molla Ali, 
Şeyh Bazid’in oğlu Molla Ali, Molla Ali’nin oğlu Seyda Molla Bava (Aydın) ve 
Şeyh Mehmed Reşad’ın oğlu Seyda Molla Zeki (Tatlı) Halifan’da; Şeyh Emin’in 
oğlu Şeyh İbrahim (Akar) Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Şekan ve Bastok 
köylerinde; torunu Molla Abdullah (Güvenir) ve Şeyh Hüsamettin oğlu Molla 
Kasım (Güvenir) Çat ilçesinde; Seyda Molla Baba (Bitmez) Erzurum’un Karayazı 
ilçesine bağlı Delikli köyünde; Seyda Molla Yusuf (Kurtaran) Elmalı köyünde; 
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Seyda Molla Said (Kurtaran) Solhan ilçesine bağlı Gırvas köyünde; Seyda Molla 
Muhammed (Ay) Karlıova ilçesine bağlı Cilligöl köyünde; Seyda Molla Said 
(Yolcu) Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde; Seyda Molla İbrahim (Kurtaran) 
Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde; Seyda Molla İbrahim (Şener) Karlıova 
ilçesine bağlı Aynik köyünde; Seyda Molla Hasan (Yıldırım) Karlıova ilçesine 
bağlı Göynük köyünde; Seyda Molla Kasım (Kavak) Bingöl’e bağlı Çobantaşı 
köyünde; bendeniz Ahmet Yılmaz ise Bingöl’e bağlı Büyüktekören köyünde son 
asırda müderrislik yapan âlimleriz.

Allah bizleri ve bütün Müslüman âlemini doğru yoldan alıkoymasın. Tabi 
şunu da söylemeden geçemeyeceğim: ال جيزي والد عن ولده وال مولود له هو جاز عن والده شيئا 
Ne babaların oğullarına ne de evlatların babalarına hiçbir faydası olmayacak 
kıyamet gününde. Nuh (a.s.) ve oğlu Ken’an bunun açık örneğidir. 

Süremiz bitmek üzere. Konuşmama son verirken tekrar saygı ve hürmetlerimi 
arz ediyorum. 





Hüseyin CELAYİR’in Sunumu

Bismillahirrahmanirrahim.
 اللهم اشرح يل صدري و يسر يل امري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل. اللهم زدين علما وفهما وأحلقين بالصاحلني.
İlk olarak Cenab-ı Rabbü’l-âlemîn toplantımızı hayırlı ve uğurlu etsin. Katıl-

dığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinize dünya ve ahiret selameti 
versin.

Malumunuz olduğu üzere Çapakçur (Bingöl) mıntıkasında olan bütün tari-
katler Mevlânâ Hâlid hazretlerine bağlıdır. Allah onlara gani gani rahmet eyle-
sin.

Bilindiği gibi herbirimiz kendi ocağını anlatmak üzere burada bulunuyor. 
Ben de bizim ocak hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum.

Elimizdeki şecereye göre Seyyid Alaeddin, Şeyh Hasan-i Zerrâkî ve Külhan 
Bey’in dedeleri -Külhan Bey Bitlis’te- Bağdat’tan Şam’a, Şam’dan Nusaybin’e, 
Nusaybin’den de Bitlis’e gelmişler. Bitlis’te Şeyh Hasan-i Zerrâkî Tillo’ya git-
miş -türbesi hâlâ oradadır-, Külhan Bey’in dedeleri Bitlis’te kalmış ve Seyyid 
Alaeddin ise Bitlis’ten Çapakçur Kür köyüne gelerek orada kalmıştır. Seyyid 
Alaeddin’in dört oğlu vardı. Seyyid Bedreddin, Seyyid Arif, Seyyid Mirzeddin 
ve Şeyh Süleyman. Şeyh Süleyman Seyyid Mirzeddin’in oğlu, Seyyid Mirzeddin 
Seyyid Arif’in oğlu, Seyyid Arif Seyyid Bedreddin’in oğlu, Seyyid Bedreddin 
de Seyyid Alaeddin’in oğludur. Bu dördünün de mezarları Kür (Dikme) kö-
yündedir. 

Şeyh Süleyman Efendi Palu’ya gider, Şeyh Ali Efendi’nin hizmetinde bulunur 
ve medresesinde ilim tahsil eder. Bir gün yağmur yağarken Şeyh Ali Efendi, Şeyh 
Süleyman Efendi’den damı loğlamasını ister. Şeyh Süleyman Efendi dama çıkar 
ve orada bacanın yanında otururken loğ kendi kendine gidip gelir. Şeyh Ali 
Efendi bir talebeye; “git, Süleyman’a söyle biraz yavaş loğlasın” der. Talebe dışarı 
çıkar ve bakar ki Şeyh Süleyman Efendi bacanın yanında oturmuş, loğ ise kendi 
kendine gidip gelmekte. Talebe hemen içeri gider ve Şeyh Ali Efendi’ye durumu 
bildirir. Şeyh Ali Efendi talebeden Şeyh Süleyman’ı çağırmasını ister. Talebe he-
men gidip Şeyh Süleyman’ı çağırır ve Şeyh Süleyman içeri geldiğinde Şeyh Ali 
Efendi “Şeyh Süleyman, senin işin tamamdır” der ve ona icazetini verir. İcazetini 
verdikten sonra Şeyh Süleyman Efendi Kür köyüne gelir ve köyde kalır. Daha 
sonraları bir olay nedeniyle köyden ayrılır. Kür köyünden ayrılıp Uzunsavat’a 
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gitmesinin sebebi ise şudur: O zaman bir adam köyde nikâhlı bir kadın kaçırmış, 
ondan dolayı Şeyh Süleyman Efendi “kesinlikle ben bu köyde artık daha durmam” 
demiş ve oradan Uzunsavat köyüne gitmiştir.

Vefatından 124 yıl sonra Uzunsavat’ta baraj yapılması nedeniyle buradaki 
mezarlıkta bulunan cesetler nakledildiğinde Şeyh Süleyman Efendi’nin cesedi 
hâlâ sağlamdı yani kesinlikle hiçbir şey olmamıştı, cesedini köyüne götürüp 
defnetmişlerdi.

Sözlerime son verirken vefat etmiş bütün meşayih ve ulemaya hassaten 
Mevlânâ Hâlid’e, halifesi Şeyh Ali Efendi’ye, Şeyh Süleyman Efendi’ye ve diğer 
Bingöl meşayihine rahmet eylemesini Cenab-ı Rabbü’l-âlemînden niyaz ediyo-
rum.

Dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.



Şemsettin BİLGİN’in Sunumu

Sayın Valim, Belediye Başkanım, Üniversitemizin değerli akademisyenleri, 
değerli konuklar, sevgili gençler,

“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Hâlidilîğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Et-
kisi” konulu ulusal sempozyuma teşriflerinizden dolayı saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. Hoş geldiniz. 

Sempozyumun oluşumunda büyük emeği geçen İlahiyat Fakültesi dekan ve 
akademisyenlerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Hâlidî tarikatını kısaca özetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. 
Dinî kurallara uyarak zahiri, tarikatla batını temizlemek; hakikatle ilâhî ya-

kınlık elde etmek ve marifetle Allah’a ulaşmaktır. Hâlidîlik’te Kur’an ve Sünnet’e 
bağlı kalmaya önem verilmiştir.

Tarikatın bölgemizde gelişmesi, Hâlid-i Bağdâdî’nin Şeyh Ali Septi Efendi’yi 
irşad görevi için Palu’ya göndermesi ile başlar. Palu’ya gelen Şeyh Ali Septi, halk 
tarafından büyük bir saygı ve muhabbetle karşılanır. O zamanlar Palu’da güçlü 
olan beyler, Ali Septi’yi barındırmazlar. Türlü yollarla onu taciz ve tehdit etmeye 
başlarlar. Bunun üzerine Şeyh, Palu’yu terketmek mecburiyetinde kalır. Bunu 
haber alan Kelahsili Şeyh Mustafa Efendi, Şeyh Ali Septi’yi kendi köyü olan 
Kelahsi’ye (bugünkü adıyla Doğanlı) getirir. Kelahsi köyü bugün Bingöl ilinin 
Genç ilçesine bağlıdır. O devirlerde Palu’ya bağlıydı. Şeyh Mustafa, Ali Septi’nin 
bilgisi, nezaketi ve terbiyesine hayran kalır. Derhal köyde ona bir ev ve medrese 
yaptırır. Hâlidîliğin Bingöl’de gelişimi bu şekilde başlamış olur. Bu medresede 
onlarca müderris yetiştirilir. Şeyh Ali Septi yıllarca Kelahsi’de kalır. Şeyh Musta-
fa, Ali Septi Efendi’yi evlendirir. Burada bir erkek çocuğu olur. Yıllar sonra Şeyh 
Ali Septi, Şeyh Mustafa Efendi’ye “artık gitmek vakti geldi”, der. Mustafa Efendi 
istemeyerek de olsa kabul eder. Kelahsi’de icazet (diploma) töreni düzenlenir. 
Şeyh Mustafa Efendi’ye icazet verilir. Şeyh Mustafa Efendi nereye gitmek iste-
diğini sorar. Şeyh Ali Septi “Palu’ya” der. Bunun üzerine Şeyh Mustafa Efendi, 
Palu beylerine haber gönderir. Palu beyleri bölgede güçlü olan Şeyh Mustafa 
Efendi’nin teklifini kabul ederler. Ancak şeyhin kale dışında ikamet etmesini şart 
koşarlar. Şartları kabul edilir. Şeyh Ali Septi Palu’ya gelir ve kale dışında bir dut 
ağacının yanında konaklar. Burada kendisine ev ve medrese yapılır.

Kelahsi şeyhleri, tarikatın gelişmesinde büyük emek vermişlerdir. Kelahsi 
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şeyhleri, Diyarbakır’ın Tilalo köyünden göç ederek Kelahsi’ye yerleşmişlerdir. 
Tilalo köyü, Diyarbakır ili merkez sınırlarına girmiştir. Diyarbakır-Silvan yolu 
üzerindedir. Köyün içinde küçük bir tepe vardır. Tepenin üstünde Ali Hoca zi-
yareti vardır. İşte bu Ali Hoca Kelahsi şeyhlerinin onuncu atasıdır. Til, Arapça’da 
tepe demektir. Köy, adını tepedeki Ali’den almıştır.

Şeyh Ali Septi ve Şeyh Mustafa Efendi tarafından Kelahsi’de başlayan gelişme 
hızla yayılır. Şeyh Mustafa Efendi, aile içerisinde “şeyhlik” sıfatını ilk alan zattır. 
Oğulları Şeyh Hüseyin, Şeyh Şerif ve Şeyh Tahir’in iyi bir eğitim görmelerini 
sağlar. Şeyh Mustafa Efendi’nin vefatından sonra oğulları Şeyh Şerif ve Şeyh 
Hüseyin irşat görevine devam ederler. Çok iyi eğitim almış olan Şeyh Şerif, böl-
gesinde yaptıkları ile tarikatı zirveye taşımıştır. Yaptıkları ile efsane olmuştur. 
İrşat bölgesinin büyük bölümü, bugün Bingöl ilimizin idarî sınırları içerisinde-
dir. Yaptıkları, şeyhliğin İslâmiyet’te ne demek olduğunu ifade eder, Hâlidîliğin 
büyüklüğünü anlatır. Şöyle ki, köy-köy, mezra-mezra dolaşarak irşat görevini 
sürdüren Şeyh Şerif Efendi, gittiği köyde yediemin atamıştır. Köye bağlı mezra-
larda da yediemin emrinde bir üye atamıştır. Yediemin köydeki zekât, sadaka 
ve fitreleri tahsil etmekle görevlendirilmiştir. Yediemin mezralardaki üyelerin 
tespiti ile belirlenen ihtiyaç sahiplerine toplanan yardımları dağıtmışlardır.

Şeyh Şerif Efendi bölgede eğitime önem vermiştir. Bugün Bingöl ilinin Aşa-
ğıçarşı dediğimiz ilk yerleşim yerinde, eski adı ile Çapakçur’da (ki o zaman köy-
dü) değirmenin yanında kendi parası ile ilkokul binası yaptırmış ve öğretmen 
maaşlarını da kendi cebinden ödemiştir. Halka çocuklarını okutmalarını tavsiye 
etmiştir. Ailenin eğitime verdiği önem, aile içerisinde de görülmektedir. Kelahsi 
şeyh ailesinde okur-yazar oranı %100’dür. Ailede bugün yüksek tahsil oranı 
%99’dur.

Şeyh Şerif Efendi bölgede yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaya büyük 
çaba sarfetmiştir. Bölgesinde cami yapımına önem vermiştir. Son yaptığı cami, 
Bingöl Merkez Şaban Camii’dir. Bundan dolayıdır ki bölgede bugün bile yardım-
laşma, bağış ve dayanışma dendiğinde Şeyh Şerif örnek gösterilmektedir. Şeyh 
Şerif’ten sonra irşat görevini yeğeni, kardeşi Şeyh Hüseyin’in oğlu Şeyh Burha-
neddin Efendi devam ettirmiştir. Tasavvuf hizmeti dışında çözümsüz davaların 
çözümünü sağlamış, kavgalıları ve küskünleri barıştırmış ve kan davalarını sulh 
ile sona erdirmiştir. İmkânları dâhilinde fakir fukaraya babalık yapmıştır. Onlar-
ca genci okutmuştur. 26 Ocak 2016 tarihinde 98 yaşında vefat etmiştir. Anlatıl-
ması zor bu müstesna insanın ölümü Bingöl için büyük kayıp olmuştur. 

Kelahsi şeyhleri, ilimiz siyasetinde de hizmet vermişlerdir. Şeyh Hüseyin’in 
oğlu Mehmet bir dönem milletvekilliği, bir dönem de Bingöl senatörlüğü yap-
mıştır. Şeyh Hüseyin’in yedi oğlundan bugün hayatta olan yoktur. Yüzlerce to-
runu mühendis, doktor, avukat ve eğitimci olarak hizmete devam etmektedir.

Bilindiği gibi önceleri Bingöl ili yoktu. Bugünkü Bingöl ilinin büyük bölümü 
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Palu’ya, Muş’a ve Erzurum’a bağlıydı. Daha sonra Bingöl ilinin kurulmasıyla 
idarî sınırlar bugünkü halini almıştır. Bingöl ve çevresinde tarikat müntesip-
lerinden Kelahsi şeyhleri Genç, Gökdere, Kiğı, Sancak ve Adaklı bölgesinde; 
Çan şeyhleri ve Molla Süleyman ailesi Bingöl merkezde; Şeyh Abdullah Efendi 
Solhan ve Varto bölgesinde; Halifan şeyhleri ise Karlıova bölgesinde hizmet et-
mişlerdir.

Burada anlatmaya çalıştığım hususlar, hâlâ hayatta olan yaşlı insanlarımızın 
anlattıklarıdır.

Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum: “Şeyh ve Şeyhlik”.
“Şeyh”, İslâmî açıdan bakarsak dinî lider demektir. “Şeyhlik” İslâm’da dinî 

bir müessese, başındaki ise “şeyh”tir. Şeyhlik babadan oğula geçen bir şey de-
ğildir. Örneğin Yavuz Selim Köşger bugün aramızda Bingöl Valisi, yarın çocuğu 
da vali olacak diye bir kural yoktur. Eğer o da gerekli tahsili yapar, o meziyetleri 
taşırsa ancak o zaman olabilir. Şeyhlik de böyledir. Şeyhlik, el etek öpmek de-
ğildir. Şeyhin fakir fukara ve muhtaçların hakkı olan zekât ve fitre toplamaya 
da hiç hakkı yoktur. Dünyada âlimden zalim, zalimden âlim doğduğu çok gö-
rülen hadisedir. Rabbim bizi iyilerden eylesin. Bunları herhangi bir şahsa atfen 
söylemiyorum. Tamamen kişisel görüşüm ve temennimdir. Allah Teâla emeği 
geçen herkesten razı olsun. Allah Bingöl’ü ve Bingöllü’yü korusun. Vaktimiz dar. 
Ben de ameliyatlıyım. Bize bu imkânı sağlayan değerli akademisyenlere, emeği 
geçenlere, beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için siz değerli haziruna 
şükranlarımı sunuyorum. Saygılar sevgiler. Kalın sağlıcakla.
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العالم المجدد الشيخ خالد النقشبندي وعقيدته
=شيخ مشايخ الطريقة النقشبندية=

عبدالمطمب آربا1
محمد عدنان درويش2

حياته
القادري  اجملددي  النقشبندي  الشافعي  السلفي  الشهرزوري  حسني  بن  أمحد  بن  خالد  الدين  ضياء  البهاء  أبو 
السهروردي الكربوي اجلشيت، سليل العارف بري ميكائيل املشهور بني األكراد بششانكشت، يعين صاحب األصابع 
الست، وينتهي نسبه إىل سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه. ويتصل نسب والدته بالعارف حضر املنسوب إىل 

السيدة فاطمة رضي اهلل عنها.3
ولد سنة 1193ه يف قصبة قرة طاغ من سنجق بابان على مخسة أميال من بلدة السليمانية، ونشأ فيها برعاية 
والده، وقرأ يف مدارسها القرآن الكرمي، واحملور لإلمام الرافعي، ومنت الزجناين يف الصرف، وشيئًا من النحو، وبرع يف النظم 

والنثر وهو دون البلوغ، وجعل يدرب نفسه على الزهد والعفة منذ وقت مبكر.
مث رحل إىل بعض نواحي بالده لطلب العلم، فقرأ يف السليمانية على الشيخ عبد الكرمي الربزجني وعلى املنال حممد 

صاحل، واملنال إبراهيم البياري، والشيخ عبد اهلل اخلرباين.
مث سافر إىل جهات كوى وحرير، فقرأ شرح اجلالل على هتذيب املنطق حبواشيه على املنال عبد الرحيم الزيادي 
املعروف مبنال زاده، وقرأ على غريه مث رجع إىل السليمانية فقرأ فيها ويف نواحيها الشمسية واملطول واحلكمة والكالم، 
مث قدم بغداد فقرأ املنتهى يف األصول. ويف هذه الزيارة األوىل لبغداد اجتمع به كبار العلماء ورأوا علمه الذاخر وكان 
يومئذ يتعاطى التبغ، فكانوا إذا خرجوا من عنده بالغوا مبدحه وانتقدوه على التدخني - ومل يكن التدخني حمرمًا وقتها 
-، فلما بلغه ذلك دعاهم إىل طعام مث حبث يف األصول وبيان احلالل واحلرام واإلباحة وأقام عليهم احلجة، وعندئذ 

أحضر أدوات التدخني فكسرها أمامهم.

أستاذ مشارك، جامعة صباح الدين زعيم باسطنبول كلية العلوم االسالمية.  1

أستاذ مساعد، جامعة صباح الدين زعيم باسطنبول كلية العلوم االسالمية.  2
- سل احلسام اهلندي يف نصرة موالنا خالد النقشبندي البن عابدين.- مكتوبات اجملددي موالنا خالد صـ44.  3
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رغب بابان األمري إبراهيم باشا أن يعينه مدرسًا يف بعض املدارس وخيصص له الوظائف العلمية العالية فاعتذر.
مث رحل إىل سنندج ونواحيها فقرأ فيها احلساب واهلندسة واالصطرالب4 والفلك على الشيخ حممد قسيم السنندجي 

وكمل عليه املادة كالعادة.
مث ويل تدريس مدرسة أجّل أشياخه الشيخ عبد الكرمي الربزجني5 بعد وفاته بطاعون السليمانية سنة 1213ه، 
وبقي فيها حىت سنة 1220ه حني جذبه الشوق إىل البيت احلرام وزيارة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فخرج قاصداً 

احلج عن طريق املوصل وديار بكر والرها وحلب ودمشق.
ويف دمشق اجتمع بعلمائها كالشيخ حممد الكزبري مسع منه وأخذ عنه األسانيد العالية واإلجازات املسلسلة يف 

ذهابه، وإيابه، واجتمع أيضًا بتلميذه الشيخ مصطفى الكردي فأجازه كشيخه بأشياء منها الطريقة القادرية.
وملا وصل املدينة املنورة مدح النيب صلى اهلل عيه وسلم بقصائد فارسية.

ويف السنة نفسها رحل إىل بغداد فنزل يف زاوية الشيخ عبد القادر اجليلي أيام وزارة سعيد باشا ابن سليمان باشا، 
وبقي يرشد الناس حنو مخسة أشهر مث عاد إىل وطنه بشعار الصوفية.

ويف ذلك الوقت هاج عليه بعض معاصريه6 ومواطنيه ووشوا به عند حاكم كردستان فرتك السليمانية سنة 1228ه 
ورجع إىل بغداد، ونزل يف املدرسة األحشائية األصفهائية فعمرها بالعلوم واألذكار.

عقيدة موالنا خالد وأخالقه:
كان موالنا خالد من أشد املتمسكني بالسنة والداعني إليها أتباعه دوما كما كان كذلك من احملذرين من االقرتاب 
من البدع أميا حتذير، ونرى ذلك من خالل كتاباته ألتباعه أينما نظر فيها أحدنا بل كلما أرجع البصر وقلبه وهي 
أيضا من الكثرة مبكان نأخذ منها ما قاله يف املكتوب السادس عشر: )وضممنا إليه إمجااًل بعض كلماتنا وهي أن أهم 
اآلداب يف الطرق كلها ال سيما الطريقة العلية النقشبندية شدة التمسك بالشريعة الغراء والتشمري التام للصرب يف البأساء 
والضراء، وبذل اجملهود يف الشكر يف الرخاء والسراء، وإحياء السنة السنية، والتباعد عن البدع الردية، ودوام التضرع إىل 

اهلل باالنكسار، واجلهد اجلهيد لطرد اخلواطر-ولو أخروية- آناء الليل وأطراف النهار.
ويكتب يف املكتوب الواحد والستني: »واحملبوبية على قدر االتباع، واالتباع على قدر ترك املنكر واالبتداع، والردود 

من الوجود، فأوصيكم بكل من ذلك القيود«.
السنية،  بالسنن  املريد  اتباع  الباطل على  أرباب  قلوب  ميل  أن  العنايات  أرباب  لدى  أيضًا: وال خيفى  ويضيف 
واجتنابه عن البدع الردية وترك الوجود بالكلية، ويؤكد رمحه اهلل على مريديه وأتباعه على اتباع السنة والتمسك هبا وال 
يدع أي جمال ألدىن زيغ من هذا املسلك اجللي الواجب االتباع، ويعلم ذلك من خالل مكتوباته ورسائله إىل أتباعه 

فنورد مثال قوله يف املكتوب مئة واثنني، يقول:

األصطرالب أو األسطرالب: آلة فلكية قدمية منوذج ثنائي البعد للقبة السماوية وهو يظهر كيف تبدو السماء يف مكان حمدد، عند وقت   4
حمدد. املوسوعة العربية

نسبة إىل قرية برزجنة مشال العراق. مكتوبات موالنا خالد صـ 54.  5
وجود احلساد يف حياة مسلم مؤشر خري وعامل استقامة فقد ورد يف احلديث للمؤمن أربعة أعداء : مؤمن حيسده، ومنافق يبغضه،   6
وشيطان يضله، وكافر يقتله. أورده اهلندي يف كنز العمال )9061( وعزاه للديلمي يف الفردوس وهو يف الفردوس )1694( وقال العراقي 

يف ختريج أحاديث اإلحياء أخرجه أبو بكر ابن الل يف مكارم األخالق من حديث أنس بسند ضعيف.

عبداملطمب آربا / حممد عدنان درويش 
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»أرجو من جنابكم التذكر بصاحل الدعوات يف بعض األوقات الستقاميت على سنة أشرف املخلوقات وخالصة 
املوجودات عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، فإن اتباعه هو السعادة الكربى والدولة السرمدية 

العظمى، وما سواه ال يعد شيئًا عند ذوي اهلمم العلية«.
ومن أخالقه رمحه اهلل أنه مل يتقرب من الوالة ومن احلكام، وبذلك كان يوصي مريديه وأتباعه، ويرى ذلك من أهم 

الضرورات للدعاة وطالب العلم ومريديه وهذه التحذيرات مبثوثة يف مكاتباته خنتار منها:
»وال تدخلوا مع امللوك واألمراء واألغوات وأعواهنم، فإنكم لستم ممن له قوة إصالح هؤالء، وال تغتابوهم، وال 
تسبوهم بطرا وغرورا بزعم أهنم ظلمة وأنتم صلحاء، فإنه عجب وجهل، إذ ما منا أحد ليس بظامل، بل عليكم بالدعاء 
لويل األمر وأعوانه بالتوفيق واإلصالح، فقد روى الطرباين يف معجميه الكبري واألوسط » أنه قال: »ال تسبوا األئمة، 

وادعوا هلم بالصالح، فإن صالحهم لكم صالح«7.
ومن اهتمامه تربيته ألتباعه ومريديه على العقيدة الصحيحة قلبا وقالبا، ففي مكتوب 143: »وأوصيه بالتمسك 
بالكتاب والسنة، واألمر بتصحيح العقائد مبقتضى آراء أهل السنة الذين هم الفرقة الناجية على ما أطبق عليه أئمة 

الكشف والوجدان، وأوصيه بتوقري محلة القرآن والفقهاء والفقراء وسالمة الصدر«

االتهامات ضده:
مما ينبغي استحضاره عند نقل النقد والتجريح أنَّ انتقاص القدر مل يسلم منه رب العاملني جلَّ جالله فال يستغرب 
ذلك يف عباده، مث من بعده نبيَّه وسائر النبيني عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم، فهي سنة يف الناس جائرة، قدميٌة قَدِم 
األزمان الغابرة، وستظل ما بقيت فيها نفٌس سائرة، وال خيفى على الناظر يف هذه املسائل أن براعي ظروف الناقدين 
واملنقودين، فطبائع النفوس ال تنخلع منها إال خبرط القتاد، وكم ممن ال عيب فيهم غري احلسد والبغض، بل العيب 
كل العيب، مرٌض إذا ما قرَّ يف القلب يصمي بل يصم، يرى به ممسوُسه البياَض سواداً، والعذَب النمري ملحًا أجاجًا، 
وصنف آخر من الفضالء ال حيجبهم إال حاجب املعاصرة، وأي حجاٍب كهذا؟! مينع القرين من رؤية قرينه فوق ما يرى 
قدر نفِسه، كيف به وهو ِترُْبُه وليُد أمِسه، فإن كان ذلك كذلك علمنا أن مقام العلماء والصاحلني ليس يف معصم عن 

اجرتاء العابثني، وال يصونه عاصٌم من ألسنة املغرضني، عاملني أو جاهلني.
إن االفكار اليت كان يطرحها موالنا خالد وزيارته للهند جعلت هناك اهتامات وشكوكًا توجه ضده من قبل منافسيه 
وحساده فقيل إّنه ذهب إىل اهلند ليتعلم السحر فيها ، فقد صنف الشيخ معروف النودهّي الربزجنّي ت 1254هـ / 
1838م رسالة بعنوان »حترير اخلطاب يف الرّد على خالد الكّذاب« وأرسلها سنة 1228 هـ./1813م إىل وايل بغداد 
سعيد باشا بن سليمان باشا ، ومل يكتف بذلك حىّت أسند إليه الكفر ووجدت دعواه هذه ترحيب العامة يف السليمانية، 
ويظهر أن هؤالء كانوا يتبعون مشايخ الربزجنية يف الطريقة الصوفية القادرية، فالحظوا أن الطريقة اخلالدية النقشبندية 
بدأت تنتشر بسرعة وتقضي على الطرق االخرى، فحاولوا إمخاد شهرة خالد فوجهوا اليه هذه التهم الواهية اليت ال 
تستند اىل أدلة شرعية، فتبىن االمر وايل بغداد وحقق يف موضوع االهتامات وأرسل الشيخ حيىي املروزي ت 1252هـ 
/1836م اىل السليمانية تطيعه يف ذلك وقدم خالصة عنه قال فيها » إن الشيخ خالداً يف مجيع أعماله متابع للشرع 

رواه الطرباين يف األوسط والكبري عن شيخه احلسني بن حممد بن مصعب األسناين ومل أعرفه ، وبقية رجاله ثقات. جممع الزوائد ومنبع   7
الفوائد جـ5 صـ942.
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الشريف وهو على الطريقة القادرية«، مث أشار الوايل سعيد باشا على عبيداهلل أفندي احليدري بالرّد على رسالة النودهي، 
فألف رسالة بديعة يف باهبا وقرظها علماء بغداد وكذلك ندب للرّد على الرسالة أيضًا العالمة السيد حممد أمني بن 
حممد صاحل الطبقجلي مفيت احللة برسالة مساها »القول الصواب برد ما مسى بتحرير اخلطاب«، لكن النودهي استمر 
يف توجيه االهتامات ضد خالد، فكتب إىل احلاج أيب سعيد املال عثمان احليائي ت 1245هـ / 1829م يدفعه إىل 
تصنيف رسالة يف الطعن مبوالنا خالد ففعل ذلك وصنف رسالة مساها »دين اهلل الغالب على املنكر املبتدع الكاذب« 
وقد رّد عليه العالمة حممد أمني بن الشيخ علي السويدي بكتاب أمساُه: »السهم الصائب ملن مسى العالمة الصاحل 

باملبتدع الكاذب« مدح فيه الطريقة النقشبندية ورد على الرسائل اليت صنفت ضد الشيخ خالد.
الوّهاب السوسّي اهتمه ايضا  الوحيدة ضد موالنا خالد، بل رافق ذلك رسالة كتبها عبد  التهمة  ومل تكن هذه 
بالسحر والكفر والزندقِة، فرد عليه الفقيه حممد أمني بن السيد عمر عابدين ت 1252هـ/ 1836م يف رسالة أمساها 
»سّل احلسام اهلندّي يف نصرة موالنا خالد النقشبندّي » ، ورغم االهتامات اليت وجهت اليه واحملاضر اليت قدمت ضده 
إال اهنا مل تؤثر على نشاطه الفكري ، فاستمر يف اداء دوره فكان له دور مهم يف نشر الثقافة االسالمية وجتددها يف 
املرحلة اليت عاشها ، فكان يف دمشق اليت احبه سكاهنا ينشر علومه ويلقي دروسه يف العقائد النسفية وشروحها، وحيضر 
جلساته كبار علمائها منهم عبد الرمحن الكزبري وعبد الرمحن الطييب وحسني املرادي مفيت الشام وحممد أمني الشهري 

بابن عابدين وعمر اجملتهد وحسن البيطار وحسن الشطي وعمر اآلمدي.
وهذه االهتامات والشكوك اليت اثريت ضده مل تكن ذات أثر على شيخ عامل مثل موالنا خالد وغريه من املتصوفة، 
اذ سبقه احلالج يف احلملة اليت تعرض هلا وأدت يف هنايتها اىل إعدامه أمام مجهور املسلمني سنة 309هـ/921م، 
وكذلك احلملة اليت تعرض هلا اإلمام الغزايل حىت أن سلطان املغرب علي بن يوسف بن تاشفني ت537هـ/1143م 

أمر بإحراق كتب الغزايل، وصنفت كتب كثرية ضد مصنفات الغزايل، واحلديث فيها يطول.
وهذه االهتامات ضد احلالج والغزايل هي ال ختتلف يف مضموهنا عن االهتامات اليت وجهت ضد موالنا خالد 
النقشبندي، إذ إن داود باشا وايل بغداد سأل عن خالد النقشبندي فأجاب قائاًل ان طريقته هي املعول عليها إحياء 
السنة النبوية، ومل تكن له رغبة يف الدنيا كما يظهر من مجيع حركاته وسكناته وانه حمرتز من االمور السياسية«، وتكرميا 

ملوقفه هذا شيد له هذا الوايل مدرسة عرفت باملدرسة االحسائية واليت تسمى التكية اخلالدية.
هذه املواقف من قبل الوايل والعلماء املناصرين خلالد جعلت الشيخ معروف النودهي الذي كان اساس هذه احلملة 
يندم يف تصرفاته ضد موالنا خالد وارسل له رسالة اعتذار اوضح فيها انه كان ُمطئًا ، وطلب منه ان يكتب له وثيقة 
تنطق برباءة ذمته فتحقق له ذلك من قبل الشيخ خالد نتيجة ملا كان حيمله من خلق اسالمي رفيع فتجاوز عن خطئه، 
وهنا ال بد من االشارة على ان االهتامات والشكوك اليت سجلت ضد موالنا خالد ال حتمل نصوصًا وأدلة قاطعة، فهي 
مردودة ويكفيه ما اتفق عليه كثري من املرتمجني له على انه جمدٌد اسالمي يف الفرتة اليت عاشها فأحدث فيها ثورة ثقافية 
إسالمية خرَّج فيها االف من الطلبة وشيد مئات من التكايا واملكتبات واجلوامع واملدارس ال زال عطاؤها قائمًا اىل 
اآلن، فضاًل على تبنيها مشاريع مقاومة املستعمرين واحملتلني حىت قيل من بني الذين التقاهم موالنا خالد هو املناضل 
عبد القادر اجلزائري، كذلك أحدثت الطريقة اخلالدية النقشبندية حركة علمية يف العامل االسالمي يف التأليف والنشر 
والنسخ والرد على من اهتم شيخها خالد النقشبندي، وهذه ظاهرة جيدة يف احلركة العلمية يف مساع الرأي والرأي االخر 
وال تزال هذه احلركة قائمة اىل وقتنا احلاضر والدليل على ذلك هو هذه الندوة يف هذه اجلامعة املوقرة اليت حضرها كثري 

من االساتذة االفاضل يف مناطق متلفة من تركيا وخارجها.

عبداملطمب آربا / حممد عدنان درويش 
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طرف من عالقات )موالنا خالد النقشبندي( بمرشده 
وتسجيل جهوده التربوية لدى بعض مؤرخي الهند

فاروق رسول يحيـى*
المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على إمام املرسلني وخري اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد.

محتوى الموضوع:
إن هذا املوضوع الذي أقدمه هلذا امللتقى العلمي املوقَّر ورأيت أنه يستحق إلقاَء الضوء عليه وإزاحَة الستار عنه 
وإخراَجه من الزوايا املنسية، هو طرف من العالقة القائمة بني موالنا خالد النقشبندي -ُقدس سره- ومدرسة مرشده 
يف بالد اهلند بعد عودته من هنالك إىل بالده. وكذلك استعراض صدى بعض األخبار اليت كانت تصل إىل اهلند حول 
النشاطات اليت كان يقوم بـها موالنا خالد يف الرقعة اجلغرافية العريضة اليت وصلت إليها دعوته، وتسجيل بعضها من 

قبل عدد من الكتاب واملؤرخني اهلنود سواء من املعاصرين لألحداث أو من اْلُمحَدثني الثقاة.
أهمية الموضوع:

إن الكثرَي مما ُكتب عن موالنا خالٍد -ُقدِّس سرُّه- يرّكز على جوانَب معينٍة من حياته ومدٍة ِخصبة من عطاءاته، 
وهي الفرتُة اليت أعقبْت رجوَعه من اهلند ومباشرَته إرشاَد الناس وتربيَة السالكني ومن مثَّ انتشاُر طريقته ودعوته يف بقعة 

ر مثُله إاّل لقليل من الدعاة واملرشدين. واسعة من العامَل اإلسالمي بنجاح منقطع النظري مل ُيقدَّ
لكنَّ هناك جانبًا آخر من هذه العناية اإلهلية، وهو وصوُل أنباء ما حتقق على يديه من اخلري العميم، إىل مرشده 

وأصدقائه يف الطريقة يف ديار اهلند، وردوُد أفعاهلم إزاء تلك األنباء، وتسجيُلهم هلا على صفحات التأريخ.
وقلَّما جند عنايَة الكتاب والباحثني -يف حدود معلومايت- موّجهة إىل هذا اجلانب الذي تناثرت املعلومات حوله 

يف بطون بعض الكتب واليت حتتاج إىل َمن جيلوها وينفض عنها الغباَر وخيرُجها إىل النور. 
فأحببت من جانيب أن أثري هذا املوضوع، أماًل يف أن يكون عملي حُمفِّزاً للباحثني ومتهيداً للطريق أمامهم كي يواصلوا 

املسرية ويرفدوا املكتبة اخلالدية مبزيد من املعلومات اجلديدة يف هذا املضمار.
وإين لعلى يقني بأن إعطاء هذا املوضوع ما يستحقه من الوقت واجلهد حيتاج إىل حتقيقات دقيقة يف املصادر القدمية 

واحلديثة، املخطوطة منها واملطبوعة، يقوم بـها باحثون جادون مهتمون بـهذا األمر.

∗  رئيس مركز كردستان لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة مدينة السليمانية – إقليم كردستان - العراق
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ذيوع شهرة موالنا خالد العلمية
من املعلوم للمطلعني على مسريِة موالنا خالٍد العلمية أنه كان من نوادر خلق اهلل يف الذكاء، فقد درس على أشهر 
علماء عصره يف كردستان، وبلغ الغاية يف العلوم العقلية والنقلية وبرع يف كل منها إىل أن ُأجيَز فيها مجيعًا، فسارْت بذكره 
الركبان واشتهر صيُته كعاّلمة نابغة بني األنام. فقد كان قبل سلوكه يف الطريقة معروفًا بعلمه وفضله وإخالصه وذكائه 
لدى خواصِّ الناس وعوامِّهم، قريِبهم وبعيِدهم. وبعد أن نال هذا املقام العلمي الكبري ساقْته داعيُة الشوق إىل سلوك 

طريق العارفني وانتهاج سبيل املرشدين، وقدر اهلل له ما أراد بربكة صدقه وإخالصه وصفاء سريرته وَورَعه وتقواه.
رحلة موالنا خالد إلى بالد الهند

إنَّ قصَة رحلِة موالنا خالٍد إىل ديار اهلند وقطِع الطريق الطويل واملليء باملخاطر يف سبيل الوصول إىل مرشد روحي 
حقيٍق به، أمٌر معلوم لدى كل من له إملاٌم حبياة موالنا خالد وطريقته. فكلُّنا يعرف أنَّ العمَل التجديدي ملوالنا خالد 
-كمرشد ذي جناحني- إمنا حصل بعد عودته من رحلة اهلند ونشره الطريقة النقشبندية يف مساحة واسعة وعريضة 

من بالد املسلمني.
جمع ونشر مكاتيب موالنا خالد وبعض آثاره

ومن الوفاء يف هذا املقام أن أنوَِّه بدور شخصيتني يف بالدنا قاما جبهد كبري يف سبيل مجِع ما تفرق من أخبار موالنا 
خالٍد ومكاتيبه يف املصادر املنشورة أو املخطوطة، ونشرها باللغات العربية والفارسية والكردية، ومها:

1- مفيت العراق السابق عالمة العصر الشيخ عبدالكرمي املدرس، رمحه اهلل، فقد نشر يف اجلزء األول من كتابه 
)يادى َمردان – تذكار الرجال( كلَّ ما جتمَع لديه مما يتعلق حبياة موالنا خالٍد وأخبارِه ومكاتيبه وقصائده الفارسية 

والكردية والعربية، ورسائله وإجازاته.
2- الشيخ حممد على القرَداغي، الذي قضى ما يقرب من نصف قرن من الزمان يف تتبع ومجع ما حصل عليه من 
آثار العلماء الُكرد العلمية واألدبية ونشرها، وما يتصل بتأرخيهم وجهودهم يف خدمة اإلسالم واملسلمني. وقد توَّج أخرياً 
أعماَله اجلليلة وخدماِته اجلميلة بنشر جملد كبري حاٍو للكثري مما مل ُينشر من قبل من أخبار موالنا خالد ورسائله بعنوان 

)مكتوبات موالنا خالد(. فجزاه اهلل بفضله كما منَّ عليه بأفضاله. 
المبحث األول

العالقة القائمة بني موالنا خالد ومرشده من خالل الرسائل املتباَدلة
نتطرق يف جانب من هذا املبحث إىل بعض الرسائل املتباَدلة بني موالنا خالد ومرشده أو اليت بعثها موالنا إىل 
بعض أصدقائه يف اهلند. ومن جانب آخر نلفت النظر إىل بعض الرسائل اليت كتبها شيخه إىل أشخاص آخرين حول 

أخبار موالنا خالد.
مكاتيب الشيخ عبداهلل الدهلوي مصدر هام:

إن كتاب )مكاتيب شريفه( الذي حيوي مئة ومخسًا وعشرين رسالة من مكاتيب )الشيخ عبداهلل الدهلوي(1 باللغة 
الفارسية، من املصادر اليت يرفد الباحث مبعلومات جيدة حول موالنا خالد، كما إنه ذو أمهية خاصة حول بيان املقام 
الشيخ عبداهلل الدهلوي املشهور بـ”غالم علي” هو مرشد موالنا خالد يف الطريقة. ولد سنة )8511هـ/5471م( يف قصبة “تبالة” من   1
أعمال إقليم “بنجاب”، وتويف سنة )0421هـ/4281م( يف مدينة دهلي. يعترب من أكابر مرشدي النقشبندية، قصده أصحاب اهلمم 

العالية من احناء العامَل اإلسالمي واستفاضوا من بركات إرشاده وتربيته الروحية، منهم موالنا خالد النقشبندي الكردي الشهرزوري.

فاروق رسول حييـى 
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الذي يتبوؤه يف نظر مرشده، وكذلك حول صفحات هامة من حياته2.
وعندما نراجع الكتاب املذكور جند أن بعض املكاتيب يعطينا معلومات مفيدة وقيمة يف هذا اجملال.

وحنن يف مبحثنا هذا نستقي منه بعض املعلومات اليت تتعلق مبوالنا.
فاملكتوب الثالث والعشرون من هذا الكتاب موّجه بصورة خاصة من الشيخ عبداهلل الدهلوي إىل موالنا خالد، 
ويتضمن الكالم حول احملبة اإلهلية حمبة خالصة، حيث تكون منشًأ جلميع الكماالت. كما أشار فيه إىل وجه من وجوه 
فضل الصحابة رضوان اهلل عليهم على سائر األولياء. وجند يف هذا املكتوب أيضًا مصطلحات خاصة بالتصوف، ويدور 

الكالم فيه على مقام عاٍل جداً من مراتب التوحيد.
ومما يستنبطه القارئ، من هذه الرسالة والرسائل األخرى املتباَدلة، أّن الرتاُسَل مل ينقطع بينهما على الرغم من طول 
املسافة وبعد الديار والطريق احملفوف باملكاره، وذلك بعَد أن ناَل موالنا خالٌد إجازة اإلرشاد وعاد إىل مدينة السليمانية 
يف وطنه، وكذلك يف املدن اليت كانت حتتضن غربَته واحدًة بعد أخرى واليت أقام فيها مدداً زمنية متلفة، منها بغداد 

وبعض مدن الشام.
هًا أيضًا من الشيخ عبداهلل الدهلوي إىل موالنا خالد. وجند املكتوب الثامن والثالثني من الكتاب املذكور موجَّ

يتبني من فحوى املكتوب أن الشيخ الدهلوي أرسَله إىل موالنا خالٍد يف الفرتة اليت اشتدْت فيها مناوأُة املعارضني 
له. وكذلك ُيستنتُج من هذا املكتوب أنه جواب عن رسالة ملوالنا خالد يستشري مرشَده فيها عن كيفية التعامل مع 

املصاعب اليت واجهته.
وهذا نص املكتوب املشار إليه:

»اإلنتقام ال يليق بنا وبكم، ولكن الصرَب والعفو من اخلصال احلميدة للمتخلقني باألخالق اإلهلية.
نسأله تعاىل أن مينحكم بفضله وكرمه االمتثال باآلية الكرمية: ]ادفْع باليت هي أحسن[ )املؤمنون: 96(.

البد للمرء أن يلحظ العواقب احلميدة لكل ما هو خري، لئال ُيساَء إىل مسعة الطريقة.
وكذلك البد للمرء أن يكون نظره متجهًا إىل اإلرادة والتقدير اإلهليني، أو إىل فعله تعاىل، أو أن يرى أنَّ ما يصيبه 

إمنا هو جزاء أعماله السيئة، حبيث يصبح هذا األمُر مَلكًة راسخًة لديه.
والسالم«3.

ومن اجلدير بالذكر أن هناك رسالة أخرى بعث بـها الشيخ عبداهلل الدهلوي إىل موالنا خالٍد أوردها الشيخ عبدالكرمي 
املدرس يف كتاب )يادى َمردان( يرشده فيها إىل ما ينبغي أن تكون عليه حاله جُتاَه تلك املصائب واملصاعب.

د  ويتبني من هذه الرسائل أن الشيخ الدهلوي كان مهتمًا جداً مبوالنا خالد وأخباره، ففي الرسالة املشار إليها يؤكِّ
الشيخ عبداهلل الدهلوي على:

ُيبتَلى بعُض أصحاب اهلمم العالية ببعض املصائب كي تكون حمكًا هلم  »أن مشايخ هذا املسلك يرَضون بأن 

مجع تلك املكاتيب يف الكتاب املذكور “الشيخ رؤوف أمحد اجملددي” الذي هو من خلفاء “الشيخ عبداهلل الدهلوي” ومن أحفاد   2
اإلمام الرباين، رمحه اهلل. تويف غرقًا يف البحر سنة )3521هـ/7381م(.

مكاتيب شريفه. ص: 45  3
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ولُيمتحن بـها إخالصهم، وكذلك ليكون اإلبتالء مداَر تكذيب إلنكار املنكرين وأقاويل احملرومني«4.
الشيخ عبداهلل الدهلوي يبشر في رسائله بأخبار موالنا خالد

واملكتوب الثاين والثالثون من الكتاب املذكور ذو عالقة أيضًا بأخبار موالنا خالد واهتمام مرشده به.
فقد بعث الشيخ عبداهلل الدهلوي بـهذه الرسالة إىل »أيب سعيٍد الصاحِب« الذي هو من خلفائه أيضًا ومن نسل 

اإلمام الرباين، ُقدس سرُّه.
يتضمن هذا املكتوب عدداً من املوضوعات اخلاصة بني الشيخ الدهلوي وبني أيب سعيد املذكور، لكن أمهَّها بيان 

نبذة من أحوال موالنا خالد أليب سعيد.
وفيما يلي ترمجة القسم املتعلق مبوالنا خالٍد من هذا املكتوب:

»... قبل وقت قريب وصلْتنا رسالة فيها البشائر برتقيات موالنا خالد -حفظه اهلل- باطنًا. حيث تضمنت أخباراً 
بغداد، كما  الروم ويف  بالد  القوي يف  وتأثريه  إرشاد موالنا خالد  انتشرت بسبب  واليت  الشريفة هناك  الطريقة  برواج 
تضمنت الرسالة البشائر بأن مخسمئة من كبار العلماء يف تلك الديار قد أخذوا الطريقة منه، كما احتوت الرسالة أخباراً 

حول كثرة خلفائه وورَِعهم وتقواهم وإخالصهم.
احلاج حسن جاء من هناك، ويف الطريق أخذ ُقّطاُع الطريق منه مجيع مستلزمات سفره واهلدايا اليت بعثوها معه 

إلينا.
وقد سرَّْتنا جداً تلك األخبار اليت وردتنا حول استقامة موالنا خالد على الطريقة واستمراره يف مسلك القناعة والصرب 

والورَع، ونشره أنوار الطريقة هناك، فسبحان اهلل واحلمد هلل.
نتمىن أن يكون ورود هذه األنباء حول تلك العناية اإلهلية مبعث فرح لكم أيضًا.

أصيب احلاج حسن مبرٍض عندما وصل إلينا، وينوي الرجوع من سفره بعد متاُثِله للشفاء. فأرجو أن تكتبوا رسالة 
يف أقرب وقت تتضمن أخباركم وسروركم بأحواهلم، ألن احلاج حسن جاء ليقيم هنا مدة شهرين فقط«5.

نها فرَحه وسروره  معىن ذلك أن الشيخ عبداهلل يطلب من أيب سعيٍد الصاحب أن يكتَب رسالة إىل موالنا خالٍد يضمُّ
مبا حصل ملوالنا من البشائر اليت وردت يف املكتوب املذكور.

والوجه اآلخر ملا حصل للحاج حسن املذكور قد ورد يف كتاب »يادى َمردان« للشيخ املدرِّس، رمحه اهلل. إذ يبني 
أن احلاج حسن عندما أضاع األمانات بسبب ُقّطاع الطرق، توقف يف مكانه وأرسل رسالة استفسار واستشارة إىل موالنا 
خالد يستفسره فيها عن املوقف الذي ينبغي أن يتخذه بعد ضياع األمانات، أيواصل سفره إىل اهلند أم من الضروري أن 

يرجع إىل موالنا لكي يزوده برسائل أخرى بديلة ملا ضاع منه؟ وإن جواب موالنا خالٍد يوضح اإلرشادات الالزمة له.
ومما ورد يف رسالته له:

“أسلُِّم أخي العزيز احلاج حسن إىل عناية اهلل الواحد األحد ليحفظه يف حله وترحاله.
مل يكن هناك أي موجب لتوقفكم هناك. وأريد أن تعلموا أن ما يصيبكم يف الطريق هو يف دائرة املقصود أيضًا، 

يقول احلافظ )الشريازي(:

انظر كتاب “يادى َمردان” تأليف “الشيخ عبدالكرمي املدرس” 723/1.  4
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كل ما يصيب السائَر يف منازل الطريقة يكون خرياً له
فيا قليب! ليس هناك ضالٌّ يف هذه الطريق
وهذا هو األمر الالئق جتاه ما ضيعتموه.

فإذا وصلتم بالسالمة وتشرفتم بتلك اخلدمة الشريفة اذكروا له تفاصيل ما حدث لكم.
ويظهر أن سبَب ضياِع الرسائل هو أن بعض أكابر اهل الدنيا قد أدرجوا رسائلهم مع رسائلنا، وهلذا السبب قد 

رضي سبحانه بضياع تلك املكاتيب، وهناك ِحَكم أخرى ملا جرى.
كتبُت رسالة متصرة حلضرة الشيخ، أما رسالة الشيخ عبدالعزيز وأصدقائه فقد كتبتها مفصاًل مثل املرة األوىل، 

وبعثت بـها إليك مجيعًا كي توصَلها إىل أصحابـها”.
ويف اخلتام يطلب من احلاج حسن دعاء اخلري له يف سفره هذا6.

رسالة موالنا خالد إلى الشيخ عبدالعزيز في الهند:
وعند مراجعتنا مرة أخرى لكتاب )يادى َمردان( جند مكتوبًا ملوالنا خالٍد إىل الشيخ عبدالعزيز، قد تكون هي 

الرسالة اليت كتبها جمدداً وجاء ذكرها يف رسالته إىل احلاج حسن.
وهذا املكتوب الذي كتبه موالنا باللغة العربية يتضمن السالم واإلستفسار عن األحوال من صديقه املذكور، كما 
يتضمن الطلب منه أن يكتب رسالة جوابية وكذلك أن يكتب كلٌّ من أصدقائه: عبدالقادر ورفيع الدين وإمساعيل 
وا له عند مرشده  رسالة يذكرون فيها أحواهلم وأخبارهم، كما يطلب منهم مجيعًا أن يدعوا له يف أوقاتـهم املعمورة، ويرتجَّ

أن ال حيرَمه من فيوضاته.
ويشري موالنا خالد يف هذا املكتوب بأنه ال تتيسر فرصة املراسلة بينهم بسبب ُبعد املسافة املكانية إاّل مرة واحدة 

يف سنني عديدة7.
القارئ هلذا املكتوب أن املراسلة مل تنقطع بني موالنا ومرشده وأصدقائه يف اهلند رغم تلك  ومع ذلك يستنتج 

العوائق والصعوبات.
)رسالة عبدالغني( والكالم عن موالنا

ومما أُلفت يف اهلند من الرسائل والكتب اليت ورد فيها احلديث عن موالنا خالد والعالقات اليت كانت تربط بينه 
وبني مدرسة مرشده هناك، رسالٌة باللغة الفارسية ُكتبت عليها عبارة )رسالهء عبدالغين( لكاتبها عبدالغين بن سعيد 

اجملددي8.
ُنشرت هذه الرسالة ُملحقًة بكتاب )مقامات مظهرية( تأليف الشيخ عبداهلل الدهلوي املطبوع يف استانبول.

 ذكر الشيخ عبدالغين يف هذه الرسالة موالنا خالداً بكل إجالل وتقدير ضمن خلفاء الشيخ عبداهلل الدهلوي 
وأفرَد له فصاًل خاصًا بعنوان )حضرة موالنا خالد الشهرزوري الُكردي رمحة اهلل عليه( ذكر فيه نبذة عن املقام الرفيع 

انظر كتاب “يادى َمردان” تأليف “الشيخ عبدالكرمي املدرس” 722-622/1.  6
“يادى َمردان” 193-093/1.  7

هو جنل أيب سعيد اجملددي ومن العلماء األعالم يف علوم احلديث، ولد سنة )5321هـ/0281م( وتويف سنة )6921هـ/6781م( يف   8
املدينة املنورة.
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ملوالنا خالد سواء يف العلوم العقلية والنقلية أو يف الطريقة. كما حتدث عن رحلته إىل الديار اهلندية وسلوكه وترقياته يف 
مراتب الطريقة هنالك. وأدرج يف حديثه عن موالنا خالٍد قصيدَته العربية الشهرية )كملت مسافة كعبة اآلمال( وكذلك 
قصيدته الفارسية )دهيد از من خرب آن شاه خوبانرا به بنهاىن( ونشر أيضًا يف رسالته مكتوبًا ملوالنا كان قد بعثه إىل 

والده أيب سعيد اجملددي رمحه اهلل.
يبدأ موالنا خالد مكتوبه املشار إليه بالعبارة اآلتية:

»َيعِرُض مركُز دائرة الغربة واملهجورية خالُد الُكردي الشهرزوري على املقام الرفيع املقدس جلناب أيب سعيد اجملددي 
ما يلي«9.

يتحدث موالنا أليب سعيد –يف هذا املكتوب- عن الربكات اليت ناهلا من تلك األسرة الكرمية حبيث ال تَسُعه دائرة 
التحرير، ولكن حسب فحوى القول املأثور: »ما ال يدرك كله ال يرتك كله« ومن مقام الشكر هلل تعاىل يذكر نبذة من 

تلك الربكات اليت يوجزها بقوله:
»مجيع بالد الروم )أي ممالك الدولة العثمانية( وبالد العرب واحلجاز والعراق وبعض بالد العجم )ممالك إيران( 
ومجيع أحناء كردستان نشوى جَبَذبات وتأثريات الطريقة العلية، وإن ذكر فضائل اإلمام الرباين اجملدد لأللف الثاين جيري 
على لسان القوِم صغريِهم وكبريهم يف اجملالس واملساجد واملدارس ليل نـهار، حبيث ما كنا نتوقع أن ُتشنَِّف مثُل هذه 
األحلان مسَع الزمان يف أي قطر من األقطار، وال أن تشهَد عنُي الفلك الدوار هذه الرغبة واإلجتماع. وإن كان احلديث 
عن مثل هذه األمور حيمُل نوعًا من اجلرأة واإلعجاب بالنفس، والفقري خجالن، لكنه أقدم على بيان ذلك مراعاة حلق 

األحباب واألصدقاء«10.
مكتوب ذو أهمية خاصة من الشيخ عبداهلل الدهلوي بحق موالنا خالد

املكتوب التاسع بعد املئة من سلسلة )مكاتيب شريفة( بعث بـها الشيخ عبداهلل الدهلوي إىل العلماء والفضالء 
واألشراف والرؤساء يف إقليم الروم بيانًا ألحوال موالنا خالد ومكانته. وهو مكتوب طويل لكنه ذو أمهية خاصة ملا حنن 

بصدده، لذلك نرتجم بعض فقراتـه من اللغة الفارسية اليت ُكتب بـها.
يقول الشيخ عبداهلل يف بداية مكتوبه:

»بعد محد اهلل تعاىل والصالة على نبيه عليه الصالة والسالم، نعرض حلضرات العلماء والفضالء واحلفاظ واألشراف 
يف تلك الديار املباركة ما يلي:

إن جممع الفضائل الظاهرة والباطنة موالنا خالداً سلمه اهلل قد جاء إىل هذا العبد األحقر الذي ليس شيئًا ذا بال 
يف مدينة شاهجهان اهلندية حسب إشارات غيبية، وبايَع يف الطريقة النقشبندية اجملددية، مث تفرغ جبد واجتهاد لألذكار 
واشتغل باملراقبات إىل أن وصل بعناية اهلل تعاىل وبواسطة املشايخ الكرام إىل مقام احلضور واجلذبة واجلمعية، وحاز كثرياً 
هت إليه توجهات خاصة به يف عاَلَمي اخللق  من الواردات والكيفيات واحلاالت واألنوار يف الطريقة النقشبندية. كما ُوجِّ
واألمر، وبذلك حظي برشحة من حبار النسبة إىل اإلمام الرباين رمحه اهلل، وُمنح مع هذه األحوال واملقامات إجازة 

انظر “رسالة عبدالغين” ملحقًة بكتاب “مقامات مظهرية” ص: 191.  9
انظر “رسالة عبدالغين” ملحقًة بكتاب “مقامات مظهرية” ص: 191. ُنشرت الرسالة بتمامها هناك. ولكن مؤلف كتاب “رجال   10
الفكر والدعوة يف اإلسالم” 733/3 اقتبس بعضها وترمجها إىل العربية. وحنن يف ترمجتنا هلذا املقطع أقتبسنا بعض العبارات من هذه 

الرتمجة.
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اخلالفة كي ُيلقَِّن طالبه ويرشدهم. وعندما رجع إىل بالده اشتغل بالرياضيات وبتزكية الباطن. ومحداً هلل فقد نال القبول 
ونشَر الطريقة النقشبندية يف تلك الديار«.

ويقول أيضًا يف تلك الرسالة:
»من الواجب على أهل تلك الديار توقريُه واحرتاُمه، كما جيب على هذا املسكني أن يدعَو له باخلري«.

ويقول أيضًا:
»من الضروري أن ُيعترَب وجوُده هناك فرصًة مثينة وأن ُتعدَّ حمبُته وصداقته ومراعاة اآلداب معه أمراً الزمًا«.

ويضيف إىل ذلك قوَله:
»إن مرتبة اإلحسان هي روح الدين اإلسالمي املبني، ومن املمكن للمرء أن حيصل على تلك املرتبة عنده«.

ويقول يف جانب آخر من رسالته:
»الشك يف أن وجوَد هذا اجلوهر الثمني والدرة الفريدة يكون مبعثًا للسعادة يف تلك الديار وللمستفيدين منه. وال 
أجُد يف أي عصر من عصور الطريقة والتصوف مثل هذه الربكة اجلامعة والوفرية. لذا من الضروري تأييُده واإلخالص 

له وحمبته«.
ويف مكان آخر من رسالته يقول:

»أبِعدوا األذى وعداوَة احلاقدين عن موالنا خالد كي تنالوا الثواب واجلزاء احلسن، وإاّل فإن اهلل سبحانه هو ناصره 
وُمعيُنه الكايف«11.

وال ريب يف أّن مكانَة موالنا خالد الرفيعة لدى مرشده يظهر للقارئ بوضوح من هذه الرسالة اليت ترمجنا فقرات 
منها.

ومن الالزم هاهنا اإلشارة إىل رسالة أخرى للشيخ عبداهلل الدهلوي كتبها إىل موالنا خالد باللغة الفارسية، نستشف 
منها أن الشيخ أرسلها مع الرسالة املذكورة، حيث جيد املدقق فيهما أموراً مشرتكة وشبيهة بعُضها ببعض. والذي جيلب 

هة إىل موالنا خالٍد ما ذكره مرشده يف ختامها ماطبًا موالنا خالداً: االنتباه يف هذه الرسالة املوجَّ
»إن احلق سبحانه وتعاىل جعلك خليفة للشاه النقشبند ولإلمام الرباين اجملدد لأللف الثاين، فليس مبقدور أحد 

أن خْيُلَفك«12!
وبدهي أن هذه الشهادة له من شيخه ومرشده هلا أمهيتها اخلاصة يف التعريف مبوالنا خالد ومكانته.

الرسالة األخيرة في )مكاتيب شريفه( لموالنا خالد
نأيت اآلن إىل املكتوب العاشر بعد املئة من كتاب »مكاتيب شريفه« للشيخ الدهلوي الذي أرسله إىل موالنا خالد. 

مما جاء فيه، بعد ترمجته من الفارسية:
»إىل جامع الكماالت الظاهرة والباطنة وجممع الفيوضات اإلهلية حضرة موالنا خالٍد، سلمه اهلل تعاىل.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مكاتيب شريفة. ص: 822-522   11
“يادى َمردان” 623/1.  12
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حنمد اهلل تعاىل على أن عبده هذا خبري إىل اليوم الثاين والعشرين من ذي احلجة سنة 1237هـ، وأنه يقضي أوقاته 
يف التعليم وتلقني الطريقة حسب أوامر املشايخ الكرام.

وصَلنا مكتوُبكم، وقد ُسررنا بالتعرف على أحوالكم وأخباركم اجليدة.
الشكر  نقدم آالف  أن  علينا  يوجب  بسببكم  إىل طالبـها  والربكة  اخلري  وإيصاَل  أيديكم  الطريقة على  نشَر  إن 
واحلمد للمنعم احلقيقي جل جالله، وأن نـهدَي آالف الصالة والسالم لروح سيدنا الذي هو رمحة للعاملني صلى اهلل 
عليه وسلم، ونثين آالف املرات على املشايخ العظام رمحهم اهلل على تلك النعمة اليت أصبحتم مبوجبها مقبواًل لدى 
احلضرة اإلهلية، وكذلك على ما حظيتم به من حضور القلب وما نلتموه من مرتبة التوجه املسماة مبقام »اإلحسان« 
و«الشهود«، وهي من املقامات اليت يتصفى فيها القلب من احلظوظ والرغبات ويستغرق يف احلضور اإلهلي، وهذه هي 

حقيقة »املشاهدة«.
ومحداً هلل تعاىل على أن راجْت يف تلك البالد نـهايُة آمال العارفني، وصار اتِّباُع الناس للشريعة الغراء متينًا ثابتًا.

نسأله تعاىل أن يزيد من هذه النسبة الشريفة وااللتزام بالشريعة. آمني«13.
ويف ختام هذا املبحث نعود فنكرر ما ذكرناه من أن هذه املراسالت، اليت أوردنا ُنتفًا منها، مل تَنْل بعُد -حسب 
علمنا- اإلهتماَم اجلدير بـها لدى الباحثني، فهي كما توضح املقام الرفيع ملوالنا خالٍد يف نظر مرشده، تبني كذلك عنايَة 

املرشد به ومتابعَة خدماته وجهوده وتوجيَهه إىل ما يلزم يف احلاالت املختلفة.
وقد آثرنا إثارة هذا املوضوع لنوجه بـها مهم الباحثني احملبني هلذا اإلمام اهلمام كي يتابعوا هذا اجلانب من حياة موالنا 

خالد وجهوده، حتقيقًا ودراسًة وحتلياًل، فيتحفوا املكتبة اخلالدية باجلديد من املعلومات.
المبحث الثاني

تقييم جهود موالنا خالد من لدن مدرسة مرشده وبعض مؤرخي اهلند
يف هذا املبحث نكشف عن تقييم جهود موالنا خالد يف الدعوة إىل اتباع الشريعة ونشر الطريقة من قبل مرشده 

وأصدقائه يف اهلند، ونورُد كذلك مناذج ملا ذكره أحد املؤرخني املعاصرين من اهلنود الثقاة يف هذا املوضوع.
أواًل: في الحقبة المعاصرة لموالنا:

كتاب )درُّ المعارف( نموذجًا
من املصادر اهلندية اليت أُلفت عندما كان موالنا خالٌد على قيد احلياة كتاب امسه »ُدرُّ املعارف«.

الدهلوي يف »مكاتيب شريفة« أعين الشيخ رؤوف أمحد  الكتاب هو جامُع رسائل الشيخ عبداهلل  مؤلِّف هذا 
اجملددي.

وهذا الكتاب هو مذكرات يومية سّجلها املؤلف تضمنت بعضًا من أقوال الشيخ عبداهلل الدهلوي وبعض احلوادث 
اليت وقعت يوميًا يف جملسه خالل عشرِة أشهر وتسعة عشر يومًا، اعتباراً من يوم السبت 12/ربيع الثاين/1231هـ إىل 

يوم اجلمعة آخر يوم من شهر صفر سنة 1232هـ.
وما يهمنا يف مبحثنا هذا وروُد اسم موالنا خالٍد واحلديُث عنه يف عدة أماكن من هذا الكتاب.

مكاتيب شريفة. ص: 922   13
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وتأيت أمهية الكتاب من أنـه تسجيل مباشر ملا جرى وما قيل يف جملس الشيخ عبداهلل الدهلوي، أو ما هو من نص 
كالم الشيخ، كتبه املؤلف مباشرة أو يف نفس اليوم دون أن يتأخر عن حينه فيمحوه الزمان من ذاكرته. وكذلك إنَّ 
الشيخ الدهلوي هو الذي اختار املؤلف واعتمد عليه يف تسجيل مذكراته ومجع مكاتيبه، مما يؤكد مصداقية الكتاب 

ومنزلَة املؤلف لدى صاحب املذكرات.
اللغة  من  ترمجتها  بعد  املذكور،  الكتاب  يف  موالنا  عن  احلديث  فيها  ورد  اليت  الفقرات  يأيت  فيما  نورد  وحنن 

الفارسية.
1 – من مذكرات يوم األحد 6/مجادي الثانية/1231هـ، ورد فيها:

»جاء رجل من مكة املكرمة عندما مسع أخبار الشيخ )يقصد الشيخ عبداهلل الدهلوي(. وعندما سئل الرجل: ما 
الذي مسعَته عن الشيخ حىت رّغبك يف اجمليء إىل هذه البالد؟ فأجاب بقوله: عندما كنت يف بيت اهلل احلرام وصلْت 
قافلة من بغداد، فتحدث من كانوا فيها عن عاّلمة شهرية يف بغداد امسه موالنا خالد، وقالوا إنه ذهب إىل اهلند واقتبس 
الطريقة من موالنا غالم علي )الشيخ عبداهلل الدهلوي( ونال إجازة اخلالفة منه. وقد طبقت شهرة موالنا خالٍد مجيع 
آفاق بالد الروم، كما بايعه العلماء األعالم والشخصيات الكبرية. وبعد مساعي هذه األنباء اشتقت لرؤية الشيخ عبداهلل، 

وبعدها تشرفت باملثول أمام هذه احلضرة املباركة بعناية اهلل تعاىل«14.
2 – من مذكرات يوم األربعاء، 4/رجب/1231هـ.

»يف هذا اليوم وصل السيد أمحد البغدادي )ويذكره الشيخ عبدالغين يف رسالته باسم الشيخ امحد الُكردي(15 حيث 
مسع أحوال الشيخ )عبداهلل الدهلوي( على لسان موالنا خالد الرومي الذي هو من خلفائه يف بالد الروم، وهو مرشد 
األنام وإمام ُولِد آدم. وبعد مساعه أخبار الشيخ من موالنا خالد ترك مشيخته يف بغداد وقطع املراحل ومشاق الطريق 

حىت وصل إىل هنا بقصد بيعته«16.
3- من مذكرات يوم اجلمعة 22/رجب/1231هـ.

يقول الكاتب:
»حضر شيخ مغريب متجشمًا عناء السفر الطويل يف هذه املسافة الشاسعة البعيدة عندما مسع بذكر شيخنا اجلليل، 
ولقي يف الطريق ببغداد الشيخ خالد الرومي، فذكر من حال قبوله العظيم ورجوع الناس إليه، وقال إنه بايعه وتاب على 
يديه زهاء مئة ألف شخص، واخنرطوا يف سلك مريديه، كما بايعه ألف من العلماء املتبحرين الذين ميُثلون لدى الشيخ 

يف إجالل واحرتام«17.
4- من مذكرات يوم األحد 26/رجب/1231هـ.

يقول الكاتب:
»كتب الشيخ يف هذا اليوم عدداً من الرسائل كان أوهلا موجهًا إىل موالنا خالد، سلمه اهلل«.

در املعارف: 17-07   14
انظر “رسالة عبدالغين” ملحقًة بكتاب “مقامات مظهرية” ص: 002، وانظر كذلك: مكاتيب شريفة، ص: 5.  15

در املعارف: 98   16
در املعارف: 801، وكذلك رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم 733/3 للسيد أيب احلسن الندوي رمحه اهلل. واقتبسنا ترمجة هذه املذكرة   17

منه. 
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مث يقول حول الرسالة اخلاصة مبوالنا خالٍد: »كان فحوى رسالته إليه ما يأيت:
فرحت كثرياً بنبأ إرشادكم، البد أاّل تغرتوا بوصول الطالب واجتماع الناس حولكم. على املرء أن يلحظ دومًا ويف 
كل حلظة انكسارَه وعدمه، ويرى أن توبة الناس ورجوعهم إىل اهلل تعاىل وكذلك هذا اإلرشاد العظيم من توجهات 

وتأييدات املشايخ العظام، فعليكم أن تنتظروا يف كل ساعة وأوان عناياتـهم. والسالم«18.
ثانيًا: في العصر الحاضر

)أ( كتاب: )المسلمون في الهند(:
ذكر املؤرخ القدير والداعية الشهري )السيد أبو احلسن الّنْدوي، رمحه اهلل(19 اسم موالنا خالد يف موضعني من كتابه 

)املسلمون يف اهلند(.
أحدمها يف الفصل الذي عقده بعنوان )نوابغ الشعب اهلندي اإلسالمي( وذلك عندما ذكر من بني نوابغ اهلند 

اإلمام الرباين أمحد بن عبداألحد السرهندي، فلدى الكالم عن انتشار طريقته، قال:
»وانتشرت طريقته العلية بواسطة العالمة خالد الشهرزوري الُكردي )1242هـ( يف بالد الروم والعرب واحلجاز 

وبالد األكراد وسورية وتركيا انتشاراً مل ُتعرف لطريقة«20.
وثاين املوضعني هو ما ورد يف الفصل املعنون بـ)الصوفية يف اهلند وأثرهم يف اجملتمع( وذلك عند ذكر الشيخ غالم 

علي الدهلوي، فيقول:
»وانتشرت هذه الطريقة بواسطة خليفته الشيخ خالد الشهرزوري يف العراق وتركستان والشام وتركيا، وال تزال باقية 

فيها«21.
)ب( كتاب: )رجال الفكر والدعوة في اإلسالم(:

وهذا الكتاب من تأليفات السيد أيب احلسن الّنْدوي أيضًا.
خصص املؤلف اجلزء الثالث من هذا الكتاب للحديث عن اإلمام الرباين السرهندي، رمحه اهلل.

وقد ورد ذكر موالنا خالٍد بتقدير وإجالل عدة مرات يف هذا اجلزء من الكتاب.
من ذلك قوله عندما حتدث عن سلسلة اجملددية يف الطريقة النقشبندية:

»فقد كانت زاويُة دهلي الشهرية يف العامَل واليت كانت مأوى العرب والعجم، وتصّدر فيها للرتبية واإلرشاد ُجلة 
املشايخ األفذاد، كالشيخ خواجه سيف الدين، والشيخ مرزا مظهر جان جانان، والشيخ غالم علي، والشيخ أمحد سعيد 
يف عصورهم وأدوارهم، حلقَة هذه السلسلة اجملددية. ومن هناك محل الشيخ خالد الرومي الُكردي هذه الطريقة، بعد 
أن تلّقنها وأخذها من الشيخ غالم علي، إىل بالد الشام وتركيا، وانبثت منه عروقها يف العراق والشام وكردستان وتركيا، 

در املعارف: 901  18
وهو العامل الشهري والداعية القدير واملؤرخ الثقة السيد أبو احلسن علي احلسين النَّْدِوي، أشهر شخصية اسالمية هندية يف العصر احلاضر   19
دة للعمل اإلسالمي النزيه اخلالص، ساح يف البالد  هة واملرَشِّ وعضو عدد من اجملامع العلمية ومؤلف العديد من الكتب القيمة املوجِّ
اإلسالمية وألقى احملاضرات وشارك يف الكثري من املؤمترات ونال العديد من اجلوائز تكرميًا جلهوده وخدماته. وقد ازدهر معهده العلمي 
“ندوة العلماء” يف عهده فتخرج منه أجيال من العلماء العاملني والدعاة املرشدين تفرغوا خلدمة اإلسالم نقية خالصة يف تلك البالد. 

ولد سنة )3331هـ/4191م( وتويف سنة )0241هـ/9991م( فرمحه اهلل وعوَّض املسلمني بأمثاله.
املسلمون يف اهلند: 45  20

املسلمون يف اهلند: 831  21
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وانتشرت يف املدن والقرى، واألسر والبيوت«22. 
ويذكر هذا الكاتُب الكبري واملؤرخ الثقة، يف الفصل الذي عقده للحديث عن الشخصيات الكبرية واخللفاء العظام 
الذين قاموا بنشر طريقة اإلمام الرباين وتوسيع عمله التجديدي، موالنا خالداً -ُقدس سرُّه- بشيء من التفصيل، فيذكر 

حتت عنوان )الشيخ خالد الرومي( ما يلي:
»وقّدر اهلل -عز وجل- أن تنتشَر سلسلة الشيخ غالم علي وطريقته وميتدَّ رواقها على العراق والشام وتركيا، بالشيخ 
خالٍد الرومي الشهرزوري، أحِد الفضالء األكراد، الذي بلغه صيُت الشيخ غالم علي وإرشاُده، فشدَّ رحَله يف شوق 
وحنني واضطراب، وقطع املفاوَز واملسافاِت الشاسعة حىت وصل يف مدة عام كامل إىل دهلي، فألقى رحَله يف زاويته 
ولزمها إىل أن أكرمه اهلل -سبحانه وتعاىل- بعد الرتبية والسلوك، باإلجازة واخلالفة. وقد كان من انقطاعه الكامل إىل 
اإلشتغال بتزكية نفسه أثناء إقامته أّن العلماء واملشايخ من أهل دهلي الذين كانوا يسمعون -من أعوام وسنني- أخباَر 
فضله ونبوغه ومسوَّ منزلته، يأتون لزيارته، فيقول هلم: )ال يستطيع الفقري أن يلتفت إىل شيء آخر غري هدفه املنشود 
الذي جاء ألجله(. وملا رجع إىل بالده، تـهافَت عليه الناس من كل حدب وصوب، وقصدوه ُزرافاٍت وُوحدانًا، وُرزَق 

من القبول ورجوع الطالبني ما ينُدُر نظريُه«23.
مث ينقل السيُد النْدِويُّ من كتاب »در املعارف« ما ذكرناه من حضور الرجل املغريب إىل دهلي، بعدما مسع مآثر 

الشيخ عبداهلل الدهلوي من موالنا خالٍد يف بغداد«24.
وكذلك ينقل السيد أبو احلسن الندوي مقطعًا من الرسالة اليت بعث بـها موالنا إىل الشيخ أيب سعيد اجملددي واليت 

اقتبسنا قسمًا منها من هذا املصدر نفسه ومن »رسالة عبدالغين«25.
مث يقول:

»كان العالمُة ابن عابدين املعروف بالعالمة الشامي مؤلف »رّد احملتار شرح الّدر املختار« تلميَذ الشيخ خالد 
الرومي، تربَّ على يديه، وألَّف رسالة مستقلة عنه بعنوان: »َسلُّ احُلساِم اهلندي لُنصرِة موالنا خالد النقشبندي« وهي 
يف احلقيقة ردٌّ على كتاب ألفه بعض احلاسدين الكائدين يف معارضة الشيخ خالد الرومي وتضليله، وتناوَل يف آخر 

الرسالة ترمجة حياته بإجياز«26.
الخاتمة

د يف اخلتام على أن هذه  وحنن إذ حنمد اهلل –جلَّ جالُله- على توفيقه إيانا بإمتام ما أردنا عرَضه يف هذه الورقة، نؤكِّ
املعلومات اليت أوردناها ما هي إال نزر يسري من ُدرٍّ كثري.

وليس غرُضنا استقصاَء هذا اجلانب من سرية موالنا، بل املقصود من وراء ذلك إثارة مهم الباحثني كي ُيغنوا هذا 
اجلانب وسائر جوانب سرية هذا اإلمام اجلليل بالتحقيق والدرس والتحليل، ويبنَي كل منهم طرفًا من علوِّ مكانته وعظيم 
إخالصه وصدق توّجهه إىل اهلل تعاىل وغري ذلك من الصفات والشمائل اليت حتّلى بـها واليت أبقْت من بعده طريَقه 

ومنهجه يف التزكية والسلوك إىل يومنا هذا عامراً، وخّلدت امسه -بأنصع ما يكون- على صفحات التأريخ.

رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم 271/3   22
نفس املصدر: 733-633/3   23

نفس املصدر: 733/3   24
نفس املصدر: 733/3   25

نفس املصدر: 833-733/3   26
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فكما قّدر اهلل له أن يكون امسه )خالداً( كذلك قّدر له أن يكون )امسه( خالداً!
فسالم عليه يف اخلالدين.

النتائج والتوصيات
أواًل: النتائج.

بعض  موالنا خالد، وردت يف  متناثرة حول  معلومات  الستار عن  ُيزيح  السابقة  الصفحات  ذكرناه يف  ما   -1
املصادر، يزيد من يقيننا باملقام الرفيع الذي يتبوؤه موالنا خالٌد-ُقّدس سرُّه- يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

2- يبني لنا أن هناك من املصادر ما حتوي أخباراً متفرقة حول موالنا خالٍد أو تتضمن بعض آثاره، قد ال تتوفر 
لدى بعض الباحثني، وهي تستحق العناية بـها والعمل على تيسري احلصول عليها كي تكون مصدراً متناواًل بني األيدي 
يعتمده الكتاب والباحثون عند دراساتـهم هلذه الشخصية النابغة الذي ال تزال تأثريات إخالصه وإرشاده ترتى يف عدد 

من األقطار اإلسالمية.
3- إن ُشهرَة موالنا خالٍد قد جاوزت حدوَد الزمان واملكان، وأصبح اسم هذا اجملدد الداعية ضمن امساء املرشدين 

العظام والشخصيات الكبرية يف التأريخ اإلسالمي. ومن اخلري لألمة االنتفاُع بسريته وآثاره، السيما مكاتيبه.
ثانيًا: التوصيات.

ويف اخلتام نوصي َمن يهمهم األمر مبا يأيت:
1- أن تتواىل الندوات وامللتقيات العلمية يف اجلامعات ومراكز البحث، خاصة يف عاملنا اإلسالمي حول هذه 
الذين كانوا يدعون إىل اهلل على هدًى وبصرية باحلكمة واملوعظة  الكبرية وكذلك حول األعالم اآلخرين  الشخصية 

احلسنة، كي ترتسَم خطاهم األجياُل املقبلة وتستفيَد من جتاربـهم وترامجهم وآثارهم.
2- أن تنبثَق عن هذه امللتقيات واملؤمترات جلان علمية تتكون من الباحثني املخلصني تقوم بتتبع ومجع ما تفرّق 
من آثار موالنا خالد ومناقبه وأخباره يف بطون الكتب واملصادر املختلفة واألماكن املتعددة واملكتبات ذات الصلة بـهذه 

األمور ومبثل هؤالء الشخصيات.
3- إن عاّلمة كبرياً كموالنا خالٍد يستحق أن ُتنشَأ بامسه اجلامعات واملعاهد العلمية، فنتمىن من صميم قلوبنا حتقيَق 

هذه األمنية مبا يستحقه مقاُم هذا اإلمام اجملدد من أمة سيدنا حممد، عليه الصالة والسالم.
4 - من السنة أن ُيدَعى املرُء بأحب أمسائه إليه. ومن احلق واإلنصاف أن ُينسَب إىل ما نسَب نفَسُه إليه.

إنه  نفسه  يقل عن  بغداَد ومل  إىل  نفَسه  ينسُب  إىل سرية موالنا خالد ومكاتيبه ورسائله ال جنده  وعند رجوعنا 
»بغدادي« يف مجيع كتاباته، ولو مرة واحدة، ومل يتخذ لنفسه هذه النسبة بسبب إقامته فرتات متفاوتة يف بغداد، وإمنا 

ُلها لنفسه ويكُتبها بقلمه كانت النسب اآلتية: نسبته اليت كان ُيفضِّ
السهروردي،  القادري،  الشافعي،  العثماين،  اجلايف،  الُكردي،  الشهرزوري،  املظهري،  اجملددي،  النقشبندي، 

الكربوي، اجلشيت.
وكذلك ال جند بلداً اسُتخِدَمْت فيه نسبة »البغدادي« ملوالنا خالد غري تركيا اجلارة وال شعبًا اسَتعمل هذه النسبة 

له غري إخواننا األتراك.

فاروق رسول حييـى 
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وحنن ننتهز هذه املناسبة اخلالدية لنرجَو فيها من إخواننا يف هذه الديار أن يتداركوا هذا األمر، ويصححوا هذه 
ل استعماَله يف كتاباته، كي ُنِقرَّ بـها عيَنه يف عامله اخلالد  النسبة، وينسبوا موالنا خالداً إىل ما نسَب نفَسه إليه وفضَّ

ونتشّرَف بصحبته يف ديار اخللود مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقًا.
وأخرياً ندعو اهلل تعاىل أن يرفَع من درجات موالنا خالد يف املقرَّبني، وأن يسلَك بنا سبيل املتقني، وحيشرَنا حتت 

لواء سيد املرسلني، وُيكرَمنا بشفاعته أمجعني.
وصلى اهلل على النيب األمي سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

واحلمد هلل رب العاملني.
المصادر

استقيت املعلوماِت الواردَة يف هذا البحث من املصادر اآلتية:
درُّ املعارف. )باللغة الفارسية( تأليف الشيخ رؤوف أمحد اجملددي. طبعة استانبول، 1974م. مصورة باألوفست 

عن طبعة هندية قدمية.
رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم. )باللغة العربية(. اجلزء الثالث اخلاص باإلمام الرباين. تأليف السيد أيب احلسن 

النَّْدوي. طبعة )دار ابن كثري، دمشق- بريوت( 1999م.
الغين بن سعيد اجملددي. ُطبعت يف استانبول ملحقًة بكتاب  تأليف عبد  الفارسية(.  رسالهء عبدالغىن. )باللغة 

)مقامات مظهريه( للشيخ عبداهلل الدهلوي سنة 1993م.
دمشق(  الفتح-  دار  )مكتبة  طبعة  النَّْدوي.  احلسن  أيب  السيد  تأليف  العربية(.  )باللغة  اهلند.  يف  املسلمون 

1962م.
مكاتيب شريفة. )باللغة الفارسية(. تأليف الشيخ رؤوف أمحد اجملددي. طبعة استانبول، 1992م.

مكتوبات موالنا خالد النقشبندي. )بالعربية والفارسية(. مجع وحتقيق وتقدمي حممد علي القرَداغي، طباعة )مركز 
آرا لإلعالم( السليمانية، 2016م.

يادى َمردان. اجلزء األول اخلاص مبوالنا خالد )باللغة الكردية( وقد تضمن الكتاب رسائل موالنا خالد باللغتني 
العربية والفارسية، وكذلك ديوان شعره باللغات الثالث الفارسية والعربية والُكردية. تأليف الشيخ عبدالكرمي املدرس. 

الطبعة األوىل الصادرة من اجملمع العلمي الُكردي يف بغداد سنة 1979م. 

 طرف من عالقات )موالنا خالد النقشبندي( مبرشده وتسجيل جهوده الرتبوية لدى بعض مؤرخي اهلند 





MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN  
İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN ŞER’Î OLDUĞUNA 

DAİR KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ

Vecihi SÖNMEZ*

1. İSLAMDA BİLGİ KAYNAKLARI 
1.1. Vahiy
“Vahiy” (الوىح) kelimesi ve türevleri birçok âyette geçmektedir. Bu kelime 

lügatta fısıldamak, işaret etmek, gizli konuşmak, ilhâm etmek, yazı yazmak 
ve hızla işaret etmek anlamlarına gelmektedir.1 Ayrıca, Allah tarafından kal-
be süratle atılan şey olması sebebiyle bu isimle anılmaktadır. “Evha” (أوىح�) ise 
göndermek, ilhâm etmek anlamlarını taşımaktadır. «Evhaytu» (أوحيت�) “emrettim” 
mânasına gelir. Ayrıca, gizli bildirme anlamına da gelmektedir.2 Dil kurallarına 
göre bu anlama gelen vahiy kelimesi, genel olarak akıl sahibi olanlara isnad 
edilir. Bununla beraber bu kelimenin bazen cansız ve hayvan gibi akıl sahibi 
olmayan varlıklara da isnad edilmesi mümkündür. Bu takdirde hitab edilen 
varlık, akıl sahibi mevkiine konmuş ve ona akıllı imiş gibi muamele edilmiş 
olur.3 Böylece vahiy kelimesinin gerçek anlamının herhangi bir değişikliğe uğ-
ramaksızın kullanıldığı anlaşılmış olur.

Vahiy için çeşitli tarifler yapılmıştır. Bunlardan birinde, “Allah’ın peygambe-
rine yüce katından indirmiş olduğu ilâhî söz”4 diye tarif edilmiştir. Görüldüğü gibi 
bu tarif sadece peygamberleri kapsamına almaktadır. Bununla birlikte İslâm 
âlimleri vahyin kapsamına aldığı alan konusunda farklı görüşler ileri sürmüş-

*	 Doç.Dr.,	Van	Yüzüncüyıl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(sonmezvecihi@yahoo.com).
1 İbn’ul-Manzur,	 Ebu’l-Fadl	 Cemâlu’d-Dîn	 Muhammed	 b.	 Mukerrem:	 “Lisânu’l-’Arab”, 

T’alik,	Ali	Şîrî,	Beyrût	1413/1992, XV,	379-381.	Râğıb	el-Isfahânî,	el-Huseyn	b.	Muhammed,	
el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân,	İstanbul-1986,	s.536.

2 İbnu’l-Mânzûr,	a.g.e.,	XV,	380
3 Bkz.	 Zilzâl,	 99/5;	Nahl,	 16/65;	 Fussilet,	 41/12;	 et-Taberi,	Muhammed	 b.	 Cerir,	Câmiu’l-

Beyân Tevili’l-Kur’ân,	Beyrût,	1409/1988,	X,	526.
4 et-Tehânevî,	Muhammed	b.	Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn,	İstanbul-1404/1984,	II,	1523.	
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ler; Bazıları bütün canlıları vahye muhatap kabul ederken5, bir kısmıda bunu 
sadece peygamberler ve velîlerle sınırlı tutmuş6, çoğunluk ise vahyin sadece 
peygamberlere yönelik bir hadise olduğunu söylemiştir.7 Vahiy, Allah’ın bazı 
insanları seçip onlara diğer insanlara iletilmek ve bildirilmek üzere verdiği bil-
gilerin kaynağıdır. Daha kısa deyimi ile Allah’ın peygambere, insanlara tebliğ 
edilmek üzere gönderdiği bilgilerdir.8 

Özetle söylenecek olursa vahiy, Allah’ın kelamının peygamberi lisanıyla 
insanlara ulaşmasıdır. Bu kavramın muhtevasında Allah tarafından risâletinin 
doğruluğu mu’cize ile desteklenen peygamber vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış 
ilahi sözlerle beraber doğruluğu mücizelerle teyid edilmiş peygamberin sünne-
tide yer almaktadır.

1.2. Akıl
Akıl “عقل» kelimesi, üç harfli ikinci babtan «َيْعِقُل -fiilinin masdarıdır. Ço «َعَقَل 

ğulu «عقول» dur.9 Cehl,10 cunûn ve humk’un11 zıddı olan bu kelime arap dilinde 
şu anlamlara gelmektedir: Hayvanın ayağına vurulan bağ, köstek, sığınak; üstün 
gelmek, yükselmek, menetmek; maddeden soyutlanmış cevher, her şeyin en iyisi; anla-
ma ve bilme yeteneği, bilgi, iyiyi ve kötüyü ayıran güç, iş konusunda dayanıklı olmak, 
insanın kendisiyle diğer hayvanlardan ayrıldığı nitelik, zekâ; nefs-i natıka, ruh, idrak 
yeteneği, rey ve fikir.12

Yukarıda bazı mânalarını sunduğumuz “a-k-l” kökünün türevleri ve değişik 
şekillerdeki kullanımları, yüz civarında farklı anlamlar içermektedir.13

 Kavram olarak akıl, ağlamak, tutmak, korumak anlamına gelen a-k-l kö-
künden türetilmiş olup, algılamak demektir. Algılama aracı olan akıl, kişinin 
duyularla kavrayamadığı şeyleri kendisiyle kavradığı bir düşünce yetisidir. Sa-
hibini tehlikelere düşmekten koruduğu için bu düşünce yetisine akıl denmiştir. 
Akıl, iyiyi ve kötüyü seçip ayırdetme yeteneğidir.14 

5 Bkz.	Süleymân	Nedvi,	Asrı saadet,	trc.,	Ömer	Rıza,	İstanbul,	1347/1928,	III,	110.
6 el-Isfehânî,	Müfredât,	s.515.
7 Bkz.	Reşid	Rıza	Muhammed,	el-Vahyü’l-Muhammedî,	Beyrût,	1391/1971,	s.38.
8	 “Vahyin	 kelime	 ve	 terim	 anlamı	 geliş	 şekilleri	 vb.konularda	 detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	Musâ	

Demirci,	Vahiy gerçeği,	İstanbul,	1417/1996.
9	 İsmail	 b.	Hammad	 el-Cevherî,	 es-Sıhah,	Kahire	 1982,	V,	 1769;	 İbnu’l-Mânzûr,	Lisânu’l-

’Arab,	IX,	326.
10 Ebû	 Bekr	 b.	 Muhammed	 b.	 Hasan	 b.	 Düreyd,	 Cemheretu’l-Luga,	 thk.,	 Remzi	 Münir	

Ba’lebekkî,	Daru’l-İlm	Beyrût,	1408/1987,	II,	939.
11 el-Haris	 b.	 Esed	 el-Muhasibî,	 “Kitabu Maiyeti’l-Akli ve Ma’nahu”, el-Aklu ve Fahmu’l-

Kur’ân,	thk.	Hüseyin	el-Kuvvetli,	1398/1978,	s.202.
12 Bkz.	el-Muhasibî,	el-Aklu ve Fahmu’l-Kur’ân,	 s.204vdd.;	er-Rağıb	el-İsfahânî,	el-Müfredât, 

s.578;	Ebu’l-Kasım	Muhammed	b.	Ömer	ez-Zemahşerî,	Esasu’l-Belâga,	Beyrût,	1404/1984,	
s.309vd.;	Mecdûddîn	Muhammed	b.	Yakub	el-Firuzabadî,	el-Kamusu’’l-Muhit, Müessesetu’r-
Risâle,	Beyrût,	1412/1993,	1336vd.

13 el-Cevherî, a.g.e., V, 1769vd.;	İbnu’l-Mânzûr, a.g.e., IX, 326	vd.;	Firuzabadî, a.g.e., 1336vd.
14 İbnu’l-Mânzûr, a.g.e., IX, 326.
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Evvel emirde akıl ile hasıl olan bilgi zarurî bilgidir. Bir şeyin tamamının 
parçasından bü yük olduğunu bilmek gibi. Akıl, insanı öteki canlı varlıklardan 
ayıran özelliklerin en önemlilerinden birisidir. Aklın ma mahiyetini bilemeyiz. 
Ancak, onun yaşayışımızdaki tesirlerini bilebiliriz. Bu bakımdan, aklın tarifi ko-
nusunda ihtilâflar vardır:

Filozoflara göre, «akıl latif bir cevherdir. Bil gilerimizin doğru veya yanlış ol-
duklan, bu cev herle ayirdedilir.» Fakat, bu tarif doğru değildir. Çünkü; eğer akıl 
cevher olsa idi, onun kendi ba şına ve aklın sahibi olan insan mevcut olmadan da, 
var olması gerekirdi. Böyle bir durum ise, mantıkı açıdan mümkün değildir.15

Akıl insanda azar azar ve yavaş yavaş ortaya çıkarak mükemmel hale gelir. 
Buna da «müstefâd», yani «kâmil akıl» adı verilir. İnsan daki akıl, kemal dere-
cesin çıkmazdan evvel, eksiktir. Nitekim, çocuklardaki akıl böyledir. Akıl, za-
manla gelişir ve meydana çıkar. Akıl, herkeste eşit seviyede olmayıp, kiminde 
az, kiminde İse bi raz daha fazla olarak yaratılmıştır. Zamanla gelişen bu aklın 
bölümlerinin, nasıl ve ne zaman mükemmel hale geldiğini bilebilmek zordur. 
İn sanoğlunun bilgisi, bunu anlamaya kâfi gelmez. Aklın hakikatini ve kemal 
derecesini ancak Allah (C.C.) bilir. Cenâb-i Hak, bizim bu husustaki bil gimizi 
kolaylaştırmak için, aklın zahirî sebebi olan bulûğ çağına gelmeyi, aklın mü-
kemmel hale geldiğinin İşareti olarak bildirmiştir. Dinin emir ve yasaklarına 
uyma mecburiyeti de, âkıl-bâliğ olanlar için konulmuştur. Gerçekten de, ak lın 
gelişmesi bulûğ çağında olmaktadır. Çünkü, nefsin kuvvetleri ve bu arada akıl, 
insan bünyesinin olgunlaşması ile beraber mükemmel hale gelirler.16

Aklın nerede bulunduğu meselesinde de çe şitli fikirler ortaya atılmıştır: 
Âlimlerden bazılarına göre; akıl, dimağda; aklın nuru ise kalptedir. Gözle görü-
lemeyen şey leri idrak eden, işte bu aklın nurudur. Kamil akıl, sahibini, dünyada 
buhran ve rezillikten, ahirette ise pişmanlıktan kurtarır. Bir kısım bilginler de; 
«Akıl, ruhların; ruh lar da bedenlerin hayatıdır» derler. Hz. Ali, kendisine aklın 
mahalli so rulduğunda, filozofların tslakkilerinin tam aksine olarak şöyle demiş-
tir: «Aklın yeri kalptir. Ziyası İse dimağdadır.» İslâm âlimlerine göre, doğru 
olan da budur. Şu da bilinmelidir ki; Allahü Teâlâ, melek lere yalnızca akıl ver-
miş, şehvet vermemiştir. Hayvanlara da şehvet vermiş, akıl vermemiştir. İn-
sanlara ise hem akıl, hem de şehvet vermiş tir. Bu sebeple, aklı şehvetine hâkim 
olan kim se,- meleklerden daha üstündür. Şehveti aklına hâ kim olan İnsan ise, 
hayvanlar mertebesinde, ha 17

1.3. Duyular
 Bilgi kaynağı olarak duyular, şüpheleri giderme hususunda çok önem-

15 Ali	Bulaç,	İslâm Düsüncesinde Dîn-Felsefe/Vahiy-AkIl İlişkisi,	İstanbul,	1415/1994,	s.21vd.	
16 Ömer	Nesefi,	İslam İnancının Temelleri Akaid,	Bayrak	Yayınları,	İstanbul,trs.,	35-36.
17 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	45
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li bir role sahiptir. Bu sebeple hissi mûcizeler akli olanlardan daha etkili bir 
konumdadır.18

Bilindiği gibi Sofistler19 genelde hiçbir bilginin sabit ve kesin olmadığını ile-
ri sürmelerine bağlı olarak duyulara dayalı bilginin de izafi olduğunu kabul 
ederler. Onlara göre insanın doğruluğundan emin olduğu kimi bilgiler daha 
sonra zail olmakta, tattığı bir lezzet yok olabilmektedir. Yarasalar geceleyin gö-
rür gündüz göremezler. âlem şu an itibariyle duyuların tanıttığı nisbette vardır. 
Bir şeyin doğru olması şu anda bir kimseye doğru gibi görünmesi demektir. 
Dolayısı ile duyulara bağlı olarak gerçek bilgi hasıl olmaz, bu şekildeki bilgiye 
ancak itikad etme denebîlir.20

Mâturîdî, ilim konusunda duyuların önemine değinmeden duyu verilerini 
kabul etmeyenlerle tartışmanın faydasız olduğunu savunur. Zirâ bu tür müna-
zara insanı bilgiye değil ancak itikada ulaştırır. çünkü duyulara karşı çıkmak 
bir bilgi olmayıp itikaddır. İtikad ise tartışma götürmez. Münazara ancak ger-
çeği bilip te onu inkâr eden bir kimse ile yapılır, sonunda iddiası bilimsel olarak 
reddedilir. Halbuki böyleleriyle ya dövülerek ve uzuvları kesilerek mücadele 
edilir, ya da kendisine, onun inkârınında bir ikrar olduğu söylenerek gerçeği 
kabul etmeye mecbur bırakılır.21

İtikad’ın bir isbat mahiyeti taşıması, duyu verilerinin gerçekliğine inanma-
yanların iddialarını boşa çıkarmaya yetecektir. Dolayısıyla duyuları bilgi kay-
nağı olarak görmeyenlerin düşüncesi bir inattan öteye geçmeyecektir.22

Cehaletin karşıtı olarak en kuvvetli etken duyulardır. Zirâ duyulara dayalı 
bilgi, kesin ve zorunlu bilgidir. İnsanın ilk bilgileri duyuları vasıtasıyle alması 
neticesinde diğer bilgilere ulaşması mümkün olabilmektedir.23 İnsanın dış dün-
ya ile irtibat kurması, duyular aracılığıyla gerçekleşir ve böylece âlemi zorunlu 
olarak telakki eder. Bir başka deyişle insan ancak müşâhede ettiği şeyleri isim-
lendirir ve duyular vasıtasıyla algıladığı varlıklara işaret edebilir. Yani onların 
sağladığı verilr üzerinde düşünerek eşyayı kavrayabilir.24

Nasların doğruluğunu ancak duyular vasıtasıyla bilmek mümkündür. Zirâ 
Kur’ân’da “Allah sizi Annelerinizin karnından çıkardı ve siz hiçbir şey bilmiyordunuz; 

18 Maturidî,	 Ebu	Mansur	 Muhammed	 b.	 Muhammed	 b.	 Mahmud	 es-Semerkandî,	Kitabu’t-
Tevhîd,	thk.	Fethullah	Huleyf,	Mektebetu’l-İslâmiyye,	İstanbul,	1979., s.10.

19 (M.Ö	 V.-IV.)Yüzyılda	 insanı	 ele	 alan	 Felsefenin	 başlatıcısı	 olarak	 ortaya	 çıkan	 gezgin	
öğretmenlere	 verilen	 isim.	 Bilginin	 temeline	 algıyı	 yerleştirmekle	 birlikte,	 bilgininde	 izafi	
olduğunu	ileri	sürmüşlerdîr.	Onlara	göre	insanlar	doğuştan	erdemli	değildîrler.	Erdemli	toplum	
ancak	fertlerin	ortak	iradeleri	sonucu	gerçekleşir.	(	Ahmet	Cevizci,	felsefe	sözlüğü,	468.)

20 Hayri	Bolay,	Felsefi Doktirinler ve terimler Sözlüğü,	s.372vd.	
21 Bkz.	el-Maturidi,	Kitâbü’t-Tevhîd, s.153vd
22 el-Mâtürîdî,	a.g.e.,	s.154.
23 Hanifi	Özcan,	Mâtürîdî’de bilgi problemi,	İstanbul,	1998,	s.91.
24 el-Mâtürîdî,	a.g.e.,	s.288vd.
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şükredebilesiniz diye size işitme gücü, gözler ve kalpler verdi” (Nahl, 16/78) âyetinde 
görme işitme ve kalbin “Hiçbir şey bilmiyordunuz” ifadesinden sonra yer al-
ması duyuların bilgi kaynağı olduğuna ve nasların doğruluğunu anlamaya yar-
dımcı olduğuna delildir.25

Duyuların gerçek fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin bazı şartları var-
dır. Buna göre duyular herhangi bir arıza ve kusurdan uzak olmalı, objeler de 
duyuların idrak alanı içinde bulunmalı ve algılanamayacak kadar uzak, gizli ve 
şeffaf olmamalıdır. Şâyet duyular bu türden arızalara mubtela olursa mutlak 
bilgi kaynağı olarak kabul edilmez. Ancak duyuların birindeki arıza sadece o 
duyuya aittir diğer duyulara sirâyet etmez.26

Sonuç olarak duyular akılla birlikte kullanıldığı takdirde insanın gerçeğe 
ulaşması oldukça kolaylaşacaktır. Çünkü duyular bilgilerin ilk ve zorunlu kay-
nağıdır. Bu nedenle Peygamberin hissi mûcizeleri duyulara hitap ettiği için nü-
büvveti isbatta önemli bir role sahiptir. 

2. HÜSÜN VE KUBH’UN (İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN) ANLAM ALANI
Sözlükte “güzel ve çirkin, iyi ve kötü” anlamlarına gelen, husun ve kubuh 

tabiri, dünyada övgü ve yergiyi, âhirette de mükafaat ve cezayı gerektiren şey 
demektir.27 Kelam ilminde “husun ve kubuh” şu şekilde tanımlanmıştır: Hak 
Teâlâ’nın emrettiği ve yasakladığı şeyler, veya işlerdir. Yani dînen emrolunan 
her şey güzel, nehyolunanlar da çirkindir.28

Kelam alimleri hüsün-kubuh kavramlarının ıstlahi açıdan şu anlamları içer-
diğini söylemektedirler:

a-Maksada uygun olana hüsün, olmayana kubuh denir. Adaletin hüsün, 
zulmün kubuh olması gibi. 

b- Tabiatı mülayim olana hüsün, olmayana kubuh denir. 
c- Kemal sıfatı olana hüsün, kusurlu ve eksik olana kubuh denir. İlmin gü-

zel, cehaletin çirkin oluşu gibi. 
d- Medh ve senâya değer olana hüsün, kötülenmeyi ve yerilmeyi gerektirene 

kubuh denir. Cömertliğin güzel, cimriliğin çirkin oluşu gibi. 
e- Allah’ın medhine ve mükafatına konu olan şey hüsün, kötülemesine ve 

azabına vesile olan şey ise kubuhtur. İlk dört manada güzelliğin ve çirkinli-
ğin (hüsün ve kübhün) aklî olduğu konusunda İslâm âlimleri arasında ihtilaf 

25 el-Mâtürîdî,	a.g.e.,	s.222.
26 el-Mâtürîdî,	a.g.e.,	s.156vd.
27 İbn’ul-Manzur,	“Lisânu’l-’Arab”,	“hsn”	“kbh”	md;	et-Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn, 

“hsn”	“kbh”	md;	Râğıb	el-Isfahânî,	el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân,	“hsn”	“kbh”	md;	Seyyid	
Şerif	el-Cürcani,	Şerhu’l-Mevakıf,	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	Beyrut-1998,	 III,	145;	Çelebi,	
İslam	Ansiklopedisi,	DİA,	Hüsün-Kubuh,	md.	XIX,	s.59	

28 Saduddin	et-Taftazani,	Şerhü’l-Mekâsıd,	Beyrût	1989,	II,	109.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin İyilik ve Kötülüğün Şer’î Olduğuna Dair Kelâmî Görüşleri   



50

yoktur. İhtilaf sadece beşinci manadaki güzelliğin ve çirkinliğin şer’î veya aklî 
olması konusundadır.29 

Büyük Eş’ari kelamcısı Adudiddin el-Îcî, “hüsün” ve “kubuh” kelimelerinin 
genel olarak üç manada kullanıldığını belirtiyor:

Bunlardan birincisi kemal ya da noksan sıfatlar için kullanılan güzellik ve 
çirkinlik tanımları gibi. İlim, bilgili olma, Cahil bilgisiz olma gibi. Ona göre hü-
sün ve kbhun bu kısmı doğrudan akla hitap eder.30 İkincisi maksada uygunluk 
ya da uygun olmama, diğer bir tabirle maslahat ya da mefsedet halleri için. Bu 
kısmın hem akliliğini hem de izafiliğini gösteriyor ve şöyle bir örnek veriyor: 
Bir kimsenin başına gelen bir kötülük, genelde o kişinin düşmanlarınca bir gü-
zellik gibi algılanırken, dostlarınca ise bir çirkinlik olarak kabul edilir.31 Üçüncü 
olarak da medih/mükâfat veya zem/ceza gerektiren davranışlar için kullanılan 
güzellik-çirkinlik tanımları. Îcî, işte bu son kısmın tartışma konusu yapıldığını 
belirterek şöyle diyor: “Bize göre bu üçüncü kısım dini/şer’îdir. Tıpkı doğruluk-
taki güzelliğin, yalancılıktaki çirkinliğin zaruri/aklî bir şekilde anlaşılmasında 
olduğu gibi.32

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ise, Hüsün ve kubh’un şu üç ayrı manada kulla-
nıldığını belirtir:33 

Birincisi, hüsün kemalin sıfatı, kubuh ise nakısıyetin sıfatıdır. Mesela adalet 
güzeldir, zulüm çirkindir dediğimiz vakit, adaletin kemal sıfatı olduğunu ve 
zulmünde eksiklik sıfatı olduğunu kastederiz. 34

Hüsün ve kubhun ikinci manası, hüsün demek kişinin garaz ve tabiatına 
uygun demektir. Kişinin düşmanının ölmesi gibi. Kubuh da kişinin garaz ve 
tabiatına uymayan demektir ki kişinin dostunun ölmesi gibi. Bu manadaki hü-
sün ve kubuh izafidir yani nisbi olup, bazılarına göre iyi bazılarına göre de kötü 
olabilir. Mesela ölen bir kişinin ölümü onun dostlarına kötü düşmanlarınca iyi 
bir durumdur.35 

Hüsün ve kubhun üçüncü manası, hüsün demek dünyada övme ahirette de 
sevaba nail olma, kubh da dünyada kötüleme ile ahirette azabın gerekli olması-
dır. İşte Mevlânâ Hâlid bu üçüncü anlamın İslam âlimleri arasında ihtilaf mev-
zuu olan kısım olduğunu belirterek, husn ve kubh bizlerin yani Eşari’lerin ve 
sufilerin yanında şer’i, Hanefilerin ve Mutezilelilerin yanında ise aklidir,36 der. 

29 et-Taftazani, a.g.e.,	 II,	 109;	Ali	Arslan	Aydın,	 İslam İnançları,	 (Tevhid	 ve	 İlm-i	Kelam),	
Gonca	Yayınları,	İst.trs.,	s.	383-385.

30 el-Cürcanî,	a.g.e.,	VIII,	201-209.
31 el-Cürcanî,	a.g.e.,	VIII,	202.
32 el-Cürcanî,	a.g.e.,	VIII,	202.
33 Mevlânâ	Hâlid,	Risale fi hakki’r-râbıta,	Milli	Kütüphane,	Yz.,	A-6129/9,	Ankara1824,	vr.,49;	

Mevlânâ	Hâlid,	Risale-i Hâlidiyye,	çev.,	Şerif	Ahmed	b.	Ali,	Mısır	1257,	s.	6-7.
34 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.,	49
35 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.,	49
36 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.,	49.
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Kur’an-ı Kerimde hüsün kavramı 194 defa tekrarlanır ve “güzel olmak, gü-
zel karşılık görmek, güzel davranmak, iyilik yapmak, Allah’a kulluk etmek, 
bolluk, genişlik, nimet, infak” gibi anlamlarda kullanılır. Kubuh ise sadece bir 
ayette yer almış. Burada Firavun ve taraftarlarının kötülenmişkimseler oacakla-
rı belirtilmiştir. (el-Kasas 28/42) Kur’anda kubuh karşı8lığında daha çok “su” ve 
“seyyie” kelimelerinin kullanıldığı görülür.37

Netice itibariyle, Türkçe’de “hüsün” güzellik, iyilik “kubuh” ise çirkinlik 
anlamına gelir.38 Güzellik- çirkinlik daha çok estetik değerleri ifade ettiği için 
ahlakî değerleri anlatmak üzere “iyilik-kötülük”, ya da “hüsün-kubuh” kav-
ramlarını tercih etmekteyiz. Hüsün ve Kubuh problemi Kelâm literatüründe 
Allah’ın sıfatlarıyla olan ilgisi, değerlerin objektif (nesnel) ya da sübjektif (öz-
nel) olup olmamaları, iyi-kötü nitelemelerinin teolojik ya da antropolojik açıdan 
ele alınması gerektiği, insan fiillerinde iyilik ve kötülüğün mahiyeti, iyilik ve 
kötülüğün sorumlulukla ilgisi, akıl ve vahyin iyi kötüyü belirleme vasıtaları 
olarak önem, öncelik veya beraberliği, fiilleri iyi-kötü yapan sebep ve kriterlerin 
neler olabileceği tartışmaları açısından ele alınmaktadır. 

3. MEVLÂNÂ HÂLİD VE KELAMCILARIN HÜSÜN-KUBUH 
ANLAYIŞLARI
3.1. Mûtezile’nin Görüşü:
Mutezileye göre, iyilik ve kötülüğe, hâkim olan, akıldır. Bir şeyin iyi mi, yok-

sa kötü mü ol duğu, akıl ile bilinir. Bunun için nakle, yani ki tap ve sünnet gibi 
dinî delillere lüzum yoktur. Al lah’ın, iyiliği yaratması, aklen şarttır. Aklın yap-
tığı şey güzel; terkettiği şey de kötü demektir. Aklın güzel gördüğü şeyler farz; 
çirkin gördüğü şeyler ise haramdır. Meselâ akıl; Allah’ı İlâh, nefsini de kul ola-
rak bilmeyi; ihsanda bulu nan kimseye teşekkür etmeyi; suda boğulmakta veya 
ateşte yanmakta olan bir kimseyi kurtar mayı güzel gördüğü için bütün bu fiiller 
farzdır. Bunların zıddı ise, aklen kötü oldukları için ha ramdırlar.39

Mutezile, «günah» ve «küfür» gibi şevlerin Allah’ın iradesi ile olacağını da 
kabul etmez. Bu gibi çirkinlikleri Allah’ın İradesine izafe etmenin akıllı kimse-
lerce kötü görülecsğini; dolayısı ile her şeyin Allah’ın iradesi ile olacağı hakkın-
da âyet, hadis ve dinî hüküm bulunmayacağını iddia ederler. Aynı zamanda 
bunlar; bir İnsanın iman et meye ve dinin hükümlerine uymaya mecbur olabil-
mesi İçin, sadece akıllı olmasını şart koşarlar. Yani: «Fertle bu vazifeleri yükle-
yen, yalnız başına, fertte bulunan akılda. Akıl, şer’î delillerden üstündür: İman 
ve teklif, akıl sahibi olanlara te veccüh eder. Buna göre; bir kimse, büyük olsun, 

37 Çelebi,	İslam	Ansiklopedisi,	DİA,	“Hüsün-Kubuh”,	md.,	XIX,	60.
38 Develioğlu,	Ferit,	Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,	Ankara,	1982,	467,	627
39 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	46.
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küçük olsun, eğer akıllı ise İman etmesi lâzım dır. Bu hususta hiç bir mazeret 
kahul edilmez. Akıllı olan çocuğun da iman etmesi farzdır. Bir dağın başında 
yetişmiş, kendisine davet ulaşama mış ve dinin sesini duymamış olan bir kimse, 
akıl olduğu halde, iman etmeden Ölürse cehenneme gider. Çünkü bu kimsede, 
iman etmesini zorunlu kılacak olan akıl mevcuttur.» derler.40

Mû’tezile’ye göre her fiilin; aslında ve hadd-i zâtında veya sıfâtında onu iş-
liyeni medhe ve sevaba lâyık kılacak bir güzellik ci heti veya zemme ve azaba 
müstahak kılacak bir çirkinlik ciheti var dır. Bu hususu akıl, şeriatın beyanından 
önce idrak edebilir. îmân’ın, güzelliğini, küfrün çirkinliğini idrak etmek gibi... 
Bir şeyin şeriat tarafından emredilmesi, o şeyin zâtında veya sıfatında bulu-
nan bir güzellik sebebiyledir, işte o güzellik, o şeyin emrolunmasını icabettirir. 
Bir şeyin nehyedilerek dînen yasak edilmesi de aynı sebep tendir. Yani o şeyin 
zâtında veya sıfatında bulunan çirkinlik, onun yasaklanmasını gerektirir. O 
halde bir şeyin güzellik ve çirkinliğine hükmeden akıldır. Şeriat, onu keşfedip 
beyan eder.41 Bu bakımdan; hüsün ve kubuh, şer’î değil, aklîdir, izafî ve itibarî 
değil» zatîdir.

 Büyük Mutezile kelamcısı Kadı Abdülcebbar’a göre, Mu’tezile’nin, siyasî ve 
askerî hâkimiyeti ellerinde bulundurarak, psikolojik üstünlüğe sahip olmakla 
birlikte, hatırı sayılır bir gayrımüslim nüfusu aralarında barındıran Müslüman-
ların gayrimüslimlerle bunlar arasında da özelikle Yahudi, Hıristiyan ve Mecu-
silerle en azından Kur’an’da ve Sünnette, daha genel bir ifade ile Müslümanla-
rın yaşadıklan hayatta, “doğru” ve “iyi” olarak kabul ettiklerinin akıl tarafından 
da bilinebileceğini göstermek amacıyla bir diyaloga (münazara, kelâm) girişip 
girişmediklerini araştırmak gerekmektedir.42 O halde Mu’tezile’nin akıl vur-
gusu esas itibariyle, bir rasyonalizm veya bir tür insanları vahiyden bağımsız 
düşünmeye yönlendirme olmayıp, vahiy tarafından oluşturulmuş olan tarihî-
toplumsal varlığın anlaşılması ve anlatılması yoluyla yeniden üretilmesi, yani 
muhafaza edilmesi gayretine matuf olduğunu söylemek mümkün olacaktır.43 
Kadı’nın hüsün ve kubuh meselesi ile ilgisi, epistemolojiktir İyi ve kötü nasıl 
bilinir? Ancak epistemolojik bilgi, yeni bilgiler elde etmeye değil, iyi ve kötü 
olarak bilineni makul bir şekilde temellendirmeye matuftur. Bu bilgi zorunlu 
olarak “malûma” bağlı olduğu için, bir ontolojiyi de içermektedir. Burada mu-
hatabın “herkes” olması kendisi ile, “vahiy” veya “hitap” öncesi şartları dikkate 

40 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	46.
41 Ali	Arslan	Aydın,	İslam İnançları,	s.	383.
42 Kâdî	Abdulcebbar,	Ahmed,	 Şerhu Usuli’l-Hamse,	 thk.	Abdulkerim	 Osman,	Mektebetu’l-

Vehbe,	Kahire,	1996,s.	606;Teftazânî,	Şerhu l-Akâid,	İstanbul	1317,	s.	3-4
43 Ebu	 Hamid	 el-Gazâlî,	 “el-Munkizu mine’d-Dalâl”,	 Mecmû’atu	 Resâili’l-lmâm	 el-Gazâlî	

V,	neşr.	Ahmed	Şemsüddin,	Beyrut:	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye	1994-1997,	s.	33;	bkz.,	Kadı	
Abdulcebbar,	el–Muğni	fi	Ebvabi’t-Tevhid	ve’l-Adl.,	Neşr.	İbrahim	Medkur-Taha	Hüseyin,	
Kahire	1962.	XVII,	243.
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almayı da birlikte getirmektedir. Hitap öncesi durumun dikkate alınması de-
mek, önceki durumun hitaba göre veya hitap cihetinden bir belirlemesini yap-
mak demektir. Bu da doğrudan doğruya hitabın muhtevasının ne olduğunu tes-
pite dayanır. Hitap ise emir, nehiy, va’d, va’îd, vs. gibi bir muhtevaya sahiptir.44 
Kadı Abdülcebbar’ın hüsün ve kubhu kavranılan ilişkiler düzeni içinde bir fiilin 
bir tür fonksiyonu olarak tanımladığını söylemek mümkündür. Bu durumda 
hüsün ve kubuh, fiilin zatî sıfatı olmayıp, onun bazı vecihlerden kazandığı bir 
vasıf, bir tür fonksiyondur ve bu haliyle de bilinebilir. Hüsün ve kubuh nasıl 
bilinir? Bu sorunun cevabı Kadı Abdülcebbar’a göre kısaca aklın hüsün ve kub-
hu vaz etmeyip sadece keşfettiği gibi şeriatin de aynı şeyi yaptığı şeklinde ce-
vaplandırabilir. Kadı aklın hüsün ve kubhu anlamadaki önemine işaret ettikten 
sonra bunun yanında ikinci bir tür zarurî bilgiler vardır ki, bunlar, bir aracı yo-
luyla elde edilmektedir. Bu tür bilgiler, Ancak aklen bir fiilin iyi mi kötü mü ol-
duğunu bilmek, bir fıkıh oluşturmak için yetmemekte, çünkü iyi olan bir fiilin, 
ne kadar arzu edilir olduğu sorusu cevapsız kalmaktadır. Burada sem’ (nakil) 
devreye girerek, fiiller arasında bir derecelendirme yapmakta ve böylece din 
bir taraftan tamamen Allah’a has kılınmakta,45 diğer taraftan da insanın “şerefi” 
korunmaktadır. Kadı taabbüd alanının hükümlerinin sem’iyyâta dayandığını 
ifade ederek bu alanlardaki hükümlerin bilgisine ulaşmada sem’iyyâta müra-
caat etmenin mutlaka gerekli olduğunu söylemektedir.46 

Bağdat’lı Mu’tezile bilginleri, fiillerdeki güzelliğin, fiilin zatına ait gerekli 
nefsi bir sıfat olduğunu ileri sürdüler. Bu görüş, fiiller üzerindeki insan gücü-
nün seçme fırsatlarını azaltıp, onu tek bir yöne mahsur kılan (mecbur bırakan) 
bir sıfatı gerektirmiştir. Basra ekolü ise Cübbailer, fiilin güzellik ve çirkinliğine 
ait hakiki sıfatını reddedip, bunun çeşitli yönlerle ve itibarlarla meydana geldi-
ğini ileri sürdüler. Mesela hareketi, aslında cinsi yönüyle güzellik ve çirkinlikle 
nitelendirmek imkânsızdır dediler. Bu, ancak, üzerinde meydana geldiği yön 
açısından güzel ya da çirkin olur. Eğer bu hareket, Allah için secde olursa güzel 
bir fiil, put için olursa çirkin bir fiil olur. Her iki fiil de aslında aynı harekettir. 
Allah bir şeyi emretmişse, o şey aslında güzeldir. Yasaklamışsa, çirkin olduğun-
dandır. İnsanın sevap ve cezalandırmanın geçerliliği ve gerçekleşmesi ise, teklif 
ile (din ile) olur. Zühdi Carullah da güzel ve çirkinliğin, güzellik ve çirkinliğin 
hem şu anda, hem de sonsuza kadar ve her durumda güzel ve çirkin olarak 
kalmayıp devam edeceğinin Mu’tezile tarafından kabul edilmiş olduğunu du-
rum böyle olunca ‘akıllı kimselerin bu ikisi arasındaki farkı kavramaların zor 
olmadığının bilindiğini’ ileri sürdüklerini bildirir.47

44 Recep	Kılıç, Ahlâkın Dini Temeli,	s.	94.	
45 Kadı,	Şerh,	s.	606-607;	Muğni,	XVII,	s.	243.
46 Kadı,	Şerh,	s.	43.	
47 Hasan	Hanefi,	İslami İlimlere Giriş	(Çev.	Muharrem	Tan)	İnsan	Yay.	İst.	1994,	s.	79	bkz.	Ş.	

Gölcük,	Kelam Açısından İnsan ve Fiileri,	İst.	1979,	s.	49
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 “Nazzam’a göre, şayet kabih, kabihin, öznel bir niteliği olsa da bu onun zata 
bağlanmasına engeldir. Ondan kabihin vaki oluşunun cevazını reddetmek de 
aynı şekilde kabihtir. Dolayısıyla engel olması gerekir. Adalet sahibi zulmetme-
ye Kâdîr olmakla nitelendirilemez. Allah akıl sahiplerine zulmetmeyip, çocuk-
lara ve delilere zulmedebilir.48 

Ebu Haşim el-Cubbai, Allah’ın insanda kabihe yönelme, hasenden ise hoş-
lanmama(!) hissini yarattığını, bunun mukabilinde ise insanı kabih olanlara 
yaklaşmaktan caydıracak bir şey olan cezanın bulunması gerektiği hususunu 
kabul etmiştir.49 “Nefsine zarar veren şeyi uzaklaştırmanın insan için gerekli 
olduğunu her akıllı insan, akli ile bilir. Yine vacibe götüren şey ile, kötülükten 
alıkoyan şeyin kesinlikle vacip olduğu; vacipten alıkoyan ve kötülüğe götüren 
şeyin de kesinlikle kötü olduğu aynı şekilde bilinir. Ancak insan aklının faydalı 
veya zararlı olduğuna karar vermediği fiiller de vardır ki, bu tür fiillerin duru-
munu Allah teala’nın bize bildirmesi gerekir. Allah, bu tür fiillerin karakterini 
bize öğretmek üzere, peygamberler göndermiştir. “Demek ki Mu’tezile ahlâk 
teorisinde vahiy, ya akılla belirlenen temel ahlâk kurallarını doğrulamakta, ya 
da aklın karar vermekte yetersiz kaldığı kurallar hususunda, ona açıklayıcı bil-
giler vermektedir.”50

Bu bağlamda insanın özgürlüğü ve akılcılık, Mu’tezile’nin müdafaasını yap-
tığı en mühim iki husustur.51 Aklın değerler hakkındaki bilgisinin kesin ve gü-
venilir olması için bu değerlerin değişmez nitelikleri olması gerekir. Bu suretle 
Mu’tezile ahlâkî değerleri izâfîlikten kurtarmış olur.52O halde, hüsün-kubuh 
konusunda Mu’tezile’nin sürekli aklı ön plana çıkararak nassı dışladığı, ya da 
ikinci plana attığı şeklindeki iddialar bu açıklamalarla değerini yitirmektedir. 
Mu’tezile hüsün-kubuh (iyi ve kötünün) bilinmesi ve uygulanmasında büyük 
ölçüde objektiftir. Onlar mümkün olduğu kadar, insanın dünya ve ahiretteki 
mazaretlerine imkân bırakmayarak onu mükellef ve sorumlu bir varlık olarak 
değerlendirmiştir. “Bir fiilin iyi veya kötü olduğunu ayırd etmek aklın vazifesi-
dir. Bir fiil ilahi vahiy gelmeden öncede iyi veya kötü olduğunda şüphe yoktur. 
Zira fiilin iyi veya fena oluşu, başka bir deyişle güzel veya çirkinliği kendinden-
dir, iç yapısı gereğidir.”53 Naklin bu konudaki katkısının özellikle şu alanlarda 
belirgin olduğunu Mu’tezile kabul etmiştir: Namazlar ve miktarları, zekât ve 
nisabı, diyet verme, Hacr-i Esved’i öpme, Safa ve Merve arasında koşma, içki-
li namaz kılmanın fenalığı gibi hususlar. Mu’tezile’nin bu konudaki gerekçesi 

48 Hasan	Hanefi,	a.g.e.,	s.	126
49 Hasan	Hanefi,	a.g.e.,	s.	126
50 Kılıç,	a.g.e.,	s.	99.
51 Neşşâr,	Ali	Sami,	İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu,	Çev.	Osman	Tunç,	İstanbul,	1999,	II	

/	263.
52 Çağrıcı,	Mustafa,	İslâm Düşüncesinde Ahlâk,	İstanbul,	1989,	15.
53 Gölcük,	a.g.e.,	s.	264
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bazı vaciplerin gereğinin bilinmesi, bazı güzel şeylerin güzelliği ve bir kısım 
fena şeylerin çirkinliğinin tanınmasının akıl yoluyla değil, sem’ yoluyla olabile-
ceğidir. Çünkü yukarıdaki hususların akıl yoluyla bilinmesine imkân yoktur.”54

3.2. Eş’arîler’in Görüşü:
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin de mensubu olduğu Eş’ari ekolüne göre eşya-

nın güzel ve kötü oluşu ancak dinin delille ri ile bilinebilir. Bir şey, emredildiği 
için güzel; yasak edildiği için çirkindir. Bu meselede, aklın hiç bir müdahale-
si yoktur. Yani güzel liği ve çirkinliği bilmede, dinîn delilleri olmadan, akıl tek 
başına belirleyici olamaz. Eşyanın farz veya haram kılınmasının mucip sebebi 
sadece şer’î delillerdir, akıl değil.55

Eş’ariyye ve selefiyye ile Şafii, Maliki ve Hanbeli usülcüleri çoğunluğunun 
yanı sıra bazı Hanefi usülcülerine göre, hüsün ve kubuh şer’i dir. Yani bir şeyin 
iyi ve kötü olduğu ancak tesbit ve tayininden sonra bilinebilir. Çünkü iyilik ve 
kötülük bir fiilin mahiyetine ve zatına ait bir vasıf değildir. Fiil din tarafından 
insanlara emredilmesi veya yasaklanmasıyla iyilik ve kötülük vasfını kazanır.56

Eş’ârîler’den Kâdî Ebubekr el-Bakillani, bir fiilin iyilik veya kötülüğünün an-
cak nakille bilineceğini, çünkü bu kavramların kişi ve topluluklara göre değişiklik 
gösterdiğini; bir zaman birine iyi gelen bir işin, bir müddet sonra kötü olarak al-
gılanabileceğini veya tersinin olabileceğini ileri sürerek karşı koyar. Mesela doğ-
ruluk veya yalanın soyut akılla, her zaman ve her yerde iyi veya olarak bilmenin 
mümkün olmadığını bildirir. Yine bazı kesin maddelerinin zararlı oluşu ancak 
vahiyle, peygamberler yoluyla başlangıçta bildirilmişti.”57Bu sebeble akıl, bu gibi 
şeylerin güzel veya çirkin olduğuna hükmedemez. Zira şeriatın beyanından önce 
akıl, hiçbir fiilin hüs nünü veya kubhunu bilemez.58 Bu hükmü, beyan ve ispat 
eden şer’i şerif’dir. Akıl ise; ancak, Şâri-i İlâhî’nin bu hususdaki hük münü idrake, 
bunlardaki ilâhî hikmeti beyana vasıta, nakledenin doğruluğunu ispata âlettir. 
Faraza şeriat, bildirdiklerinin aksini söylese idi, yani emrederek tahsin ettiğini 
nehyetse, nehyederek takbih ettiğini emretseydi, o vakit kabîh olan hasen, hasen 
olan da kabîh olurdu. Nitekim Nesih âyetleriyle evvelce haram olan bir şey, helâl 
ve vacibe, vâcib olan bir şey de harama inkılâbetmiştir.» di yorlar. Bu esasa göre; 
Eş’arîler nazarında hüsün ve kubuh, aklî değil, şer’îdir, zatî değil» izafîdir.59

54 Gölcük,	a.g.e.,	s.	271-272.
55 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	47.
56 Seyfuddin	 el-Amidi,	 Gâyetu’l-merâm fi ilmi’l-Kelâm,	 nşr.	 Hasan	 Mahmud	 Abdullatif.,	

Kahire	1971,	s.	234.
57 Bkz.	Bakillânî,	Kadî	Ebu	Bekir	Muhammed	b.	Tayyib, Kitab-u Temhidi’l-Evâil ve Talhisi’d-

Delâil,	 thk.	İmadüddin	Ahmed	Haydar,	Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekafiyye,	Beyrut,	1987,	s.	
125,126;	Göِlcük,	a.g.e,	272-273.

58 Bu	hüküm,	hüsün	ve	kubhun	ihtilâf	olunan	son	mânâsına	göredir
59 Eşarî,	 Ebu’l-Hasen,	 Kitâbu’l-Luma’ fi’r-Redd’i ala Ehli’z-Zeyği ve’l-Bida’,	 thk.	 Richard	

McCarty,	Beyrut,	1952.
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Muhasibi, aklın tek başına gerçeği bulmada yetersiz kalabileceğini, onun 
için Allah, aklı tek başına bırakmadığını, ona ışık tutacak ilim, Kitap ve Sünnet’i 
verdiğini, göz için ışık neyse, akıl içinde ilim odur. Naklin ışığında hareket et-
meyen akıl karanlıkta kalan bir kör gibidir.60

Ebu’l-Hasan el-Eş’ari, Allah’ın varlığına iman konusu başta olmak üzere bü-
tün dini bilgilerin kaynağının akıl değil nakil olduğu görüşündedir. Ona göre 
akıl Allah’ın varlığının bilgisine ulaşsa da güzel ve çirkini, iyi ve kötüyü, doğ-
ruyu ve yanlışı tanıyabilse de, kısaca ahlak ve hukuk ilkelerini belirleyebilse de 
bunların doğruluğuna inanmayı zaruri kılan nakildir. Nakilolmadan aklın hük-
müne itibar edilmez. Akıl kendi başına bir şeyi ne helal ne de haram kılabilir.61

Cüveyni, hiçbir eğitim ve öğretim görmeden, hiçbir telkine tabi tutulmadan 
tabii şartlar içinde yalnız başına büyüyen bir insanın iki kere ikinin dört etti-
ği gibi matematik aksiyomlarını bildiği halde, yalan söylemenin kötü, doğru 
sözlülüğün iyi olduğu şeklinde bir bilgiye sahip olması zordur, çünkü bunlar 
doğruluğunu yaygınlığından alan bilgiler kategorisine girer. Şu halde bu tur 
bilgiler eğitime bağlı olup kaynağı dini düzenlemelerdir.62

Eşarî medresesinin büyük Kelamcısı el-Îcî’ye göre ise, dinin yasakladığı şey 
“kötü”, emrettiği de “güzel”dir. Akıl bu konuda yetkili değildir. Hüsün ve ku-
buh bir fiilde hakiki olarak bulunmamakta, ancak dinin belirlemesi ile oluşmak-
tadır. Şayet durum aksine olsaydı, yani iyilik/kötülük, güzellik/çirkinlik eşyada 
hakiki olarak bulunsaydı, “nesih” dinin bazı hükümlerinin yine Şâri’ye bağlı 
olarak değişmesi ile güzelliğin çirkinliğe, çirkinliğin de güzelliğe dönüşmesi 
mümkün olmazdı. Bu açıdan, dinin emir, tavsiye ve yasaklarının hüsün ve ku-
buh konusundaki belirleyici etkisi açıktır.63

Gazzali de Eş’ari gibi, bütün dini hüküm ve prensiplerin nakle bağlı olarak 
vacip olacağını belirtmiştir. Çünkü akıl çok önem arzetmesine binaen vehim, 
hayal, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı duyguların tesirine maruzdur. Onu bu 
olumsuz güçlerin tesirinden ancak nakil kurtarabilir.64

Şatibi de aklın hareket alanını daraltarak, onun gerek dünya gerekse ahiretle 
ilgili olsun maslahatın nerede olduğunu tek başına kavrayamayacağını savu-
nur. Ona göre insan nakil gelmeden kendi akli muhakemesi sonucunda düştü-
ğü hatadan dolayı mazur kabul edilir.65

60 Muhasibi,	er-Riaye li Hukukillah,	Darü’l-Kutub,	Beyrut,	trs,	s.	189.
61 el-Âmidi,	 el-İhkam fi Usuli’l-Ahkam,	 el-Mektebetu’l-İslami,	 Beyrut,	 h.	 1402,	 I,	 88;	 es-

Sabuni,	el-Bidaye,	s.	85	vd.
62 Cüveyni,	Ebu’l-Meali	Abdulmelikb.	Abdullah,	el-Akidetu’n--Nizamiyye,	Mısır,	196,	s.	26.
63 İci,Adudiddin	Abdurrahman	b.	Ahmed,	el-mevakıf fi ilmi’l-kelam,	Kahire	trs.,	s.	45.
64 Gazzâlî,	 Ebu	 Hamid	 Muhammed	 b.	 Muhammed,	 -el-İktisad fi’l-İtikad,	 thk.	 Muhammed	

Mustafa	Ebu’l-Alâ,	Mektebetü’l-Cündî,	Mısır,	trs., s.121.	
65 Ebu	İshak	İbrahim	b.	Musa	eş-Şatibi,	el-İ’tisam,	Daru’l-Fikr,	Riyad,	tsh.	M.	Reşid	Rıza,	trs.,	

I,	46	vd.
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Şimdi ise tebliğimizin asıl konusunu teşkil eden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin 
konuya yaklaşımına ve kelami açıdan getirdiği yorumlara yer verelim:

Mevlânâ Hâlid, Kelami konularda birçok meselenin aslının Hüsün-kubuh’ 
konusuna dayanmasından dolayı bu konunun ciddi bir şekilde üzerinde du-
rulması ve izah edilmesi gerektiğini vurgalayarak, bu sayede birçok anlaşılmaz 
hususun vuzuha kavuşacağını önemle belirtmiştir.66 Ona göre bu konuda Ha-
nefiler ve Mutezilenin arasındaki görüş farklarının birçoklarınca anlaşılmamış 
olmasından dolayı bu konuda karmaşık bir söylem geliştiği ve bu karmaşık du-
rumun ancak şu şekilde giderilebileceğini söyler:

 Mevlânâ Hâlid, hüsün ve kubhu anlamlandırırken, hüsün, dünyada övme 
ahirette de sevabın, kubh da dünyada kötüleme ile ahirette azabın gerekli ol-
ması şeklinde bir anlam taşır. Bu anlama göre hüsün ve kubuh bizlerin yani 
Eşari’lerin ve sufilerin yanında şeri, Hanefilerin ve Mutezilelilerin yanında 
ise aklidir. İşte Mevlânâ Hâlid’e göre ekoller arası ihtilafın dayandığı noktada 
burasıdır.67 

Mevlânâ Hâlid’e göre, bir şeyin şeriatte kabih olması demek, tahrimen ve 
tenzihen ondan nehyedilmesi demektir. Hüsün ise bunun hilafı olup, tahrimen 
ve tenzihen ondan nehyedilmeyen şeyler demektir. Buna göre mubah olan bir 
şey hasendir. Bazılarına göre ise, hasen; yapılması emredilen, kabih ise; yapıl-
masından nehyedilen şey demektir. Buna göre mubah olan şey (hasen veya 
kabih değildir. İkisinin arasında) vasıtadır. Hayvanların fiilleri de aynı şekilde 
vasıtadır. Çocukların fiillerine gelince, bunların hüsün ve kubuh ile muttasıf 
olup olmaması hususunda ihtilaf vardır. (Bazılarına göre onun fiili de ya hasen, 
ya da kabihdir. Bazıları da, çocuklar bi’l fiil mükellef olmadıklarından fiillerin-
den husün ve kubuh söz konusu olmaz demişlerdir.) Şer’an kabih olan bir şey 
sonradan hasen olabildiği gibi, şeran hasen olan bir şey de sonradan kabih ola-
bilir. Mesela, bir şeyin önce yapılması emredilirken daha sonra nesh vaki olup 
ondan nehyedilmesi veya bir şey önceden nehyedilirken nesh vaki olup onun 
yapılmasının emredilmesi gibi ki, bir şeyin nesh yolu ile hem emr hem de nehye 
varid olması caizdir.68

Mevlânâ Hâlid, Eş’ari’lerle Hanefiler ve Mutezililerin aralarındaki ihtilafın 
yukarıdaki tarife mebni olduğunu vurgulamıştır. Zira Hanefi ve Mutezilelilere 
göre fiilde öyle bir cihet vardır ki, akıl o cihetten dolayı o fiilin hasen veya kabih 
olmasına hükmedebilir. Ona göre, fiilde bulunan bu ciheti akıl, ister düşünme-
den ve tefekkür etmeden idrak etsin ki hiç kimseye zarar vermeyen doğruluğun 
hasen olması ve başkalarına zarar veren yalanın kabih olması gibi. Bunun hüsün 
ve kubuh olması, zarureten açıkça anlaşılır. İsterse akıl düşünerek ve tefekkür 

66 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49	
67 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49	
68 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49.
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ederek o fiilin hasen ve kabihliğini sonradan anlasın. (Başkalarına zarar veren 
doğruluğun hasen ve yine başkalarına fayda veren yalan söylemenin kabih ol-
ması gibi. İşte o cihet fiili işlemekte onu yapmayı emr etmeyi ve ya ondan nehy 
etmeyi gerektirir. İsterse de akıl o fiilin hasen veya kabih olmasını bedihi olarak 
veya düşündükten sonra idrak etmeyip ancak şeriatın varid olmasından sonra 
anlamış olsun. Mesela, Ramazanın son gününün orucu hasen, Şevval ayının ilk 
gününün orucunun kabih olması gibi. Ramazanın son günü orucunun hasen 
olması ancak şeriat gelip onun vacip olduğunu bildirmesinden sonra; Şevval 
ayının ilk gününün orucunun kabih olmasını da şeriat gelip onun haramiyetini 
bildirdikten sonra anladık yoksa ki aklın kendisinin onlardaki hüsün ve kubhu 
idrak etmesi imkânsızdır. Eşari mezhebinde olduğu gibi aklın bir şeyin hasen 
veya kabih olmasında hükmü yoktur. Zira fiil kendi bünyesinde medhi, zem-
mi, sevabı ve ikabı gerektirmez. Fiilin bunları gerektirmesi şeriat iledir. Fetret 
ehlinin kurtulmaları bu prensibe göredir.(Fetret ehli iki peygamber arası gelen 
kavme denir) Aynı şekilde şeriat gelmeden önce hiçbir hüküm (helal, haram, 
vacip, mendup, mekruh) olmayışı aklın hüsün ve kubhu kendi başına idrak 
edememesinden dolayıdır.69 

Mevlânâ Hâlid, akıl için hüsün ve kubuh konusunda şeriat gelmedikçe hü-
küm olmadığını söyleyen Eş’ari görüşü destekleyerek bu görüşün doğruluğuna 
delil olarak şu açıklamalarda bulunur: “Güzellik ve çirkinlik, iyilik ve kötülük, 
fiillerin zatından, mahiyetinden ya da fiil ile mutlaka beraber bulunan zâtî bir 
vasıf değildir. Tam aksine iyilik ve kötülük, şerî hükümlerin fiillere taallu-
ku ile hâsıl olan bir keyfiyettir. Bu sebeple akıl, tek başına iyilik ve kötülüğü 
anlayamaz.”70

Mevlânâ Hâlid, Hüsün-kubuh konusunda mensubu bulunduğu Eş’ariler dı-
şındaki görüşleri ise kelami bir analizle ile şu şekilde izah eder: “Akıl için hüsün 
ve kubuhta hükmün cari olduğunu söyleyen, Hanefilerin cumhuru ile Mutezilelilere ait 
bir görüşe göre. Güzelleştiren çirkinleştiren ve ciheti gerektiren sebep fiilin zatı mıdır? 
Yahut hariçte bulunan fiilin hakiki bir sıfatı mıdır? Yoksa hariçte bulunmayan fiilin 
itibari bir sıfatı mıdır? Yoksa gerektiren sebebe ihtiyacı olan kubhtur da husn için kubhu 
gerektiren bir sebebin olmaması kâfi midir? Diğer bir görüşte Hanefiler (Maturidiler)
e aittir. Onlar, kulun takati olmayan bir şeyle teklif olunmayacağını söylerken furua 
ait bazı meselelerde Mutezilelilere muvafakat, birçok konularda ise onlara muhalefet 
etmişlerdir. Hanefiler “Allah Teâla’nın hâkim-i mutlak olduğunu ve başkalarının onun 
üzerinde hükm etmesinden münezzeh olduğunu ve hiç kimsenin onun üzerine hükm et-
mediğini.” söylemişlerdir. Böylece, Allah (c.c)’ın dünyada kullarına lütufta bulunması, 
onlara faydalı ve maslahatlı olanı yapması, ahirette de taatta bulunanlara sevap verip 
mükâfatlandırması ile günah işleyenlere ceza verip ikabetmesinin vacip olmadığını söy-

69 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49	
70 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49.	
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lemişlerdir. Zira bu saydıklarımızın zıtları da hikmete muhalif değildir. Yine Hanefiler; 
aklın gerek açık olan ve vasıtasız olarak hüsün ve kubuhda, gerekse de nazari olup başka 
bir fiilin doğmasıyla hüsün ve kubuhda, hüsün kubhu bilmesinin gerekli olmadığını 
ancak aklın adetde bir alet olduğunu, o aleti kişi kullandığı vakit Cenab-ı Hakk’ın kulda 
bilgi ve ilim yarattığı hususunda Mutezilelilere muhalefet etmişlerdir.”71 

Mevlânâ Hâlid, Maturidî ve Mutezilî düşüncede hüsün ve kubuh anlayışının, 
şerî değil de aklî olarak telakki edildiğini belirtmektedir. Bu itikadî anlayışa 
göre akıl, şer’-i şerîfe bağlı olmadan insan tek başına kendi fiillerindeki hüsün 
ve kubhu anlayabilir. Yine bu anlayışa göre bazı fiillerdeki hüsün ve kubuh açık 
bir şekilde aklî ve bilinebilir durumda iken, diğer bazı fiillerde ise delaleten an-
laşılabilmektedir. Bazı fiillerdeki hüsün ve kubuh ise, sadece şer’-i şerîfin irşadı 
ile bilinebilir. İnsanlık tarihinin belirli zaman dilimlerinde Allah (cc) dini kural-
lar göndermiştir. Bu kurallar, sadece, dinin gönderilmiş olduğu o dönemdeki 
toplumların iyi/güzel ya da kötü/çirkin telakkilerine göre şekillenmiş olsaydı, 
daha sonraki çeşitli zamanlara, dönemlere ve anlayışlara göre dinin temel emir 
ve yasaklarının da değişmesi gerekecekti ki, bunun manasızlığı açıktır. Güzellik 
ve çirkinlik, hangi manaya alınırsa alınsın, fiillerde sabit ve devamlı zatî sıfatlar 
olmayıp izafî ve itibarîdirler. Yani, bir şahsın tabiatına uygun gelen, diğer bir 
şahsın tabiatına zıt olabilmekte, güzellik ya da çirkinlik o şahsa göre olmakta-
dır. Çünkü hemen herkes, güzellik ve çirkinlik konusunda kendi arzusunu ve 
tabiatını esas ölçü kabul etmektedir. Kendi düşüncesine ve tabiatına uygun ola-
nına güzel, uygun olmayanına da çirkin diyebilmektedir. Bu durumda hüsün 
ve kubuh izafîliklere ve itibarîliklere tabi olup, fiillerin zatında sabit ve yerleş-
miş sıfatlar olamazlar.72

Hüsün-kubuh konusunda Eş’ariler gibi düşünen bir diğer âlim de Bediuz-
zaman Said Nursi’dir. Ona göre, akıl yürütmek insanları sapıklığa düşmekten 
kurtaran en önemli bir faaliyettir. Zihne gelen bir düşüncenin bilgi mahiyeti ka-
zanmasını tahayyul, tasavvur, tasdik, iltizam, itikad gibi safhalara bağlı gören 
Bediuzzaman naklin akıl ilkeleriyle çelişmesi durumunda naklin aklın ışığında 
tevil edilmesini gerekli görmekle birlikte, yinede aklın mutlak ve mükemmel 
bir bilgi kaynağı olmadığı düşüncesindedir.73

Netice olarak, Eş’arilerin özelde de Mevlânâ Hâlid’in problemi ele alışında te-
olojik yön ağır basmaktadır. Fiiller Allah’a nispetle değer taşımadıkları gibi, de-
ğerler fiillerin objektif (değişmez) nitelikleri değildir. Ahlâkî değerlerin objektif 
oluşu kabul edilir, bu değerler hakkında aklın bilgisinin zorunlu olduğu iddia 
edilirse Allah fail-i muztar (fiillerinde zorunlu), din ise sadece aklın hükmettiği-
ni doğrulayıcı, teyit edici olur. Mâtürîdîler yükümlülüğün meşruiyet kazanabil-

71 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49.
72 Mevlânâ	Hâlid,	a.g.e.,	vr.	49.
73 Said	Nursi,	Muhakemat, Risale-ı	Nur	Kulliyatı,	İstanbul,	1994,	II,1986.
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mesi için hüsün ve kubuhun akılla bilinmesi gerektiği konusunda Mu’tezile’ye 
katılmışlardır. Matürîdî’nin sisteminin çerçevesini akıl tayin eder. Çünkü akıl, 
sadece bilgi kaynağı olmayıp, aynı zamanda dînî ve ahlâkî bilgide de bir ölçü-
dür. Diğer bilgi kaynaklarının güvenilirliğini de akıl sağlamaktadır. Akıl sınır-
lıdır, zira yaratılmıştır. Allah onu, neleri kavrayabilecek şekilde yaratmışsa bu 
dünyada neleri kavrayabilmesi mümkünse, ancak onları kavrayabilmektedir.74 
Aklın hüsün ve kubuhu tanımadaki rolü, yetkinliği, değerlerin fiillerde objektif-
liği, zatî nitelikler olup olmadığı, ilâhî övgü veya yergiye yahut sevap veya ika-
ba konu oluşunun tespiti çözümünü aradığımız temel problemlerdir. Eş’ariler 
ile Mu’tezile ve Matürîdiler tartışmanın taraflarıdır. Eğer vahiy olmasaydı, bu-
gün bile insan ilkel bir hayat yaşamak zorunda kalabilecekti. Günümüzde hâlâ 
ilkel hayat yaşayan kimi kabilelerin bulunması, bu iddiamızın açık bir delilidir. 
Her topluma peygamber geldiğine göre, bu insanlara da kuşkusuz peygamber 
gelmiştir. Ancak zamanla vahiyden uzaklaşan bu insanlar, kendi akıllarının bir 
mahsulü olan ilkel yaşam biçimine mahkûm kalmışlardır. Esas itibariyle günü-
müzde ilkel hayat yaşayan insanlar az akıllı veya geri zekâlı insanlar değiller-
dir, kendi şartları içerisinde çok zeki ve hatta dahi denilebilecek seviyede akıllı 
olanları da vardır. Fakat bu akılları kendilerini o ilkel yaşamdan kurtarmaya 
yetmemektedir. Muhammed el-Behiy’nin dediği gibi, akılla birlikte aklı gerçek 
yola yönelten Allah’ın hidâyetine/vahyine de uymak gerekir.75 Vahyi dışlayan 
toplumların akılları kendilerini doğru yolu bulmada yetersiz kalmış, bu yüzden 
onlar, sapıklığa düşmüş ve yok olmuşlardır. Maddî ilimlerin akılları hayrete 
bırakacak ölçüde ilerleme katettiği günümüzde, insanların hâlâ sapıklık batak-
lığında bir hayat sürmeleri ve gittikçe bu bataklığa daha da saplanmaları, vahiy 
ışığı olmadan sadece aklın insanı doğruya götüremeyeceğinin açık delillerin-
den biridir. 76

3.3. Mâtüridîlerin Görüşü:
Kelâmcıların hemen hepsi, aklın vazgeçilmesi imkânsız bir epistemolojik 

fonksiyonunun bulunduğunu kabul etmekle beraber, onun iyi-kötünün bilgisi-
ni temin etmedeki yetkinliği konusunda farklı görüşler ortaya atmışlardır. Nak-
li ihmal etmemekle birlikte aklı mutlak bilgi kaynağı olarak görenler olduğu 
gibi; aklı, nakli anlamada bir araç, naklin hizmetinde bir idrak vasıtası olarak 
benimseyenler de olmuştur.77 

74 Hanifi	Özcan,	Matürîdî’de Bilgi Problemi,	s.	159.
75 Muhammed	el-Behiy,	İnanç ve Amelde Kur’ânî Kavramlar, trc.	Ali	Turgut,	İstanbul,1988,	s.	

161.	
76 Mazharuddîn	 Sıddîkî,	 İslâm DünyasInda Modernist Düşünce, çev.	 Murat	 Fırat	 -Göksel	

Korkmaz,	İstanbul,	1990,	s.129.
77 Şerafeddin	Gölcük,	Din ve Toplum,	Konya,	2000,	s.	224.
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Mâtürîdîlere göre; akıl, dinin emir ve yasak larına muhatap olma ehliyetini 
isbat için, mute berdir. Zira, akıl olmadan dinin hükümleri an laşılamaz. Dinin 
emir ve yasakları akla hitap eder. Akıl, insana verilmiş olan nimetlerin en bü-
yüğüdür. İnsan, bu özelliği sebebiyle hayvanlar dan ayrılır. Akıl, bütün mükev-
venatın yaratıcısı Allahü Teâlâ’yı, din ve dünya meselelerini bilmek için bir va-
sıtadır. Allah’ı bilmek ise, bir mü’min için nimetlerin en büyüğüdür. İnsanların 
akılları, Mûtezile’nin dediği gibi, herkese eşit olarak değil de, muhtelif olarak 
ve rilmiştir. Eşyanın bir kısmının güzel, bir kısmının çir kin olması ve fiillerin 
bir kısmının helal, bir kıs mının da haram olması, akıl vasıtasıyla bilinir. Mute-
zilenin iddia ettiği gibi, bunların farz veya haram olmasını icabettiren şey, akıl 
değildir. Akıl ancak, iyi-kötü, haram-helâli bilmek için bir va sıtadır.78

Akıl, insanda başlı başına hâkim değildir. Bu sebeple, akıllı ve küçük bir 
çocuk, iman etmek-mükellef olamaz. Akıl, ne tamamen muteberdir ve ne de 
ta mamen itibarsızdır. Nitekim, akıllı fakat küçük olan bir çocuk, sadece aklı 
sebebiyle dinin emir ve yasaklarına uymak zorunda değildir. Ama aynı çocuk, 
İslâm’a veya küfre inansa, bu inancı sahih ve muteber olur.79

İmam Azam Ebu Hanîfe ile İmam Mâtûrîdî, Allah’ı bilme hususunda aklı delil 
kabul ederler. Onlara göre, «Hiç bir kimse, yaratanını bilmemede mazur sayı-
lamaz. Zira yerler, gökler, diğer yaratıklar ve insanın yaratılışı gibi deliller; 
yaratıcı, kadir ve âlim bir varIığın mevcudiyetine delâlet etmektedir. Fakat bu 
kimse, dinî meseleleri bilmemekle mazurdur. Çünkü, dînî meseleleri bilmek, 
Allahu Teâlâ’nm bildirmesine bağlıdır.»80

Muhammed Hamdi Yazır, kalp ve ruhun madeninde beynin işığında bulunan 
manevi bir nur olan akıl, insanı duyu organları yardımıyla hissedilemiyen şey-
leri anlamaya yönlendirir. Ona göre aklın en esaslı kanunu, yaratıcının varlık 
ve kudretini tanımaktır. Aklın her hükmünde hakikate ve doğruya isabet ede-
meyip hataya düşebileceğide mümkündür. Bazen sırf akli çabalarla hakikate 
ulaşma mümkün olmaya bilir. Klın yoktan bir bilgiyi yapma kudreti olmadığı 
gibi o sadece varolanları anlama ve kabul etmeyle sınırlıdır.81

«Akıl ile nakil karşılaştığında akıl tercih edilir ve nakil te’vîl edilir» sözü, na-
kil, müteşâbihat-ı zanniyeden olduğu zamandir. Aksi haleb akıl, nakil üzerine 
tercih edilemez. Maturidi’ye göre, Sağlam akıl doğru bilginin kaynağıdır. Ayrıca 
duyulara ve habere dayalı bilgininde ölçüsüdür. Duyular, aklın kontrölünde 
çalışıp elde ettikleri bilgileri ona onaylatmaktadır. Maturidi aklın yaratılmış 
olması nedeni ile sınırsız addedilemeyeceğini onunda belli bir sınır dâhilinde 
bulunduğunu ve bir takım ilahi hikmet ve hakikatleri algılamaktan aciz kala-

78 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	47.
79 Ömer	Nesefi,	a.g.e.,	s.	47.
80 Maturidi,	Kitabu’t-Tevhid s.	116.	
81 Elmalılı,	Hak Dini,	I,	s.467.
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bileceğini belirtmiştir. Filozofların dile getirdiği aklın bizzat kavrayıcı ve idrak 
edici düşüncelerini şiddetle reddeder. Ona göre akıl bizzat değil başkası sebe-
biyle algılama yetisine sahip olabilmektedir.82 

Buna göre hüsün, emrin icabı olmayıp, emrin medlulüdür. Yani emir’, 
emrolunan şeyin hüsnünü îcabettirmez. Emir ancak, em-rolunan şeyin güzel 
olduğuna delâlet eder. Fakat şeriat, emrettiği şey güzel olduğa için yapılma-
sını emretmiştir. Yasak kıldığı şey de, çirkin olduğu için, zâtında bir çirkinlik 
ciheti bulunduğu için yasaklamıştır. Ancak; bu hususu idrâk ederek, güzellik 
veya çir kinliğe hükmeden Yüce yaratıcının dediği gibi akıl olmayıp, şeriattır. 
Çünkü akıl, güzel olan bir şey yapıldığı için âhirette mükâfat verileceğine hük-
medemez. Zira Yüce Allah, Fâil-i Muhtardır. Zât-ı Hanisine hiçbir şey vacip 
hükmünde değildir. Mü’minlere vereceği mükâfat, rahmet ve tefaddülü (lütuf 
ve keremi) îcâbı, kâfirlere yapacağı azap da, ilâhî adaletinin bir muktezâsı ve 
icabıdır.83 Bütün bu hususlar, şer i şerif vasıtasiyle bilinir. Akıl bunları anlama-
ya bir vesileden ibarettir. Ancak, şurası da muhakkaktır ki» akıl, Hak Tealâ’nın 
kendisine verdiği fıtrat ve kabiliyet sayesinde bazı şeylerin güzellik ve çirkinli-
ğini idrâk ve beyan edebilir. Mese lâ akıl, şeriat gelmeden de Allah’ın varlığını, 
Mârifetullah’ı, idrak edebilir. Bu sebebdendir ki, fetret devresinde yaşayan ve 
hiçbir dinden haberi olmayan kimse ler de Allah’a inanmakla mükelleftirler. O 
halde; Mâtürîdilere göre hüsün ve kubuh aklîdir. Ancak şeriatın yol göstericili-
ğinede muhtaçtır.84 

Akıl ve vahiy (nakil) insanlığın iki hidayet kaynağıdır. Allah’ın insanlara bir 
lutuf olarak sunduğu bu iki hidayet kaynağının birbiriyle çelişmesi düşünüle-
mez. Eğer vahyin tatbiki ile aklın kullanılması arasında görünürde bir ihtilaf var-
sa bu ihtilafın kaynağı ya vahyin anlaşılmaması ya da aklın kötü kullanımıdır.85

Şüphesiz akıl, gerçeği bulmak için bir araçtır. Eğer böyle olmasaydı Kur’ân 
onun kullanılmasını bu kadar talep etmezdi. Ancak şu var ki, sadece akıl tek 
başına gerçeği bulmada yeterli olmayabilir. Yani vahiy ile zorunlu olarak ger-
çeğe ulaşıldığı gibi akılla ulaşılamaz. Esas itibariyle akıl, gerçeği bulma nok-
tasında kimi şart ve sınırlamalarla bağlı beşerî bir araçtır.86 Eğer akıl, vahyin 
gölgesinde hareket ederse hakikâte ulaşır, yoksa salt akıl kendi başına vahiy 
ile irtibatsız olarak hareket ettiğinde insanı aydınlıktan çok karanlığa götürür.87 
İnsanın görme, işitme gibi kabiliyetleri nasıl sınırlı ise, insan aklının da bir 

82 Maturidi,	a.g.e.,	s.	116.
83 Ali	Arslan	Aydın,	a.g.e.,	s.	384.
84 Ali	Arslan	Aydın,	a.g.e.,	s.	384.
85 Abdullah	Mahmut	Şehhate,	Menhecu’l-İmam Muhammed Abduh Fi Tefsiri Kur’ani’l-Kerim, 

Kahire,1984 ,	s.84.
86 en-Neccâr,	a.g.e., s.74;	Ayrıca	bkz.	Reşid	Rıza, Tefsiru’l-Kur’ân’i’l-Hakim (Tefsiru’l-Menâr), 

Beyrût,	trs.,	II,	283.
87 A.	Hamdî	Akseki,	İslâm,	DİB	y.,	İstanbul,	1387/1948,	I,	195.
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sınırı vardır.88 Şâyet hakikâtler sadece akılla ortaya çıkabilseydi, o zaman ne 
peygambere ne de ilâhî kitaba ihtiyaç kalırdı. Ayrıca eğer soyut veya somut 
bütün gerçeklerin akıl tarafından algılanmaları mümkün olsaydı bu durumda 
insanın mutlak olması gerekirdi. Oysa insan sınırlı kabiliyetlere sahip ve çoğu 
kez sorunlar karşısında acze düşen bir varlıktır. Mutlak olanla ilgili bilgi, aklı 
aşar, imanla ilgili olur. Akıl ancak böyle bir bilginin mümkün olduğunu kabul 
edebilir.89 Vahiy olmadan aklın doğruyu bulamayacağını, akıl olmadan da va-
hiy anlaşılamayacaktır.90 Akıl temel gibidir, şer’i/vahiy ise, bina gibidir. Bina 
olmadan temelin bir faydası olmadığı gibi, temeli olmadan bir bina da ayakta 
duramaz. Aynı şekilde, akıl göz; şer’ ise, ışın gibidir. Işın olmadan gözün bir 
yararı olmadığı gibi, göz olmaksızın ışının da bir faydası yoktur. İşte bunun için 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:91 “Şu bir gerçek ki, size Allah’tan bir ışık ve apaçık 
bir Kitap gelmiştir. Allah, rızasına uyanları o Kitap’la esenlik ve barış yollarına iletir ve 
onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dosdoğru 
bir yola iletir.” (Mâide, 5/ 15-16)

Yüce Allah, insana akıl verdi ve bundan dolayı da yapacağı şeylerden onu so-
rumlu tuttu. İnsan bu akıl sayesinde fiilleri değerlendirebilecek; neyin iyi, neyin 
kötü olduğunu anlayacaktır.92 “Akıl ile yolunu bulacak ve akıl ile işlerini göre-
cek, aklın idaresinde olacak. Yüce Allah, aklın yanında insana irade hürriyeti de 
verdi. Bu hürriyet, aklı bazen şaşırttı. İradesi aklını yanlış yola sürükledi. Çün-
kü akıl otomatik olarak insanı harekete geçiremez. Bu güç ona verilmemiştir. 
Karşısına konan irade hürriyeti-isteme özelliği- onun insanın hareketleri üzeri-
ne etkisini azalttı ve bazen yanılttı. Bu, insanı akılsızca hareketlere itti. Akılsızca 
yapılan işler er geç insana zarar verdi. Yüce Allah, insana verdiği bu akıl ona 
yetmedi ve aklı destekleyen ve aklın hür iradesinin tesirinden uzak olarak ken-
di başına hüküm vermesine yardım eden bir de vahiy gönderdi.”93 Yüce Allah, 
insanoğlunun yaratılışından son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’e kadar 
birçok peygamber göndermiştir. Böylece, zaman zaman ve yer yer düşünme 
yeteneğini yitirmiş, yolunu şaşırmış ve adetâ robotlaşmış toplumlar, akıllarını 
başlarına toplamaları için uyarılmış, insan oldukları hatırlatılmış ve kendilerine 
mutluluk yolu gösterilmiştir.94

88 Ahmed	Abdulcevad	er-Rumî,	Ahmed b. Hanbel beyne Mihneti’d-Dîn ve Mihneti’d-Dünya, 
Beyrût,	trs.,	34;	Ebû	Bekir	Cabir	el-Cezairî,	Akidetü’l-Mü’min, Beyrût,	trs.,	s.	30.

89 Necâti	Öner,	İnsan Hürriyeti, İstanbul,1982,	s.	59.
90 el-İsfahânî,	Tafsilu’n-Neş’eteyn ve Tahsilü’s-Sa’âdeteyn, Talik	Esad	es-Sahmerani,	Beyrût,	

1988,	 s.	117;	 İsmail	Râcî	el-Fârûkî,	Bilginin İslâmîleştirilmesi, trc.	Fehmi	Koru,	 İstanbul,	
1987,	s.	60.

91 el-Isfehânî, a.g.e., s.117.
92 Abdulmecid	 en-Neccar,	Hilafetu’l-İnsani Beyne’l-Vahyi ve’l-Akl, el-Ma’hadu’l-Alemî li’l-

Fikri’l-İslâmî,	Herndon	-Varjinye	U. A.,	1993,	s.	85.
93 Hüseyin	Atay,	Kur’ân’a Göre İslâm’ın Temel Kurallar, M.E.B.Yay.,	İstanbul,	1991,	s.13.
94 Mustafa	Çetin,	“Kur’ân’da Tefekkür Kavramı”,	D.E.Ü.	İlâhiyat	Fakültesi	Dergisi,	Sayı	VIII,	

İzmir,	1994,	s.	43.
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Sonuç ve Değerlendirme
Kelâmcıların hemen hepsi, aklın vazgeçilmesi imkânsız bir epistemolojik 

fonksiyonunun bulunduğunu kabul etmekle beraber, onun iyi-kötünün bilgisi-
ni temin etmedeki yetkinliği konusunda farklı görüşler ortaya atmışlardır. Nak-
li ihmal etmemekle birlikte aklı mutlak bilgi kaynağı olarak görenler olduğu 
gibi; Maturidi düşüncesinde olduğu gibi aklı, nakli anlamada bir araç, naklin 
hizmetinde bir idrak vasıtası olarak benimseyenler de olmuştur. Bu bağlamda 
insanın özgürlüğü ve akılcılık, Mu’tezile’nin müdafaasını yaptığı en mühim iki 
husustur Aklın değerler hakkındaki bilgisinin kesin ve güvenilir olması için bu 
değerlerin değişmez nitelikleri olması gerekir. Bu suretle Mu’tezile ahlâkî de-
ğerleri izâfîlikten kurtarmış olur.

 Mevlânâ Hâlid ve Eş’arilerin problemi ele alışında, akıl sınırlıdır, zira yara-
tılmıştır. Allah onu, neleri kavrayabilecek şekilde yaratmışsa bu dünyada ne-
leri kavrayabilmesi mümkünse, ancak onları kavrayabilmektedir. Ehl-i Hadis 
ve Eşa’riler hiçbir şeyin iyilik ve kötülüğünün akıl yoluyla anlaşılamayacağına 
inanırlar. Bu bakış açısına göre bir olgunun ya da şey’in iyi ya da kötü olma-
sı İlahi vahyin o şeye iyi ya da kötü demesine bağlıdır. Nedensiz ve anlamsız 
bir biçimde İlahi vahiy eğer bir şeye kötü derse o kötü iyi derse o kötüdür. Bu 
sebepten dolayı ilahi vahiy daha önceden kötü dediği bir olguya iyi, iyi dediği 
bir olguya ise kötü diyebilir. Allah (cc) yüce sıfatıyla birlikte “Hekim” (hikmet 
sahibi) olma sıfatına da sahiptir ve hiç bir abes şey, sebepsiz ve nedensiz hiç bir 
emir ve nehiy ondan sadır olmaz. Kadi Abdulcebbar (rh.a)’ın deyişiyle “Allah te-
ala, ancak iyi/hasen olanı yapar. Allah Teâla’nın fiili olduğu sabit olan her şeyin, doğru 
ve hikmetli olması gereklidir.” 

Eş’ari ekolüyle, Tevhid ve Adalet (Mutezîle) ekolü arasında farklılaşan ko-
nulardan birisi de “Hûsn ve Kûbh-î aklî”dir. İslamî ekoller içerisinde Tevhid ve 
Adalet ekolüyle Şia ekolü, Hûsn ve Kûbh-î şer’înin var olduğunu ifade ederken 
bunun yanında “hûsn” ve “kûbh-î aklî”nin de gerçekliğini ifade ederler. Bu bakış 
açısına göre kâinattaki birçok olgunun kötü olup olmadığı ve iyiliği o şeyin ya-
pısı gereğidir. Dolayısıyla bir olgunun kendi yapısı ya doğru ya da yanlıştır. İle-
tilen ilahi vahiy ise zaten doğru ya da yanlış olan şeyin doğru ya da yanlışlığına 
işaret eder. Aklın görevi hakkında ilahi vahiy olsun ya da olmasın karşılaştığı 
olguların yapılarını araştırıp iyilik ya da kötülüklerini tespit etmektir. Vahiy 
olguların kendilerinden kaynaklanan bu güzellik ya da kötülüğe binaen güze-
le yönlendirir ve kötüden alıkoyar. Mutezile düşüncesine göre, tüm eylemler 
doğaları gereği mutlak iyilik veya kötülüğe sahiptirler. Allah’ın da o eylemlere 
yönelik emri veya yasağı da mutlaka onlarda bulunan bir iyiliğe veya kötülüğe 
dayanmaktadır. Aklî ilkeler ve bu ilkeler doğrultusunda doğru düşünme meto-
du bunların doğalarının iyi ya da kötü olduklarını kavrayabilir. Bu kavrayışın 
doğru bir kavrayış olup olmadığı ise “İlahi vahyin Furkanlığı” ile test edilir.
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Aslında hüsün-kubûh tartışmasının kaynağı pratikten kaynaklanan bir teori 
sorgulamasıdır. Sosyal ve siyasal yaşamda ortaya çıkan Kur’an dışı uygulama-
lar doğal olarak kendine bir meşruiyet zemini aramış ve pratikteki bozulma 
teorinin yeniden inşaasına sebebiyet vermiştir. Egemen otorite ve ona bağlı dini 
kurumlar aracılığıyla Müslüman kitleye dayatılan bu resmî söylem karşısında 
asla sadık kalan muhalif düşünceleri bulmuş ve böylece tartışma zemini oluş-
muştur. Bugün İslam düşüncesinin içerisine düştüğü kriz, kaderci, sosyal, siya-
sal ve dinsel iktidara itaati buyuran söylemin zihinleri âtıl hale getirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Müslüman düşünürlerin yaralanmış olan Müslüman zih-
nini yeniden eski aktivitesine kavuşturmaları için öncelikle İslam dünyasındaki 
Allah tasavvuruyla zemini oluşturulan peygamber tasavvuruyla şekillendirilen 
ve iktidar tasavvuruyla (sosyal teori) vücud bulan yapının ne kadar Kur’anî ol-
duğunu bu Kur’anîliğin ise ne kadar tutarlı/aklî zemine oturduğunu belirleme-
leri gerekmektedir.

Mevlânâ Hâlid’e göre, Teknolojide, bilgide, sanatta, vb sahalarda. İnsanoğ-
lunun bugün ulaştığı seviye, tek başına aklın zaferi değildir. Her medeniyetin 
olumlu gelişmesinde mutlaka vahyin etkisi ve katkısı vardır. Her akıl sahibi din 
olmadan tek başına aklın insana doğruyu göstermede, yetersiz kalacağını bilir. 
İnsan akıl ve duyularıyla baş başa kalıp dini vicdandan ve ahiret hayatıyla ilgili 
ilahi ilhamdan sıyrılırsa bütün hayvanlardan daha vahşi olur. Bunun en büyük 
nedeni de kişinin kendi akli nazariyeleridir.

Akıl saf haliyle kendi başına kaldığında, evrensel niteliğe sahip kimi şeyle-
rin iyi veya kötü olduklarını anlayabilir. Akıllı insan işin tabiatı gereği kendine 
faydalı olan şeyleri yapmaya çalışır, zarar veren şeylerden ise kaçınır. Ancak 
kimi zaman kendinde fayda umduğu bazı şeyler zararlı çıkmakta, kimi zaman 
da zararlı sandığı bazı şeyler de yararlı çıkmaktadır. Şu da bir gerçek ki; üzüntü, 
hastalık, şehevî arzu ve istekler, hırs ve tamah gibi insanın sağlıklı düşünmesini 
engelleyen birçok neden vardır. Ayrıca fikrî istidatların farklılıkları nedeniy-
le insanların Allah’ı, ahiret hayatının mahiyetini ve gelecek hayatta mutluluğa 
götüren yolları bilme kabiliyetleri de farklıdır. Bu yüzden insan aklı, erdemli 
amelleri ve nihâî mutluluğunun bağlı olduğu sahih akideleri bilmede kendisi-
ne yol gösterecek bir yardımcıya muhtaçtır. İşte herşeyi kuşatmaktan aciz olan 
akla, işlerin sonucunu kendisine bildirecek, ona hakkı gösterecek kişi de, an-
cak olağan insanî gücü aşan aşkın boyutu olan vahye mazhar bir peygamber 
olabilir.95 

Buraya kadar aktarmaya çalıştığımız hususlardan anlaşılan şudur. Bütün 
bir varlık dünyası hem güzel hem de çirkin gibi görünen yüzleri itibarı ile te-
zahür etmektedir. Cenâb-ı Hakk’ı tenzih maksadı ile çirkinliğin yaratılmasının 

95	 el-Mâtürîdî,	Kitâbu’t-Tevhîd, s. 178	 vdd.;	 eş-Şehristanî,	Nihâyetu’l-İkdam fi İlmi’l-Kelâm, 
London,	1934,	s.	147;	Muhammed	Abduh,	Risâletü’t-Tevhîd, Tebriz,	1974,	s.	107	vd.
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da çirkin olduğunu düşünenler kendi dar düşünce kalıplarının içerisinde sı-
kışmış, ehl-i sünnetin yüksek düsturlarına akıl erdiremediklerinden yer yer iti-
zale sapmışlardır. Oysaki insanoğlu, güzel/çirkin, iyi/kötü, hoş/fena karşısında 
kalb, ruh, sır, ahfâ, akıl ve iradesini kullanmalı ve olumlu düşünmelidir. Şer 
gibi görünen durumlar karşısında da Ehl-i Sünnet olan orta yol, varlığı her iki 
vechesi ile realist bir tarzda kabul etmiş, “Hayır ve şer Allah’tandır.” kaidesini 
imanın altı temel rüknü içerisine almış, İslâmî düşünüşün sağlam bir şekilde 
yerleşmesi açısından oldukça önemli bir duruş sergilemiştir. Mevzuyu Kur’ân-ı 
Kerîm’den iki âyet-i kerîme meâli ile bitiriyoruz:

“Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir 
şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara sûresi,1/216) 

“Olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş 
bulunur.”(Nisâ sûresi,4/19)
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HÂLİDÎLİK: İHYA MI İNKIRAZ MI?

M. Nesim DORU*

Giriş
Bir 19. yüzyıl tarikatı olan Hâlidîlik, başta Mevlânâ Hâlid’in doğup yetiştiği 

Şehrizor bölgesi ve Kürt coğrafyasının bütününde birtakım yeni gelişmelere se-
bep olmuştur. Sathî bir okuma sonucunda bile Hâlidîlik hareketinin ortaya çıkı-
şına kadar Kürt coğrafyasında hâkim olan Kadirîlik başta olmak üzere Ehl-i Hak/
Yaresan mezhebi, Şemseddin Şehrezorî ile birlikte bölgede yayılan İşrâkîlik, İbra-
him el-Kûrânî ve Abdurresul el-Berzencî gibi sûfîler tarafından Medine’de yayı-
lan Nakşî kolun vahdet-i vücutçu yorumları ve Nurbahşî tarikatı gibi oluşumla-
rın eski önemini yitirdiği söylenebilir.1 Öte yandan Kürt coğrafyasında o döneme 
kadar sadece Nakşî geleneğin dışındaki yapılar değil aynı zamanda Nakşîliğin 
nev-i şahsına münhasır bir yorumu olan ve “Hacegân dergâhı”2 olarak bilinen 
Urmevî kolu, Diyarbakır başta olmak üzere Bitlis, Cizre ve Kürt coğrafyasının 
diğer kısımlarında etkindi. Urmevî dergâhı, Nakşî olmakla beraber bölgenin dinî 
yapısının etkisiyle farklı uygulamalara sahip bir tarikattı ve müzik, raks, sema‘ 
gibi uygulamaların yanında İbn Arabî’nin vahdet-i vücûd felsefesine olan ilgisi 
ile ön plana çıkmıştı.3 Hâlidîliğin ortaya çıkmasıyla bu tür farklı yorum ve uygu-
lamaların yerini şeriat kurallarına bağlı sıkı ve katı bir sünnî tarikat almış oldu ve 
bu durum, bölgenin dinî hayatında önemli değişimlere yol açtı.

Mevlânâ Hâlid, tarikatının usul ve erkânını yayma noktasında azami gay-
ret sarfetmiş ve çoğunluğu Kürt sûfîlerden oluşan yüzden fazla halife atayarak 
başta Kerkük, Erbil, Musul, İmadiye, Cizre, Antep olmak üzere Mekke, Medine, 
Basra ve Bağdat gibi görece uzak yerlere ve Hindistan, Afganistan, Dağıstan, 
Mısır, Mağrib ve Umman gibi uzak diyarlara da mesajını ulaştırmış ve nüfuz 
alanını geliştirmiştir.4 Çok kısa zamanda hızlı bir yayılım gösteren tarikatın en 

∗				Doç.Dr.,	Mardin	Artuklu	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	(nesimdoru@artuklu.edu.tr).
1	 Martin	Van	Bruinessen,	“The	Naqshbandî	Order	in	17th-Century	Kurdistan”,	s.356-7
2	 Hamid	Algar,	Nakşibendîlik,	çev:	Cüneyd	Köksal	vd.,	İnsan	Yay.,	İst.,	2013,	s.117-9
3	 Bruinessen,	 “The	 Naqshbandî	 Order	 in	 17th-Century	 Kurdistan”,	 s.	 347;	 Evliya	 Çelebi,	

Seyâhatnâme, 4.Kitap, Haz:	Seyit	Ali	Kahraman-Yücel	Dağlı,	Yapı	Kredi	Yay.,	İst.,	s.	73-5
4	 Algar,	 Nakşibendîlik,	 s.355;	 İbrahim	 Fasih	 Haydarî,	 Mecdü’t-Talid,	 çev:	 Eser	 Sazak,	

Semerkand	Yay.,	İst.,	2011,	s.	96,	Muhammed	b.	Süleyman	el-Bağdadî,	el-Hadikatu’n-Nediye, 
Işık	Kitabevi,	İst.,	1981, s.	56-7



72

önemli etkilerinin başta Kürtlerin yaşadığı coğrafyada yaşandığını belirtmekte 
fayda vardır. 

Bu makale, Hâlidîlik hareketinin temel referanslarını ve paradigmalarını 
baz alarak oluşturduğu yeni düşünce dinamiklerini ve kırılmaları irdelemek 
istemektedir. Bu amaçla, öncelikle Mevlânâ Halid’in ilmî kişiliği ile hareketin 
kimliği arasındaki korelasyon ele alınacak, ikinci olarak Hâlidîliğin başta Kürt 
coğrafyasında olmak üzere getirdiği yeni uygulamalar incelenecek ve böylece 
söz konusu hareketin İslam düşüncesi açısından ihya ve gerileme arasında ne-
rede durduğu analiz edilecektir.

Mevlânâ Hâlid’in İlmî Kişiliği ve Hâlidîliğin Şekillenmesi1. 

Mevlânâ Hâlid, inançta Eş‘arî, amelde ise Şafi‘î mezhebine bağlı bir âlim 
olarak Nakşbendî tarikatının Müceddidiye kolunu seçmiş ve ayrıca Kadiriye, 
Sühreverdiye, Kübreviye ve Çiştiye tarikatlarından da icazet alarak toplam beş 
tarikatın yetkili bir şeyhi olarak tavsif edilmiştir. Ancak bu dört tarikatta mucaz 
olmasına rağmen adı Nakşbendî tarikatının müceddîdî kolu veya kendi ismine 
nispeten Hâlidiye ile özdeşleşmiştir. Hâlidîlik ile ilgili en eski kaynaklarda tari-
katın kurucusu olan Mevlânâ Hâlid’in tam adı, inanç ve tarikattaki yolu ile ilgili 
şu tür ifadeler kullanılmaktadır: 

Ebu’l-Behâ Ziyaüddîn Hazret-i Mevlânâ eş-Şeyh Hâlid en-Nakşbendî el-
Eş‘arî akideten, eş-Şafi‘î mezheben, en-Nakşbendî el-Müceddidî tarikaten 
ve meşreben, el-Kadirî, es-Sühreverdî, el-Kübrevî, el-Çiştî icazeten.5 

Mevlânâ Hâlid gerek mektuplarında gerek verdiği tarikat icazetnamelerin-
de ve yazdığı eserlerinde olsun kendisi için “Hâlid”6, “Hâlid en-Nakşbendî” 
veya “Hâlid en-Nakşbendi el-Muceddidî el-Osmânî”7, “Hâlid el-Osmânî el-
Cafî el-Kürdî”8, “Hâlid eş-Şehrezorî el-Cafî”9 gibi isimler kullanmıştır. Bu isim-
lerden de anlaşıldığı gibi Mevlânâ Hâlid’in kendisi çoğunlukla Nakşbendî ve 
Müceddidî isimlerini kullanmış bazen de Osmanlı devletine tabiiyetini ifade 
eden “Osmanî” ve etnik aidiyetini ifade eden “Kürdî”, doğduğu bölge olan 
Şehrizor’a nispeten “Şehrizorî”, mensup olduğu Câf aşiretine işaret eden “Câfî” 
isimlerini de kullanmıştır.10

5	 Bağdadî,	el-Hadikatu’n-Nediye, s.	4,	41
6	 Mevlânâ	Hâlid	Nakşbendî,	Yad-i Merdân,	Haz:	Abdulkerim	Müderris,	Aras	Yay.,	Erbil,	2011,	

s.	372,	373,	374	vd.
7	 Mevlânâ	Hâlid,	Yad-i Merdân,	s.	251,	263,	271,	275,	284,	290,	306,	310,	323,	344	vd.
8	 Mevlânâ	Hâlid,	Yad-i Merdân,	s.	296
9	 Mevlânâ	Hâlid,	Yad-i Merdân,	s.	324
10	 Yeri	 gelmişken	Mevlânâ	 Hâlid’in	 Baban	 yönetimindeki	 Şehrizor	 bölgesinde	 Süleymaniye	

yakınlarındaki	Karadağ	kasabasında	doğması	 ve	yine	o	bölgede	yetişip	büyümesine	ve	 ilk	
tahsilini	 orada	 yapmasına	 rağmen	 bir	 müddet	 Bağdat’ta	 ikamet	 ettiği	 için	 Bağdadî	 lakabı	
ile	anılır	olmuş	ise	de	bunun	kendisinin	kullandığı	bir	nispet	olmaması	hasebiyle	bir	galat-ı	
meşhur	olduğunu	ifade	etmekte	yarar	vardır.
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Mevlânâ Hâlid’in Nakşbendî tarikatına nasıl intisap ettiği ile ilgili kaynak-
lardaki rivayetler birbirinden farklı olsa da Hindistan’ın Delhî şehrinde bulu-
nan ve Müceddidî tarikatının o dönemde halifesi olan Şah Gulam Alî olarak 
bilinen Şeyh Abdullah Dihlevî (öl. 1824) üzerinden intisap ettiğine dair bir tar-
tışma yoktur.11 Bu açıdan Hâlidîlik ve Müceddidiye arasında güçlü bir bağ ol-
duğunu söylememiz gerekir.

Mevlânâ Hâlid, ilmî hayatına doğduğu Karadağ kasabasında klasik medrese 
eğitimi alarak başlamış, daha sonra Süleymaniye bölgesini dolaşmış, o dönemde 
bölgenin önemli âlimlerinden Şeyh Abdulkerim Berzencî, Molla İbrahim Biyârî, 
Şeyh Abdurrahim Berzencî ve Şeyh Abdullah Hırpânî’den dersler almıştır. Koy 
ve Harîr bölgesine giderek burada Molla Abdurrahim Ziyârî ve Molla Abdur-
rahman el-Celî’den mantık dersleri okumuştur. Tekrar Süleymaniye’ye dönerek 
burada Şemsiyye ve Mutavvel gibi mantık eserlerini, Hikmet ve Kelam derslerini 
okumuştur. Daha sonra Bağdat’a giden Mevlânâ Hâlid burada fıkıh usulüne ait 
meşhur İbn Hacib’in Muhtasaru’l-Münteha adlı eseri üzerinde çalışmıştır.12

Mevlânâ Hâlid’in ilim tahsilinde önemli bir durak da Senendec’tir. Ora-
da “çağın Ali Kuşçusu” olarak bilinen Muhammed Kesîm Senendecî’den 
hesap, hendese, astronomi ve usturlap ile ilgili dersler okumuştur. Tekrar 
Süleymaniye’ye dönen Mevlânâ Hâlid, burada çıkan veba salgını nedeniy-
le birçok hocasını kaybetmiştir ki, onlardan biri de meşhur Şeyh Abdulkerîm 
Berzencî idi. Hocası ölünce onun yerine dersler vermeye başlayan Mevlânâ 
Hâlid, 1806 yılında Hacc’a gitmek üzere yola çıkmış, Musul, Diyarbakır, Urfa, 
Halep ve Şam güzergâhında birçok ilim erbabıyla bir araya gelmiş ve ilmî soh-
betler düzenlemiştir. Daha sonra Mekke’ye ulaşmış, burada bazı ruhsal tecrü-
beler yaşamış, tekrar Süleymaniye’ye dönerek dersler vermeye devam etmiştir. 

13 Süleymaniye’de Şeyh Abdullah Dihlevî’nin müritlerinden Mirza Rahimullah 
adlı bir derviş vasıtasıyla Delhî’deki Nakşî-Müceddidî şeyhinden haberdar ol-
muş ve dervişle beraber İran ve Afganistan üzerinden bir yıllık yolculuktan son-
ra Delhî’ye varmış ve Şah Gulam Alî olarak bilinen Şeyh Abdullah Dihlevî’ye 
intisap etmiştir. Yaklaşık bir yıl boyunca şeyhinden manevi dersler alan Hâlid, 
beş tarikatta halifelik payesine ulaşmış ve şeyhi tarafından memleketi olan Şeh-
rizor bölgesine irşad faaliyetleri için gönderilmiştir.14

1811 yılında Süleymaniye’ye dönen Hâlid, çok geçmeden tarikatını yay-
mış ve halifeler atamaya başlamıştır. Bunun üzerine bölgenin köklü tarikatı 

11	 Haydarî,	Mecdü’t-Talid,	s.	88;	Abdulmecid	b.	Muhammed	el-Hânî,	el-Hedâiku’l-Verdiyye fî 
Hakâiki Ecillai’n-Nakşbendiyye,	Nşr:	Abdulbasit	Muhammed	Abdussamed	el-Amidî,	Cihan	
Neşriyat,	İst.,	tsz.,	s.	229;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-Nediye,	s.	52-3

12	 Haydarî,	Mecdü’t-Talid,	s.	77-8;	Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	224;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-
Nediye,	s.	42

13	 Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	225;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-Nediye,	s.	44-6
14	 Haydarî,	Mecdü’t-Talid,	s.	82-9;	Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	225-9;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-

Nediye,	s.	47-53
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olan Kadirî şeyhlerinin tepkisini çekince Bağdat’a taşınmış, bir müddet sonra 
Bağdat’taki ulema ve yöneticilerin desteğini alarak daha da güçlenmiş halde 
tekrar Süleymaniye’ye dönmüştür. 1823 yılında Süleymaniye’den tekrar çıkmak 
zorunda kalan Hâlid, 1827 yılında vefat edene kadar Şam’da kalmış, ilimle uğra-
şarak tarikatın usul ve erkânını yaymıştır.15 

Mevlânâ Hâlid sayıları çok olmasa da bazı eserler yazmıştır. Bu eserler ara-
sında Siyalkutî’nin Haşiyesi üzerine yazdığı bir ta‘likâtı, Harîrî’nin Makâmât eseri 
üzerine yazdığı -tamamlanmamış- bir şerhi, Kürtçe kaleme aldığı küçük hacimli 
bir akaid kitabı olan Lübbü’l-Akâid eseri, Adudu’d-Dîn el-İcî’nin Akaid eserinin 
şerhi, Cibril Hadisi’nin şerhi (Farsça), İrade-i Cüz’iyye Risalesi, Rabıta Risalesi ve 
içinde çoğu Farsça ve bir kısmı Arapça ve Kürtçe şiirlerin olduğu bir Divan’ı 
bulunmaktadır.16

Mevlânâ Hâlid’in çalışmaları, ilmî özellikler bakımından çok orijinal eserler 
sayılmazlar. Bunun sebebi, onun teoriden çok pratiğe yakın durması ve ilmî tar-
tışmaların getirdiği kısırdöngüden uzaklaşıp kendi hareketinin usul ve erkânını 
kurmak istemesi olabilir. Yazdığı eserlerden, ilmî ilgilerinin daha çok bir tari-
katın inanç ve amelleri ile ilgili pratik sorunlara yaklaştığı görülebilir. Onun bu 
özelliğini eserlerinden çıkarmak mümkün olduğu gibi, bunu bugün elimizde 
olan şahsî kütüphanesinin kataloğundan da çıkarmak mümkündür. Ölümün-
den bir süre sonra aile efradı arasında kime miras kalacağı ile ilgili mahkeme-
ye taşınan Mevlânâ Hâlid’in kütüphanesi, vakfiye olarak kabul edilerek hükme 
bağlanmıştır. Bu kütüphane 1854 tarihli bir el-yazmasında kaydedilmiştir. Bu 
yazma, Şam’da Mektebetu’l-Esed’te bulunarak Frederick De Jong tarafından ya-
zılan bir makalenin içinde neşredilerek günümüze taşınmıştır.17 

Mevlânâ Hâlid’in kütüphanesinin kataloğunda 1175 cilt halinde toplam 959 
eser bulunmaktadır. Bu eserlerin türü, sayısı ve bazı örnekleri aşağıdaki tabloda 
zikredilmiştir:

Eser Türü Eser Cilt Örnek Eserler

1
Kur’an-ı	Kerim	
Nüshaları

6 10

2 Kuran	Tefsirleri 57 82

Beydavî,	 Ebu’s-Suud,	 Keşşaf,	 Celaleyn,	 Beğavî,	 Razî,	
Haşiyetu	 Şeyhzade	 ale’l-Beydavî,	 Kaşifî	 (Tefsiru’l-
Mevâhib),	 Müfredât,	 Talikat-ı	 Bahauddîn	 Amulî	 ale’l-
Beydavî.

3.	
Hadis	Kitapları 108 153

Buhari	metinleri	ve	 şerhleri	 (Fethu’l-Barî,	Kirmanî),	 el-İsabe	
(İbn	 Hacer),	 en-Nihaye	 (İbn	 Kesir),	 el-Fetava	 (İbn	 Hacer),	
Tirmizî,	Ebu	Davud.

15	 Haydarî,	Mecdü’t-Talid,	s.	96;	Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	244
16	 Haydarî,	Mecdü’t-Talid,	s.	97-8;	Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	256;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-

Nediye,	s.	57
17	 Frederick	De	Jong,	“The	Library	of	Shaikh	Khālid	Al-Shahrazūrī	Al-Naqshbandī”,	(Sufi Orders 

in Ottoman and Post-Ottoman Egypt and the Middle East: Collected Studies,	Isis	Press,	İst.,	
tsz.	içinde),	s.	55-78
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4.
Mustalahu’l-
Hadis

21 21

5.	
Akaid-Kelam	
Kitapları

86 94

Mevakıf	 metin,	 şerh	 ve	 haşiyeleri	 (İcî,	 Cürcani,	 Hasan	
Çelebi,	 Hocazade,	 Herevî),	 Makasıd	 şerhleri,	 Akaid-i	
Nesefiyye,	 Akaid-i	 Devvaniyye	 metin	 ve	 şerhleri	
(Gelenbevî),	 el-Mahsûl	 (Râzî),	 Şerhu’l-Metali’	 (K.	 Râzî),	
El-Milel	ve’n-Nihal	(Şehristânî),	el-Fıkhu’l-Ekber,	Şerhu’l-
Akaid	(Devvânî),	İsbat-ı	Vacib	(Devvânî)

6. Şafii	Fıkhı 113 178
Tuhfe	(İbn	Hacer),	Şerhu’l-Minhac,	Metnu’l-Veciz	(Gazâlî),	
el-İşbah	ve’n-Nezair	(Suyutî),	et-Tac,	Şerhu’l-Gaye

7. Şafii-Feraiz	
Kitapları 20 20

8. Şafii	Fıkıh	
Usulü	Kitapları 32 38 Şerhu	Cem‘u’l-Cevâmi,	 el-Minhâc,	 Şerhu	Muhtasar-ı	 İbn	

Hacib

9. Hanefi	Fıkıh	
Usulü	Kitapları 9 9

10 Hanefi	Fıkıh	
Kitapları 27 27

11 Hanbeli	Fıkıh	
Kitapları 2 7

12
Tasavvuf	
Kitapları

128 134

İbn Arabi:	Fütuhat-ı	Mekkiye,	Füsûsu’l-Hikem	ve	Arapça,	
Farsça	 şerhleri	 (Cami,	 Ş.	 Arslan),	 Mevâkiu’n-Nücûm,	
Tercümânu’l-Eşvâk,	Divân
Gazâli: İhyau	‘Ulumi’d-din,	Bidayetu’l-Hidâye,	
Şa‘ranî:	 El-Yevâkit	 ve’l-Cevâhir,	 Tabakatu’l-Evliya,	 en-
Nefehâtu’l-Kudsiyye,	el-Cevâhir	ve’d-Durer	
Ömer Sühreverdi:	Avârifu’l-Maarif,	Nesayihu’l-İmaniyye	
ve	Keşfu’l-Fedayihi’l-Yunaniyye
İbrahim Kârânî:	Cilau’l-Fühûm,	Şeraiku’l-Envâr
Sühreverdi el-Maktûl:	Kıssatu	Gurbeti’l-Garbiyye
Divanlar:	Şeyh	Nablusi,	İbn	Farid,	İmam	Ali	divanları
Diğer Eserler:	 Kuşeyri	 Risalesi	 ve	 şerhleri,	 Kûtu’l-
Kulûb,	 Şerhu	 Hikem-i	 Ataiyye,	 el-Menhec	 fi	 Tarikati’n-
Nakşbendiyye,	Risale	fi	Silsileti	Tabakati’l-Halidiyye

13 Tarih	Kitapları	 26 27
Tabakâtu’l-Evliya,	 Tabakâtu’ş-Şafiiyye,	 Tabakâtu’l-
Hanefiyye,	 Tarihu	 İbn	 Hilkân,	 Keşfu’z-Zunûn,	 eş-
Şekâiku’n-Numaniyye

14 Edebiyat 26 29
15 Nahiv 47 56
16 Sarf 9 16
17 Lugat 18 22
18 Beyan-Meani 19 30

19
Mantık	ve	
Hikmet

36 40

Haşiye	 Kara	 Davud	 Ale’ş-şemsiyye,	 Şerhu	 Tecrid	 li’t-Tusî	
(Ali	Kuşçu),	Husamkâtî	 ala	 İsagoji,	 Fenari	Şerhleri,	 Şerhu’t-
Tehzib,	 Şerhu’ş-Şemsiyye	 (K.	 Râzî),	 Şerhu’l-İşarât	 (Tusî),	
Haşiyetu’t-Tecrîd	(Devvanî),	Çağminî,	Şerhu	Heyakilu’n-Nur	
(Molla	Celal),	Haşiyetu	Hikmetu’l-‘Ayn	(Kazvinî),	Hidayetu’l-
Hikme	(Ebherî),	Haşiye	al	Çağminî	 (Cürcanî),	El-Akliyetu’l-
Eflatuniyye,	 Şerhu	 Vaziyye	 (Ali	 Kuşçu),	 Şerhu’ş-Şemsiyye	
(Ali	Kuşçu)

Hâlidîlik: İhya mı İnkıraz mı?   
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20
Aritmetik-
Geometri-Tıb

16 17

21
Farsça-Türkçe	
Kitaplar

68 79

Mesnevî,	 Hâfız	Divanı,	 İmam	Ali	 Divanı	 Şerhi,	 Kimyâ-ı	
Saadet,	Nefehâtu’l-Uns,	Tacu’l-Maârif,	Reşahât,	Tercümetu	
İhya,	Şerhu’l-Hamriyye,	Resailu	İmam	Rabbani,	Tevârihu’l-
Mulûk	 (Türkçe),	Bahru’l-Maârif	 (Gelibololu	Muslihuddin	
Sururi,	 Türkçe),	 Nüzhetu’l-Ervâh,	 Risale	 fi’l-Maarif	 (Ş.	
Abdullah	 Dihlevî),	 Gülistan,	 Mantıku’t-Tayr,	 Zübdetu’l-
Hakâik	 (Aynu’l-Kudât	 el-Hemedânî),	 Mevlid	 (Türkçe),	
Mektubât-ı	İmam	Rabbâni,	Tezkiretu’l-Evliyâ

22 Farklı	Eserler 85 85
Silku’d-Durer,	Risale	fi’l-Vücûd	(Ş.	A.	Rahman	ed-Deşti),	
Haşiyetu	Kul	Ahmed	ale’l-Fenâri,	Kitabu’ş-Şifa	fi’l-Mantık,	
Haşiyetu	Hikmetu’l-‘Ayn,	Şerhu	İsagoji	(İbrahim	Haydari)

To
pl
am Kataloğun	

Tamamı
959 1175

Bu kütüphane kataloğundan Mevlânâ Hâlid’in beslendiği kaynaklar hakkında 
fikir sahibi olmak mümkün görünmektedir. Buna göre Hâlid’in en çok beslendiği 
eserlerin fıkıh eserleri olduğu görülmektedir. 272 cildi bulan 202 fıkıh eserinin ço-
ğunluğu Şafii fıkhına (236 cilt 165 eser) aittir. Nicelik olarak fıkıh kitaplarını Hadîs 
kitapları takip etmektedir. 164 cilt, 129 eser Hadîs kitapları ve usulü ile ilgilidir. 
Hâlid’in sahip olduğu kitapların yekûn bakımından üçüncü sırasını teşkil eden ta-
savvuf kitapları, kütüphanenin 134 cilt ve 128 eserini oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la Mevlânâ Hâlid’in kişisel olarak sahip olduğu tasavvuf anlayışının fıkıh ve hadis 
ilimlerinin etkisinde olduğu sonucu çıkarılabilir. Mevlânâ Hâlid’in sahip olduğu 
tasavvuf kitaplarının içinde İbnü’l-Arabî’nin Füsûs ve Fütûhât’ı, Sühreverdî’nin 
Kıssatu Gurbeti’l-Garbiyye’si ile Gazâlî’nin İhya’sı dikkatleri çekmektedir. Ancak 
Mevlânâ Hâlid’in kataloğu, tasavvuf açısından genel bir değerlendirmeye tabi tu-
tulduğunda onun felsefî ilimlere yakın nazarî bir tasavvuftan çok fıkıh ve hadîs 
ilimlerine yakın duran ve şeriatın zahirine uyan amelî bir tasavvuf anlayışına sa-
hip olduğu görülebilir. Bu durum, bizi Hâlidîlik hareketinin Mevlânâ Hâlid’in 
kişiliğine paralel bir biçimde şekillendiğine dair ipuçları vermektedir. 

Öte yandan Hâlidîlik hareketinin esin kaynağı olan ve Mevlânâ Hâlid’in inti-
sap ettiği Müceddidiye hareketinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği söy-
lenebilir. Weismann’ın ifade ettiği gibi Mevlânâ Hâlid, tasavvufî ilimlere Hindli 
selefleri gibi az ilgi göstermiş, bunun yerine dinî ilimler ve tarikatın kurumsallaş-
masında yetkinleşmiştir. O, şeriatın batınî veçhelerini tersine döndürerek fıkıh ve 
kelam ilimlerine daha çok ilgi göstermiştir.18 Hâlidîliğin Nakşî geleneğin Orta-
Asya formlarından daha çok Hind formu olan Müceddidiye tarikatı ile bağlan-
tısı, Mevlânâ Hâlid’in doğup yetiştiği muhit açısından yeni bir form olduğu ve 

18	 Itzchak	Weismann,	Nakşibendilik,	çev:	İrfan	Kelkitli,	Litera	Yay.,	İst.,	2015,	s.	186
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böylece bu muhit açısından yeni ve dönüştürücü bir etki yarattığı söylenebilir. 
O halde bu yeni formun kodlarını ortaya koymak, hareketin bir ihya hareketi 
olup olmadığı sorusunu aydınlatan bir boyuta sahiptir.

Yeni Bir Form Olarak Hâlidîliğin Kürt Coğrafyasındaki Etkileri 2. 
Hâlidîlikten yaklaşık iki yüz yıl önce Kürt coğrafyasında Nakşîliğin Orta-

Asya formuna yakın tasavvufî yaklaşımların olduğu söylenebilir. Özellikle 
Safevî zulmünden kaçan sûfîlerin Kürt bölgelerine sığınmasıyla birlikte Kürtler 
arasında örneğin Cizre, Bitlis ve Diyarbakır’da çoğu Urmevî dergâhı olan tari-
katlar yaygınlaşmıştır.19 Bu dergâhın en önemli özellikleri, manevî verasetten 
vazgeçip ırsî veraseti tercih, hafî/sessiz zikirden cehrî/sesli zikre geçiş ve buna 
bağlı olarak müzik, raks ve sema‘ gibi uygulamaların tatbiki, İbn Arabî’nin 
vahdet-i vücûd sisteminin benimsenmesi ve politik olarak anti-şii propaganda 
yapmak olarak zikredilebilir.20 

Urmevî tarikatının temel prensipleri arasında yukarıda sayılan hususların 
sonuncusu hariç hepsinin Hâlidîlikle beraber yeniden formüle edildiği, başka 
bir açıdan tersyüz edildiği görülebilir. Böylece Hâlidîlik hareketinin Orta-Asya 
kökenli tasavvufî yaklaşımlardan çok Hind kökenli Müceddidiye kolundan bes-
lenmesi hareketin karakterinin de Müceddidiye tarikatına benzemesi ile sonuç-
lanmıştır. Hâlidîliğin Müceddidiye kolundan temel prensip olarak aldığı şu üç 
temel düstur bu açıdan önemlidir: a) Sünnî ulemanın görüşleri doğrultusunda 
inancı bid‘at ve hurafelerden temizleyip Kur’an ve sünnete ittiba ile düzeltmek, 
b) yöneticileri onlarla teşrik-i mesai yapmaksızın özellikle mektuplarla şeria-
tın hükümlerini uygulamaya çağırmak ve c) onlara şeriatın hükümlerini gayr-ı 
Müslimlere de uygulamalarını söylemek.21 İşte bu çerçeve dâhilinde Hâlidîliğin 
yukarıda bahsedilen Orta-Asya sûfîliğinin uygulamalarına yeni bir boyut ka-
zandırdığı söylenebilir. Nitekim Mevlânâ Hâlid, atadığı halifelerine gönderdiği 
mektuplarında sünnete ittiba, cahiliyye adetlerinden, bidatlardan ve sûfîlerin 
şatahatlarından kaçınmayı özellikle tavsiye etmiş ve avam ve yöneticilerin soh-
betlerini de terk etmelerini söylemiştir.22

Mevlânâ Hâlid’in tarikatını yaymasında izlediği en önemli stratejinin onun 
tarikatı verasetle değil halifeler atama/tayin suretiyle yönettiği söylenebilir.  Bu 
durum, tarikatın hızla yayılmasının en önemli sebebini oluşturmuştur. Hâlid’in 
atadığı yetmişe yakın halifelerinden yarısı kadarı Kürt coğrafyasına atanmış-
tır. Bu dönemde Kürtlerin sosyo-politik durumları bu çerçevede mutlaka göz 
önüne alınması gerekmektedir. Zira o döneme kadar Kürtler emirlikler üzerin-
den örgütleniyordu ve birliklerini de bu sayede sağlıyorlardı. 19. yüzyılın or-

19	 Evliya	Çelebi,	Seyahatname,	4.Kitap,	s.	73,	175	ve	729
20	 Bruinessen,	Kürdistan Üzerine Yazılar,	s.	57;	Dina	Le	Gall,	Osmanlı’da Nakşibendilik,	çev:	

İrfan	Kelkitli,	Litera	Yay.,	İst.,	2016,	s.	137-8
21	 B.	Ebu-Manneh,	“Halidiliğin	Yükselişine	ve	Gelişmesine	Yeni	Bir	Bakış”,	s.	333
22	 Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	253;	
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talarından itibaren Osmanlı’nın merkeziyetçi politikaları neticesinde emirlikler 
zayıflayıp ortadan kaldırılınca ortaya çıkan siyasî boşluğu aşiretler doldurmuş 
ve bu durum da keyfiliği ve bölünmüş bir toplum yapısını beraberinde getir-
mişti. Hâlid’in atadığı çok sayıda halife, bölünmüş toplumda yeni bir sınıfın 
ihdas edilmesi anlamına geliyordu.23 Öyle ki Hâlidîlik, bu bölünmüş yapının 
en önemli sonucu olarak ortaya çıkan yöneticilerin keyfî uygulamalarına karşı 
akaid ve hukuk temelli bir çağrının adı olarak da okunabilir. Ancak bundan 
daha önemlisi, bu yeni sınıfın medreselerde görev yapan genç kuşak müder-
rislerden oluşmasıydı. Bu durum iki sonucu beraberinde getiriyordu: Medre-
selerde tasavvufun yerleşmesi Hâlidîliğin ilmî olarak elini güçlendiriyordu, 
öte yandan medrese ve tekke çatışmasını da ortadan kaldırıyordu. Hâlidîlikle 
birlikte ortaya çıkan bu yeni şartlar, ulemanın şeyhler tarafından kontrolünü 
sağladığı gibi, şeyhlerin de ortaya çıkan otorite boşluğunu hukukî kişilikleri ile 
doldurmalarına imkân veriyordu.24 Bu durum, Hâlidîliğin nüfuz alanını güçlü 
ve hızlı bir şekilde genişleten en önemli faktörlerden biridir.

Öte yandan Kürtler, Dina Le Gall’ın ifadesiyle, asırlar boyunca tasavvufun 
klasik sünnî çizginin dışındaki formlarına ilgi duymuşlardır.25 Ayrıca, Şafiî mez-
hebine bağlı oldukları için, ibadetlerinde sesli kıraati tercih etmişler ve sessiz 
zikirden çok sesli zikri önceleyen akımlara daha yakın durmuşlardır. Bu sebeple 
Kadirî tarikatının Kürtler arasında daha fazla yayıldığı görülmektedir. Hâlidîliğin 
yayılmasından doğrudan etkilenen bir tarikat olan Kadirîlik, Hâlidîlikle beraber 
eski önemini yitirmiştir. Nitekim Seyid Taha ailesi, Arvasiler, Şeyh Halid Ore-
ki ve Şeyh Abdurrahman Tahî gibi Kürt coğrafyasının önemli Kadirî aileleri 
Hâlidîlikle beraber Kadirîliği bırakıp Nakşî olmuşlardır.26 Kadirî tarikatı o dö-
nemde Şehrizor bölgesine hâkim olan Baban mîrlerinin himayesi altında olup 
çoğunluğu dünyevî işlere kayıtsız olan Berzencî ailesindendi ve veraset siste-
mi ile yönetiliyordu.27 Ayrıca bu bölgenin hem Kadirî şeyhleri hem de uleması 
vecde eğilimli ve heterodoks mistik uygulamalara açık olmalarıyla tanınıyordu.28 
Dolayısıyla bölgede şeriatın kurallarına uyma konusunda katı bir yol çizen ve 
yeni bir akım olarak ortaya çıkan Hâlidîliğin en çok muhatap kalacağı tarikat da 

23	 B.	Ebu-Manneh,	“Halidiliğin	Yükselişine	ve	Gelişmesine	Yeni	Bir	Bakış”,	s.	338;	Weismann,	
Nakşibendilik,	s.	181

24	 Serdar	Şengül,	“Hâlidî-Nakşibendîlik	ve	Medreselerde	İlim	Anlayışının	Dönüşümü”,	(Kıyam 
ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyete Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet,	Haz:	Ümit	Kurt-	Güney	
Çeğin,	Tarih	Vakfı	Yay.,	İst.,	2015	içinde),	s.336

25	 Gall,	Osmanlı’da Nakşibendilik,	s.	130
26	M.	Şefik	Korkusuz,	Nehri’den Hazne’ye Meşayih-i Nakşibendi,	İst.,	2010,	s.	12
27	 B.	 Ebu-Manneh,	 “Halidiliğin	 Yükselişine	 ve	 Gelişmesine	 Yeni	 Bir	 Bakış”,	 (Osmanlı 

Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler,	Haz:	Ahmet	Yaşar	Ocak,	Türk	Tarih	Kurumu,	Ankara,	2014	
içinde),	s.	326

28	 Bruinessen,	Kürdistan Üzerine Yazılar,	 çev:	 Nevzat	 Kıraç	 vd.,	 İletişim	Yay.,	 İst.,	 2013,	 s.	
84;	 a.mlf.,	 “The	 Naqshbandî	 Order	 in	 17th-Century	 Kurdistan”,	 (Nakshbandis,	 ed:	 Marc	
Gaborieau,	Alexandre	Popovic,	Thierry	Zarcone,	İsis	Yay.,	İst-Paris,	1990	içinde),	s.356
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Kadirîlik olmuştur.29 Bunun yanında yukarıda belirtildiği gibi Urmevî şeyhleri 
ve ayrıca Kürt kökenli Nakşî sûfîlerde de cehrî zikri hafî olana tercih eden ve 
bunu Şafiî fıkhının zorunlu bir uygulaması olduğunu savunan yaklaşımlar da 
yaygındı ki, bunun en önemli örneği, İbrahim el-Kûrânî el-Kürdî/El-Goranî (öl. 
1690)’dir.30 Burada temel düsturlarından biri hafî zikir olan Nakşîliğin Hâlidiye 
kolunun Kürt coğrafyasında yayılmasının yarattığı değişimin boyutunun sadece 
sıradan bir ritüelle sınırlı olmadığını söylemek durumundayız. Zira sessiz zi-
kir demek, musikî, şarkı söyleme, raks ve sema’ gibi uygulamaları da ötelemek 
demektir.31 Bu öteleyici yaklaşımın kökenleri de Nakşîliğin Hindistan’daki uy-
gulamalarında bulunabilir. Nitekim Müceddidiye kolu olarak bilinen tarikatın 
kurucusu Şeyh Ahmed Sirhindî (İmam-ı Rabbânî)’nin anlayışında müzik, sema‘, 
raks, vecd, mevlîd okuma gibi pratikler bid‘at olarak görülmüş ve Nakşbendî 
geleneğine aykırı bulunarak dışlanmıştır.32 

Hâlidîliğin Kürt toplumunda yarattığı en önemli değişimlerden biri de 
Kürt coğrafyasındaki tasavvufî anlayışların İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd 
felsefesine olan ilgisini azaltmasıdır. Hâlidîliğe kadar Kürt coğrafyasında ve 
Kürt sûfîleri üzerinde vahdet-i vücûd düşüncesinin hatırı sayılır bir etkisinin 
olduğu söylenebilir. Kürtler arasında Orta-Asya kökenli dergâhlarda hususen 
Urmevî dergâhlarında İbnü’l-Arabî’nin felsefesinin benimsendiği görülür. An-
cak burada Nakşî gelenek içinde İbnü’l-Arabî etkisinin Hace Ahrar, Molla Camî 
ve Muhammed Parsa’ya kadar gittiğini de ifade etmekte yarar vardır.33 Hatta 
Weismann Nakşî geleneği modern öncesi ve modern dönem olmak üzere iki-
li bir tasnife tabi tutarak; modern öncesi dönemde genel ilginin Hadîs ilmine, 
Gazâlî’nin metafizik yorumlarına ve İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd nazari-
yesine olduğunu ancak modern dönemle birlikte ilginin şeriatın kurallarına 
sıkı bağlılık, siyaset ve topluma geniş katılım ve tarikatın kurumsallaşmasına 
verilen önem olduğunun altını çizmiştir.34 Weismann’ın bu tespitlerinin bir 
kanıtı olarak Mevlânâ Hâlid’in hemşehrisi olan 17. yüzyıl sufilerinden İbra-
him el-Kûrânî’nin başını çektiği ve o dönemde Medine’de gelişen ama İslam 

29	 Nitekim,	başını	Şeyh	Maruf	en-Nudeî	(öl.	1838)’nin	çektiği	Kadirî	şeyhleri,	Mevlânâ	Halid’in	halifeler	
yetiştirip	başka	bölgelere	göndermesini	şöhret	ve	riyaset	amaçlı	görerek	onu	ülkeyi	ele	geçirmekle	
suçlamışlar	ve	bölgenin	ulema	kesimini	de	 şeriatı	bozduğu	 iddialarıyla	aleyhinde	kışkırtmışlardır.	
Bu	 sebeple	 Süleymaniye’de	 huzuru	 kaçan	 Halid,	 Bağdat’a	 kaçmak	 zorunda	 kalmıştır. Haydarî,	
Mecdü’t-Talid,	s.	91,	Hânî,	el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	231;	Bağdadî,	el-Hadikatu’n-Nediye,	s.	56,	B.	
Ebu-Manneh,	“Halidiliğin	Yükselişine	ve	Gelişmesine	Yeni	Bir	Bakış”,	s.330

30	 Ömer	Yılmaz,	İbrahim Kûrânî,	İnsan	Yay.,	İst.,	2005,	s.383;	Gall,	Osmanlı’da Nakşibendilik, 
s.	178,	200

31	 Gall,	Osmanlı’da Nakşibendilik,	s.	193
32 Johan	G.	J.	Ter	Haar,	“The	Nakshbandi	Tradition	in	the	Eyes	of	Ahmad	Sirhindî”,	(Nakshbandis, 

ed:	Marc	Gaborieau,	Alexandre	Popovic,	Thierry	Zarcone,	İsis	Yay.,	İst-Paris,	1990	içinde),	s.85
33	 Algar,	 Nakşibendîlik, s.150-9;	 Rüya	 Kılıç,	 “Nakşi	 Geleneğinde	 İbnü’l-Arabî:	 Destek	 mi	

Muhalefet	mi?”,	Hacettepe	Üniv.,	Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,	sayı:6,	2007,	s.46
34	Weismann,	Nakşibendilik,	s.	49
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dünyasının geniş bir kısmında yayılma şansını bulan Nakşîliğin bu formunun 
en önemli özelliğinin İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd felsefesine olan bağlılık 
olduğunu söylemek mümkündür.35 Bu çerçevede Kûrânî ve çevresindekilerin, 
Şeyh Ahmed Sirhindî tarafından vahdet-i vücûda alternatif olarak geliştirilen 
vahdet-i şühûd düşüncesine ve yine onun tarafından hakikat-i Muhammedi-
ye düşüncesine getirilen eleştirilere cevap olarak yazdığı Kelimetu’l-Vazıha adlı 
eseri36 ve el-Kûrânî’nin talebelerinden ve hemşerilerinden Abdurresul Berzencî 
tarafından Müceddidiye kolunun görüşlerini eleştirmek maksadıyla Kadhu’z-
Zend ve Kadhu’r-Rind fi Redd-i Cehalet-i Ehl-i Sirhind adlı reddiyesi37 hesaba ka-
tıldığında Hâlidîlik öncesi Kürt coğrafyasında ve Kürt sufîleri arasında İbnü’l-
Arabî’nin düşüncelerinin yaygın olduğu söylenebilir. Bir başka kanıt da yine 
17. yüzyılda Cizre’de Medresa Sor (Kırmızı Medrese)’da müderrislik yapmış 
ve divanı uzun süre medrese çevrelerinde okutulan bir sufî olan Melayê Cizîrî 
(öl.1640)’nin İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd düşüncesini benimsemiş olması 
da eklenebilir.38 Hâlidîliğin Müceddidiye geleneği üzerinden şekillenmesinin 
getirdiği yeni konseptin yayılması, Osrta-Asya sûfiliğinin İbnü’l-Arabî’nin üze-
rinden felsefî ilimlere yakın ve onunla barışık olan tasavvufî anlayışı yerine 
fıkhî ve amelî boyutları ağır basan Hind kökenli Müceddidiye tarikatının temsil 
ettiği bir anlayışın ikame edildiği söylenebilir. Öyle ki, Mevlânâ Hâlid’den son-
ra da bazı Hâlidî dergâhlarında İmam Rabbanî’nin Mektubât eserinin bir vird 
olarak okunduğu görülmektedir.39

Hâlidîliğin ortaya çıkmasından sonra başta Hâlid’in mensup olduğu Şehri-
zor bölgesi olmak üzere Kürt coğrafyasında yaygın olan İşrakilik ekolünün de 
eski gücünü kaybettiği görülmektedir. Kürt ulema arasında felsefî çalışmala-
rıyla tanınmış ve Şeyhü’l-İşrâk Sühreverdî’nin eserleri üzerinde şerh çalışma-
ları yapmış Şemseddîn Şehrezorî (öl. 1288’den sonra), Hüsameddîn Ali Bitlisî 
(öl. 1504) ve Hasan el-Kürdî (öl. 1737) gibi önemli isimler çıkmıştır. Ancak, tek 
sebep olmamakla beraber, Hâlidîliğin ortaya çıkması, İbn Arabî’nin vahdet-i 
vücûd felsefesine benzer şekilde Sühreverdî’nin işrak felsefesine de ket vur-
muştur denilebilir. 

Bu kısımda son olarak Hâlidîliğin yayılmasında etkili olan bir faktörün de 
siyasî destek olduğunu söylemeden geçmemek gerekir. Osmanlı ve İran arasın-
daki kadim rekabetten her daim paylarını alan Nakşîlerin genel kaderini payla-
şan Hâlidîliğin ayırıcı bir özellik olarak bu konuda günün siyasî çekişmelerinin 
de etkisiyle daha muhteris olduğu görülebilir. Nitekim Mevlânâ Hâlid, halife-
lerine gönderdiği mektuplarında tarikatının politik tercihini Sünnî devlet olan 
Osmanlıların yanında olduğunu sarahatle ortaya koymuştur ki, buraya kadar 

35	 Gall,	Osmanlı’da Nakşibendilik,	s.	177,	212
36	 Ömer	Yılmaz,	İbrahim Kûrânî, s.196
37	 Bruinessen,	“The	Naqshbandî	Order	in	17th-Century	Kurdistan”,	s.	357
38	M.	Nesim	Doru,	Melayê Cizîrî Felsefî ve Tasavvufî Görüşleri,	Nubihar	Yay.,	İst.,	2016,	s.29
39	 Korkusuz,	Nehri’den Hazne’ye Meşayih-i Nakşibendi,	s.9
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herhangi bir sorun yoktur ve bu, Nakşî Kürt ulemasının tarihsel ve doğal bir 
tercihidir. Yani Kürtler çoğunlukla Sünnî bir devlet olan Osmanlıların yanında 
yer almışlardır. Ancak burada doğal olmayan husus,  mektuplarında Hâlid’in 
halifelerine Kitap ve sünnete ittiba’dan sonra devlet-i aliye-i Osmaniye’nin de-
vamı için sürekli dua etme vurgusundan40 sonra “lanetli Hristiyanlar ve mürted 
acemler” başka bir yerde de “Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve Farsî Şiîler” şeklinde 
Şiîlere lanet okumaya çağırmasıdır.41 Bu durum elbette ki dinî ve tasavvufî ol-
maktan çok siyasîdir ve Hâlidîliğin çileyi, zahmeti ve meşakkati önceleyen mis-
tik yaşam tarzından çok sosyal, siyasal ve dünyevî karakterine de açıklık kazan-
dırmaktadır. Öte yandan Hâlidîliğin Şiî karşıtı bir hareket olarak desteklenmesi 
gibi o dönemde yükselişte olan Vahhabiliğe karşı da bir alternatif oluşturduğu 
ve bu yönüyle Osmanlı devleti ve Bağdat’taki siyasî ve entelektüel çevreler tara-
fından desteklendiği de42 burada zikredilmesi gereken hususlardandır. 

Sonuç: Eskiden Yeniye Ne Kaldı? İhya mı İnkıraz mı?
Çok boyutlu bir hareket olarak değerlendirilebilecek Hâlidîliğin, dönemin 

karakterini taşıyan birçok özelliği yanında, kendi dönemini aşan bir boyuta sa-
hip olduğu da görülmektedir. Böyle bir hareketi elbette iki dikotomiden biri 
ile sınırlandırıp onu dar alanda sıkıştıracak bir problematik üzerinden okumak 
sağlıklı değildir. Yani bu kadar etki ve nüfuz alanı geniş bir hareketi sadece ihya 
veya sadece inkıraz üzerinden okumak en azından akademik bir tavrın niteliği 
olamaz. Bu sebeple hareketin hem ihya hem de inkıraz özellikleri taşıdığı üze-
rinden hareket ederek, konuyu ele almak daha sağlıklı görünmektedir.

Her şeyden önce Hâlidî şeyhlerin medreselere tasavvuf ilmini taşıdıkları ve 
böylece “âlim” ve “arif” dengesi kurduklarını söylemek mümkündür. Başka bir 
deyişle Hâlidîlik, ilmî ölçütleri esas alan bir düşüncenin zeminini oluşturmada 
olumlu bir etki ve işlev görmüştür denilebilir. İkinci olarak, Hâlidîliğin medre-
selerdeki etkinlikleri ve manevî rehberlik ile ilgili çabaları, Kürt toplumunda 
yeni ve eğitimli bir sınıfın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede 
tarikat şekillenmesinde nesebi değil liyakati esas alan bir tavrın kıymeti haiz 
olduğu söylenebilir. Ve nihayet siyasî boşluğun nüksettiği bir dönemde oluşan 
kargaşa döneminde Hâlidîliğin yöneticileri hukuka riayet etmeye çağırması ve 
ayrıca bizzat Hâlidî şeyhlerinin de bu görevi üstlenmesi, tarikatın önemli bir 
işlevi olarak kaydedilmesi gereken bir husustur.

Öte yandan Hâlidîlik, menşei itibariyle bölgede faaliyet gösteren heterodoks 
yapılara büyük bir darbe indirmiştir. Tasavvufun Orta Asya formundan ziyade 
Hind formuna yakın durması beraberinde tarikatın nazarî kısmının zayıflama-
sını getirmiştir. Nitekim Hâlidîlikle beraber İbn Arabî’nin vahdet-i vücûd felse-

40	Mevlânâ	Hâlid,	Yad-i Merdân,	s.	271;
41	 Hânî,	 el-Hedaiku’l-Verdiyye s.	 297;	 Algar,	 Nakşibendîlik,	 s.48;	 s.47;	 B.	 Ebu-Manneh,	

“Halidiliğin	Yükselişine	ve	Gelişmesine	Yeni	Bir	Bakış”,	s.	335
42	 Algar,	Nakşibendîlik,	s.48;	Weismann,	Nakşibendilik,	s.	184
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fesi, Sühreverdî’nin İşrak felsefesi gibi Kürt ulema arasında yaygın nazariyatlar 
güç kaybetmiştir. Bu durum beraberinde tasavvufun farklı uygulamaları olan, 
musiki, sema‘, raks ve birleşik tarikatların (Nakşî+Kübrevî+Nurbahşî) terkini ve 
cehrî zikrin dışlanmasını getirmiştir. Böylece fıkhı ve akaidi esas alan bir tasav-
vuf anlayışının geliştiği görülmüştür.
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Giriş
Hâlid el-Bağdâdî, irşad faaliyetinin önemli bir unsuru olarak belirgin bir şe-

kilde, fıkıh ilminin tahsil edilmesinin gerekliliğine vurgu yapmış bir mürşiddir. 
Yaşadığı coğrafyada, dikkatlerin dinin ahlâkî boyutu üzerine teksif edilmesi ka-
dar dinin amelî boyutunun yaşanması hususunda da çalışmalarda bulunmuş-
tur. Bu çerçevede tâbilerine abdest ve namaz konularıyla ilgili bilinmesi zorunlu 
bazı fıkıh bilgilerini öğretmek amacıyla Risâle-i Farz u Sünnet adlı risâleyi kaleme 
almıştır. Bağdâdî’nin özelde İslam’ın temel günlük ibadeti olan namaza ve genel 
anlamda da fıkha olan ihtimamını gösteren bir örnek olarak risâle tarafımızdan 
incelenecek ve bu bağlamda bazı mülahazalarda bulunulacaktır.

1. Hâlid el-Bağdâdî
Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî diye meşhur olan Hâlid b. Ahmed eş-Şehrezûrî, 

İslâm dünyasında yaygın bir tarikat olan Nakşibendiyye’nin daha sonra kendi 
ismiyle anılan Hâlidiyye kolunun kurucusudur. 1779 yılında Irak’ın Süleymani-
ye şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Kur’an-ı 
Kerim ve dinî ilimleri tahsil etti; medreselerde Şeyh Abdürrahim ve kardeşi 
Şeyh Abdülkerim başta olmak üzere çeşitli hocalardan fıkıh, tefsir ve hadis 
derslerini aldı. Şâfiî fıkhına dair Abdülkerim er-Râfiî’nin el-Muharrer adlı eserini 
okudu. Daha sonra mantık ve kelâm ilmi üzerine yoğunlaşarak Süleymaniye’de 
yaklaşık yedi yıl müderrislik yaptı. 1805’te hacca gittikten sonra tasavvufa 
ilgi duymaya başladı. Bu vesileyle İran ve Afganistan üzerinden Hindistan’ın 
Delhi şehrine giderek Nakşibendî şeyhi Abdullah Dihlevî’ye intisap etti. Del-
hi dönüşü Süleymaniye ve Bağdat’ta tedris ve irşad faaliyetlerine devam eden 
Bağdâdî, 1823’te Şam’a giderek ömrünün geri kalan yıllarını burada yine tedris 

* Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(inarin@bingol.edu.tr).
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ve irşad faaliyetleriyle geçirdi. 1827’de Şam’da vefat etmiş olup türbesi Kasiyûn 
Tepesi’nin eteğinde yer almaktadır.1

Hâlid el-Bağdâdî, ilmi kişiliği yanında üstün ahlâkı ve takvâsı ile dikkat çek-
miştir. Kaldığı her yerde, birçok âlim ve devlet adamı onu ziyarete gelir ve ilmî 
meclisler oluşurdu. En temel inanç özelliği Şeriata bağlılık olarak özetlenebi-
len Bağdâdî, siyasî tutum olarak Osmanlı devletine olan yakınlığıyla tanınmış 
ve Müslümanların birliğinin yine bu çerçevede sağlanacağı düşüncesine sahip 
olmuştur.2

1.1. Şer’î İlimlere ve Fıkha Bakışı

İrşad ehlinin ve tebliğ öncülerinin şer’î ilimlere ve özellikle fıkha bakışlarını 
tetkik etmeden, onların toplumu dönüştürme çabalarını anlamlandırmak güç-
tür. Çünkü bu ilimler insanların fiilleri ve amelleriyle ilgili oldukları için, in-
sanların salahı iddiasındaki faaliyetlerin müstakim bir yol üzere olup olmadığı, 
yine bu ilimlerin vazettiği ilkelerin aracılığıyla öğrenilebilir. 

Şeriata bağlılığa özel önem vermesiyle tanınan3 ve Ehl-i Sünnet ilkelerine 
bağlı bir mürşid olan Hâlid el-Bağdâdî, Kitap ve Sünnete dayanan bir metot 
izlemiş; şer’î ilimlerle donatılmış bir tasavvuf anlayışını benimsemiştir. Fıkıh 
mezhebi olarak dört mezhepten birinin seçilmesini tavsiye eden4 ve bu yönüyle 
Sünnî tavra sahip olan Bağdâdî, tasavvufu ve ahlâk nizamını fıkhın yerine ika-
me etmek bir yana, fıkhı ve hadisi ıslah hareketine kaynak kıldığını mektupla-
rından okumak mümkündür.5 Nitekim bir mektubunda kendisine en sevimli 
olanların dünyaya en az meyledenler ile fıkıh ve hadisle en fazla iştigal eden-
ler olduğunu belirtmiştir.6 Hacca gitmekte olan kardeşi Mahmud Sâhib’e fıkıh 
ve hadis ilimlerine diğerlerinden daha fazla zaman ayırmasını tavsiye etmiş 
olması,7 bu ilimlere verdiği önemi ifade etmektedir.

Hâlid el-Bağdâdî’nin şer’î ilimlerin tahsil edilmesinin gerekliliğini vurgula-
mış olması8 ve şeriata bağlı kalarak irşad faaliyetini yürütmesi, mensubu bulun-

1	 Abdülkerim	 el-Müderris,	 Ulemâunâ fî hizmeti’l-ilm ve’d-dîn	 (nşr.	 Muhammed	 Ali	 el-
Karadâğî),	Dâru’l-hurriyye,	Bağdat	1983,	s.	185-187;	Hamid	Algar,	Nakşibendilik	(haz.	A.	
Cüneyd	Köksal),	İnsan	Yay.,	İstanbul	2007,	s.	572-578;	Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	
DİA,	İstanbul	1997,	XV,	283-284.

2	 Süleyman	Ateş,	“Tasavvufun	Kaynağı”,	Uluslararası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu 
Bildirileri	(ed.	Erdal	Baykan,	Mehmet	Keskin),	Türkiye	Diyanet	Vakfı	Yayın	Matbaacılık,	
Ankara	2012,	s.	41.

3	 Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	284.
4	 Muhammed	 Es’ad	 Sâhib,	Kitâbu Buğyetü’l-vâcid fî Mektûbât-i Hazret-i Mevlânâ Hâlid, 

Matbaatü’t-terakki,	Dimaşk	1334, s.	152.
5	 Bkz.	Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	s.	140.
6	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	s.	114.
7	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	s.	140.
8	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	157.
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duğu tasavvuf ekolünün tesis ettiği doktrinle de örtüşmektedir. Bilindiği gibi 
İmâm-ı Rabbânî (v. 1624) ve Hâlid el-Bağdâdî gibi müceddidlerin intisap ettiği 
ve Sünniliğe güçlü bir şekilde bağlı olan9 Nakşibendiyye tarikatının esaslarından 
biri de şeriatla zâhiri temizlemektir.10

Hâlidiyye tarikatının mensupları arasında Rûhu’l-me’ânî adlı tefsirin müel-
lifi Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî (v. 1854), ünlü Hanefî fakihi İbn Âbidîn (v. 
1836) ve Şeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi (v. 1846) gibi pek çok 
isim bulunması,11 Bağdâdî’nin öncülük ettiği Hâlidiyye tarikatının şeriat ilimle-
ri üzerine bina edilmiş olduğu12 gerçeğinin önemli göstergeleri arasında yer al-
maktadır. Ayrıca, İbn Âbidîn’e verdiği icâzetnâmede,13 dünya ve ahiret kurtulu-
şunun tefsir, fıkıh ve hadis ilimleriyle gerçekleşeceğini ifade etmiş olması, onun 
şer’î ilimlere bakışını bize aksettiren en temel bulgudur. İlmin, kaynağından 
alınmasının lüzumuna işaretle, ilimlerin ey yüce olanlarının tefsir, fıkıh ve ha-
dis gibi şer’î ilimler olduğunu ifade ederek hadis ilmine ayrıca dikkat çekmiştir. 
Ona göre hadis, rivayet temelli olması yönüyle, diğer iki ilmin ihtiyaç duyduğu 
bir disiplindir. Zira hadis, fıkıh ve tefsirde yer alan lafızların mücmelini tafsil, 
müşkilini tavzih ve mutlakını takyit eder. Ayrıca hadis olmaksızın tefsir ve fıkıh 
ilimlerinde tebahhur etmenin imkânından da söz edilemez.14 

Bağdâdî, ilimde en yüce hedefin “Allah’a kurbiyet” olduğunu söyler. Bilindi-
ği gibi, “İlim talep etmek her Müslümanın üzerine farzdır.”15 hadis-i şerifinde anılan 
‘ilim’ hususunda kelâm, fıkıh, hadis, tefsir ve tasavvuf ehlinden her biri, bu-
nun kendi iştigal ettikleri ilim olduğunu savunur.16 Bağdâdî ise, bu ilimlerin 
mümini bu hedefe götürmede mutlaka katkısının var olduğu, fakat “kurbet-i 
tâmme”nin ancak tasavvufla gerçekleşebileceği düşüncesindedir. İmam Şâfiî (v. 

9	 Hamid	 Algar,	 “Bahâeddin	 Nakşibend”,	 DİA,	 İstanbul	 1991,	 IV,	 459;	 Hamid	 Algar,	
“Nakşibendiyye”,	DİA,	İstanbul	2006,	XXXII,	335.

10	 Diğer	esaslar	ise	“tarikatla	bâtını	temizlemek,	hakikatla	kurb-i	ilâhîye	ulaşmak	ve	marifetle	
Allah’a	ulaşmak”	olarak	özetlenmiştir.	Bkz.	Mustafa	Kara,	Tasavvuf ve Tarîkatlar Tarihi, 
Dergâh	Yay.,	İstanbul	1998,	s.	295.

11	 Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	284;	Muhammed	Eroğlu,	“Âlûsî,	Şehâbeddin	Mahmûd”,	
DİA,	II,	550;	Ahmet	Özel,	“İbn	Âbidin”,	DİA,	İstanbul	1999,	XIX,	292.

12	 Abdürrahman	Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî (Hayatı, Eserleri ve Halifeleri) ve Anadoluda Hâlidilik 
(Yayımlanmamış	Doktora	Tezi),	Marmara	Üniversitesi	SBE,	İstanbul	1998,	s.	216.

13	 Hâlid	el-Bağdâdî’nin	mektuplarını	Buğyetü’l-vâcid adlı	eserde	bir	araya	toplayan	Es’ad	Sâhib,	
İbn	Âbidîn’e	verilen	bu	icâzetnâmeye	eserde	(s.	157-158)	otuz	dördüncü	mektup	olarak	yer	
vermiştir.	 İcâzetnâmenin	Türkçe	çevirisi	 için	bkz.	Kemal	Yıldız,	“Zâhir-Bâtın	Dayanışması:	
Mutasavvıf	Mevlânâ	Hâlid	İle	Fakîh	İbn	Âbidîn	Örneği”,	Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma 
Dergisi,	yıl:	6	[2005],	sayı:	15,	s.	129-130.

14	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	157.
15	 Ebû	 Abdillâh	 Muhammed	 b.	 Yezîd	 Mâce	 el-Kazvînî,	 Sünen-i İbn Mâce	 (thk.	 M.	 Fuâd	

Abdulbâki),	Dâru’l-hadîs,	Kâhire	2005,	“Mukaddime”,	17.
16	 Bkz.	Ebû	Hâmid	Muhammed	b.	Muhammed	el-Gazzâlî,	İhyâu ‘ulûmi’d-dîn,	Dâru’l-marife,	

Beyrut	1982,	I,	14.
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820)’nin meşhur sûfilerden Şeybân er-Râî (v. 774)’nin yanında ders okuduğu, 
Ahmet b. Hanbel (v. 855) ile Yahyâ b. Maîn (v. 848)’in tartışmalı konuları Ma’rûf 
el-Kerhî (v. 816)’ye arz ettikleri örneklerinden17 hareketle, müçtehit imamların 
dahi kurbiyet konusunda tasavvufun diğer şer’î ilimlere nazaran daha etkin ve 
belirleyici olduğunu kabul ettiklerini ifade etmektedir.18 Bu yaklaşımda, Nak-
şibendiyye tarikatının “şer’î ilimlerle zâhirin temizleneceği ve tasavvufla da kurb-i 
ilâhîye ulaşılacağı” şeklinde özetlenen esaslarını görmekteyiz. Zâhir ve bâtın bir-
likteliği üzerine inşa edilmiş bir uyumun söz konusu olduğu bu düşünce şe-
masında şer’î ilimler “kurb-i ilâhî”nin uzağında konuşlandırılmış bilgiyi değil, 
aslî maksadı “kurbet ve marifet” olan hakikat ilmini ifade etmektedir. Haddi 
zatında Bağdâdî’nin, tâbilerine fıkıh, kelam, tefsir, hadis vd. şer’î ilimleri tahsil 
etmeleri19 öğüdünde bulunmasını bu çerçevede okumak daha anlamlı olur.

Bağdâdî’nin şer’î ilimler arasındaki irtibatın zaruretini ve zâhir-bâtın denge-
sini kurmanın zorunluluğunu ifade eden yaklaşımı, hem bilginin oluşumunu 
hem de dinî yaşamın bütünlüğünü kavrama açısından önemlidir. Dinî pratiğin 
derinliğine nüfuz etmenin çaresini, iman edip şer’î bilgi edinme ve sâlih amelde 
bulunma çerçevesinde aramak, bu yaklaşımın tabi neticesi olarak görülmelidir.

Hâlidiliğe göre, esas olan, şeriata dair hiçbir şeyin değiştirilmemesidir.20 Bu 
çerçevede Bağdâdî’nin fıkha ve şeriata bağlılık açısından mektuplarında dikkat 
çektiği hususlar ana başlıklarıyla şunlardır:21

1- Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine ittiba etmek,
2- Selef-i sâlihînin yolundan ayrılmamak,
3- Şeriatın kurallarından taviz vermemek,
4-Bid’atlardan yüz çevirmek ve bunlardan kaçınmak,
5- İlim ehline saygılı olmak,
6- Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis vd. şer’î ilimleri tahsil etmek,
7- Fıkhı öğrenmek ve bu ilimle iştigal etmek,
8- Dört mezhepten birine uymak,
9- Sürekli abdestli dolaşmak ve abdestin sünnetlerini de yerine getirmek,
10- Namazı bütün şartları ve erkânlarıyla beraber yerine getirmek,
11- Namazı cemaatle kılmaya özen göstermek,
12- Namazda okunacak duaları mutlaka öğrenmek,
13- Farz namazlar haricinde işrâk, istihâre, duhâ, evvâbin, teheccüd gibi nafile 

namazları kılmak.

17	 Gazzâlî,	İhyâu ‘ulûmi’d-dîn,	I,	21.
18	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	12-13.
19	 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	157.
20	 Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî,	s.	216.
21	 Bkz.	Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	s.	81,	140,	151.
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Bağdâdî’nin zikrettiği bu hususlar, Hâlidiliğin dayandığı beş esas olan şer’î 
esaslara bağlılık, zikre ve fikre önem verme, geceleri ibâdetle ihyâ etme, takarrub bi’n-
nevâfil ve muhasebe-murakabe22 başlıkları altında da kısmen özetlenebilir.

Hâlidîliğin, şeriat kurallarına uyulması, itikadî anlamda inancın sağlamlaş-
tırılması ve sünnet yolundan gidilmesi gibi hususlara dair vurgusu, ayrıca Os-
manlı topraklarında hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan sebepler arasında gös-
terilmektedir. Hâlidîliğin bu yönü, müslümanları dinî alanda canlanmaya ve ye-
niden toparlanmaya davet etmekteydi. Bunun gerçekleşmesi için de müslüman-
ları, ümmetin başı ve halife olan sultanın arkasında durmaya çağırmaktaydı.23

1.2. Hâlid el-Bağdâdî’nin Fıkha Dair Eserleri
Hâlid el-Bağdâdî bir mutasavvıf olmakla beraber fıkıh, hadis ve kelam gibi 

İslâmî ilimlerin farklı dallarında pek çok eser kaleme almıştır. Kaynaklarda 
adı geçen eserlerinden bazıları şunlardır: Buğyetü’l-vâcid fî mektûbâti’l-Mevlânâ 
Hâlid, Divân, Şerhu Makâmât-ı Harîrî, Risâle fî isbâti’r-râbıta, Risâle fî âdâbi’z-zikr, 
Risâle fî âdabi’l-mürîd ma’a şeyhih, Risâle fi’t-tarîk, Câliyetü’l-ekdâr, Ferâidü’l-fevâid, 
Vasiyyetü’ş-Şeyh Hâlid, el-‘İkdü’l-cevherî, Şerhu hadîs-i Cibrîl, Hâşiye alâ Cem’i’l-
fevâid, Ta’lîkât alâ Hâşiyeti’s-Siyalkûtî, Akîde-i Îmân, Şerhu’l-Akâidi’l-Adûdiyye.24

Hâlid el-Bağdâdî’yi konu edinen çalışmalarda, fıkıh sahasında onun birkaç 
eser yazdığı kaydedilir. Abdülkerîm Müderris, Bağdâdî’nin fıkha dair iki ese-
rinden bahsetmektedir. Bunlar, Hâşiye alâ Nihâyeti’r-Remlî ile ibâdetler konusun-
da yazdığı bir risâleden ibarettir.25

Hâşiye alâ Nihâyeti’r-Remlî, Ebû Zekeriyye Yahya b. Şeref en-Nevevî (v. 
1277)’nin Şâfiî mezhebinin temel metinlerinden Minhâcü’t-tâlibîn üzerine Şem-
seddin er-Remlî (v. 1596) tarafından kaleme alınan Nihâyetu’l-muhtâc ilâ şerhi’l-
Minhâc adlı şerhe, Hâlid el-Bağdâdî’nin yazdığı tamamlanmamış bir hâşiyedir. 
Şerhin “Cuma” bahsine kadar olan kısmını ihtiva ettiği ve iki ciltten oluştuğu26 
belirtilen bu eser elimizde bulunmamaktadır.27

Hâlid el-Bağdâdî’nin ibâdet alanında yazdığı eser ise Risâle-i Farz u Sünnet’tir. 
Çalışmamızda bu risâle müstakil bir başlık altında incelenecektir.

22	 Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî,	s.	216.
23	 B.	 Ebu	 Manneh,	 “Hâlidîliğin	 Yükselişine	 ve	 Gelişmesine	 Yeni	 Bir	 Bakış”,	 Osmanlı 

Toplumunda Tasavvuf ve Sûfîler	(haz.	Ahmet	Yaşar	Ocak),	Türk	Tarih	Kurumu	Yay.,	Ankara	
2005,	s.	300.

24	 Müderris,	Ulemâunâ,	s.	187;	Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî,	s.	83-94;	Kavak,	Abdulcebbar, Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci	 (Yayımlanmamış	
Doktora	 Tezi),	 Atatürk	 Üniversitesi	 SBE,	 Erzurum	 2013,	 s.	 125-141;	 Algar,	 “Hâlid	 el-
Bağdâdî”,	DİA,	XV,	285.	

25	 Müderris,	Ulemâunâ,	s.	187.
26	 Müderris,	Ulemâunâ,	s.	187.
27	 Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, s.	131.
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2. Risâle-i Farz u Sünnet
2.1. Risâlenin Adı

Abdülkerîm Müderris’in Risâle fi’l-ibâdât şeklinde zikrettiği ve risâlenin giri-
şine atıfla “Hanefîlikten Şâfiîliğe geçmiş müritleri için yazdığı bir risâle”28 bilgi 
notuyla içeriğinden bahsettiği bu çalışma, Muhammed Ali el-Karadâğî’nin cem 
ve tertip ettiği Mektubât’ta 430 numaralı mektup olarak yer almakta ve Risâle-i 
Farz u Sünnet29 başlığını taşımaktadır.

Abdülcebbar Kavak’ın Risâle fi’l-‘ibâdât ismiyle andığı ve “Hâlid el-Bağdâdî’nin 
Şafii mezhebine göre ibadetlerin nasıl yerine getirileceğine dair yazdığı bir eserdir. 
Hanefilik’ten Şâfiî mezhebine intisap eden müritleri için kaleme almış ve bu hususu 
kitabın giriş kısmında da belirtmiştir.”30 şeklinde tanıttığı risâle de muhtemelen 
Risâle-i Farz u Sünnet’tir. Zaten Kavak’ın da kendisi tarafından temin edileme-
diğini belirttiği ve “Mevlânâ Hâlid’in bu risâleyi Şafii mezhebini benimseyen müritle-
rinin bu mezhebe daha erken intibak sağlamaları için kaleme aldığı düşünülmektedir.”31 
şeklinde telif amacına işaret ettiği risâle ile Risâle-i Farz u Sünnet’in telif amacı 
birbiriyle örtüşmektedir. Bundan dolayı, Risâle fi’l-ibâdât adıyla Bağdâdî’ye at-
fedilen eser muhtemelen Risâle-i Farz u Sünnet’tir. Nitekim Risâle fi’l-ibâdât’tan 
bahsedenlerin risâleyi temin edemediklerini ifade edip sadece Müderris’in ese-
rine atıfta bulunmaları da bizim görüşümüzü doğrulamaktadır.

Yine Abdulcebbar Kavak Risâle fî ahkâmi’s-salât ismiyle Hâlid el-Bağdâdî’ye 
bir eser daha atfetmekte ve eseri şöyle tanıtmaktadır: “Farsça olarak kaleme al-
dığı bu eserinde abdest ve namaz ahkâmını anlatmaktadır. Başta namaz olmak üzere 
halkın ibadetler ve şeriatın ahkâmına bilinçli bir şekilde uymalarını sağlamak için bu 
eserin Diyarbakır’da okutulmasını oradaki halifesi Şeyh Muhammed Firakî (v. 1865)’ye 
tembihlemiştir.32 Hâlid el-Bağdâdî bu eserine abdestin farzlarından bahsederek başla-
maktadır. Abdestin nasıl alınacağı ve hangi duâların okunacağını detaylı bir şekilde 
anlattıktan sonra namaz konusuna geçmektedir. Namazın kılınışını ve duâlarını yine 
detaylı bir şekilde anlatmaktadır.”33 Fakat biz bu eserin de Risâle-i Farz u Sünnet’ten 
farklı olmadığı ve her ikisinin de aynı eser oldu düşüncesindeyiz. Zira risâle 
hakkında verilen bilgilerle Risâle-i Farz u Sünnet’in içeriği birbiriyle örtüşmek-
tedir.

28 Müderris,	Ulemâunâ s.	187.
29 Hâlid	 el-Bağdâdî,	 “Risâle-i	 Farz	 u	 Sünnet”,	 Mektûbâtu Mevlânâ Hâlid	 (cem	 ve	 tertip:	

Muhammed	Ali	el-Karadaği),	Hâşimî	Yay.,	İstanbul	2015,	ss.	487-502.
30 Müderris,	Ulemâunâ,	s.	187;	Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, 131.
31 Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, s.	131.
32 Müderris,	Yâd-ı Merdân, I,	240	(175.	Farsça	mektup);	Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, s.	

131-132.	
33 Abdulcebbar	Kavak,	bu	risâleye	ait	yazma	nüshanın	Risâle fî ahkâmi’s-salât adıyla, Tahran	

Üniversitesi	 Merkez	 Kütüphanesi	 8793	 numarada	 kayıtlı	 bir	 mecmuada	 (vr.	 264ᵃ-308ᵃ)	
bulunduğunu	belirtmektedir.	Bkz.	Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, s.	132.
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2.2. Risâlenin Konusu

Bağdâdî’nin bu risâlesinin konusu abdest ve namazdır. Namaz için bir mu-
kaddime olan abdestin nasıl alınacağı ve abdest alımında riayet edilmesi gere-
ken sünnetlerin neler olduğu tafsilatlı bir şekilde anlatılmıştır.

Risâlesinin ikinci konusu olan namaz bahsinde ise namazın şartları, rükün-
leri, erkânı ve sünnetleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve bu ibadet esnasında 
uyulması gereken adâba yer verilmiştir. Risâle özellikle Şâfiî vatandaşların ih-
tiyacına binaen hazırlandığı için Şâfiî fıkhı esas alınmış ve bu konularda mez-
hebin diğerlerinden farklı olan görüş ve esaslarına dikkat çekilmiştir. Mezhep 
kaynaklarının namazda okunması gerektiğini belirttiği dualar da risâlede ayrı-
ca yer almıştır.

Bildiğimiz gibi kalbî temizliğin en önemli aracı “zikir”dir. Müminlerin zikirle 
gönüllerinin sükûnete ereceğini haber veren ilâhî vahiy, kalplerin ancak Allah’ı 
anmakla huzur bulacağını34 bildirmektedir. Sair ibadetlerin bütün özelliklerini 
içermesi yönüyle “lübbü’l-ibâde”35 olarak tesmiye edebileceğimiz namaz, zikrin 
ve duanın en büyük vasatı konumundadır. Fıkıhta düzenlenen en temel ko-
nulardan biri olması yönüyle namaz, tasavvufu fıkıhla buluşturan ibadetlerin 
başında gelmektedir. Bağdâdî’de namaza vurgu o kadar ön plandadır ki namaz 
kılmayanın elinden bir şey alıp yemeyi dahi adaba mugayir görür; yemeğin 
namaz kılan, hatta abdestli birinin eliyle pişirilip yenmesini yeğler.36

2.3. Risâlenin Yazılış Amacı

Hâlid el-Bağdâdî’nin “Risâle-i Farz u Sünnet” başlığıyla Mektûbât’ında yer 
alan bu risâlesi37, Muhammed Hindî ve Nakşibendî tarikatına mensup birkaç 
zatın talebi üzerine onlara hitaben yazılmıştır. Müntesiplerinden Hanefî iken 
bilâhare Şâfiî mezhebine geçmiş olanlar nazarı dikkate alınarak kaleme alınan 
bu risâlenin telif edilmesinin temelinde abdest ve namaz konularında sahip 
olmaları gereken ilmihal bilgilerini öğretme gayesi bulunmaktadır. Bağdâdî 
risâlede bunu sarahaten ifade etmektedir. Nitekim Arapça giriş bölümünde, 
risâleyi kaleme almanın amacını ifade sadedinde şöyle demektedir:

“Hanefî kardeşlerimden bazıları Şâfiî mezhebini seçmişlerdi. Arapça’ya 
vâkıf olmayan bu zevat benden abdest ile namazın farzlarını ve sünnetlerini 
Farsça olarak acilen kaleme almamı talep ettiler. Bunun üzerine, sadece kendisi-

34 Ra’d	13/28:	“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz 
ki kalpler ancak Allah’ ı anmakla huzur bulur.”

35 Muhammed	 b.	 Ahmed	 el-Hatîb	 eş-Şirbînî,	 es-Sirâcü’l-münîr,	 Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye,	
Beyrut,	2004,	 II,	 363.	Namazın	 tarihçesi	 için	bkz.	Metin	Yiğit	 “Bir	 İbadet	Biçimi	Olarak	
Namazın	Tarihçesi”,	Diyanet İlmi Dergi,	cilt:	47,	sayı:	1,	yıl:	2011,	s.	20	vd.

36 Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	152.
37 Hâlid	 el-Bağdâdî,	 “Risâle-i	 Farz	 u	 Sünnet”,	 Mektûbâtu Mevlânâ Hâlid	 (cem	 ve	 tertip:	

Muhammed	Ali	el-Karadaği),	Hâşimî	Yay.,	İstanbul	2015,	ss.	487-502.
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ne güvenilen Allah’tan yardım dileyerek [ki O bana yeter ve ne güzel vekildir], 
onlara hitaben cevap yazdım.”

Hâlid el-Bağdâdî, bu risâlesinde ifade edilmemekle beraber, genel anlamda 
eserlerindeki şeriat vurgusunu dikkate aldığımızda, kendi ıslah hareketini ade-
ta fıkıhla beraber yapılandırdığını ihsas etmektedir. Bu risâlenin de nihayetinde 
bu amacı barındırdığını düşünmek ve yazılış gayesini bu çerçevede değerlen-
dirmek mümkündür.

2.4. Risâlenin Muhtevası

Müellif, her klasik dinî eserde olduğu gibi risâlesine besmele, hamdele ve sal-
vele ile başlamaktadır. Daha sonra, girişte bu risâleyi kaleme alma amacını ifade 
etmektedir.

Risâlede Bağdâdî’nin ele aldığı konular şunlardır:

1-Abdestin farzları,
2-Abdestin sünnetleri,
3-Namazın rükünleri,
4-Namazın şartları,
5-Namazın sünnetleri,
6-Vakit namazlarının hangilerinde Tıvâl-i mufassal, evsâtu’l-mufassal ve 

kısâru’l-mufassal olarak adlandırılan sûrelerin okunacağı,

7-Namaz esnasında ve sonrasında okunacak dualar.

Şâfiî mezhebine göre işlenen bu konular, maddeler halinde ve öğretici (di-
daktik) bir üslupla anlatılmıştır. Namazın rükünlerinden olan kıraat çerçeve-
sinde yine Şâfiî kaynaklarında yer aldığı şekliyle, okunması gereken sûre ve 
dualara da yer verilmiştir.

2.5. Risâlenin Dili

Hiç şüphesiz, yazılan her risâle ve mektup, kendi döneminde toplumda-
ki ihtiyaçlara cevap vermek ve belli grupları eğitmek amacı güder. İslâm me-
deniyetinin modern dönemlere kadar hâkim dilleri Arapça ve Farsça olduğu 
için yazılan eserlerde bu iki dilden birinin tercih edildiği görülür. Fakat temel 
dinî kaynaklar çoğunlukla Arapça’dır. Farsça ise edebiyat dili olmanın yanın-
da Arapça gibi, diğer İslâm milletlerinin dillerini besleyen bir kaynak olmuş-
tur. Hatta klasik Osmanlı ulemasının “elsine-i selâse” olarak isimlendirdikleri 
ve Türkçe’nin de dâhil olduğu üç dilin, Osmanlı hâkimiyetinin sürdüğü şark 
coğrafyasının ilim ve edebiyat dili olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı yazılan 
eserlerde mutlaka bu üç dilden birinin tercih edildiği görülür.

Risâlenin dili Farsça’dır. Hâlid el-Bağdâdî’nin irşad etmek istediği grubun 
dilinin yanısıra, yaşadığı bölgelerin ilim ve edebiyat açısından hâkim dilinin 
Farsça olması, bu fıkıh metninin yazımında Farsça’yı tercih etmesinin ana ne-
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deni olarak görünmektedir. Bilindiği gibi Nakşibendiyye daha çok Farsça ko-
nuşan halklar arasında yaygınlık kazanmıştır. Hâlidiyye’nin de asıl etki alanı 
Osmanlı Devleti’ne bağlı Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeybatı İran 
bölgeleridir.38

2.6. Risâlenin Kaynakları

Risâlede genel olarak Şâfiî fıkıh kaynaklarından İbn Hacer el-Heytemî 
(v. 1567)’nin Şerhu’l-Minhâc ve el-Menhecü’l-kavîm adlı eserleri kullanılmıştır. 
Risâlede “Şerhu’l-Minhâc” şeklinde atıfta bulunulan İbn Hacer’in bu eseri, 
Nevevî’nin Şâfiî fıkhının en muteber metinlerinden Minhâcü’t-tâlibîn adlı ese-
rinin şerhi olup tam ismi Tuhfetü’l-muhtâc bi-şerhi’l-Minhâc’dır. Bağdâdî’nin kul-
landığı kaynaklardan el-Menhecü’l-kavîm ise yine Şâfiî fukahasından Abdullah b. 
Abdurrahman Bâ Fazl el-Hadramî (v. 1512)’ye ait el-Muhtasar / el-Mukaddimetü’l-
Hadramiyye / Mesâilü’t-ta’lîm adlı metin üzerine yapılmış bir şerhtir.39

2.7. Risâlenin Hatırlattığı Bir Durum

Risâlenin Hanefî mezhebini bırakıp Şâfiî mezhebine intisap edenler için ha-
zırlandığı göz önüne alındığında, Osmanlı toplumunda bu tür mezhep değiş-
tirmelerin olağan kabul edildiği anlaşılmaktadır. Hanefî mezhebinin devletin 
resmi mezhebi olarak uygulandığı bir imparatorluk sisteminde farklı bir mez-
hebe geçişin, devletin müsamahası altında cereyan ettiği gibi bir çıkarımda bu-
lunulabilir. Ayrıca bu geçişkenlikler, herkesi kucaklayan çok kültürlü ve çok 
mezhepli Osmanlı toplum yapısında farklılıkların hem kalıcı hem esnek hale 
gelmesinin ürünü olarak okunmalıdır. Bu yapının oluşmasında elbette İslam’ın 
başat rolü görmemezlikten gelinemez. Nitekim ilim ve irşad ehlinin emeği de, 
bu yapının devamlılığını ve kalıcılığını sağlayan inancın bir mahsulüdür.

Hâlid el-Bağdâdî, Irak’ın dinî hayatı üzerine özel bir etkiye sahip olduğu 
bilinmektedir. Tâbilerinin Müslümanların birlik ve kuvvetinin odak noktası 
olarak Osmanlı Devleti’ne kesin bağlılık göstermiş olmaları40 Osmanlının resmî 
fıkıh mezhebinden yine Ehl-i Sünnet’e ait diğer bir mezhebe geçişin farklı yo-
rumlanmasını önlediğini söyleyebiliriz.

Sonuç
Hâlid el-Bağdâdî, şer’î ilimlerin tahsil edilmesine önem vermesiyle bilinen 

mutasavvıflardandır. Kur’an ve Sünnete ittiba edilmesini, şeriatın kuralların-
dan taviz verilmemesini ve selef-i sâlihînin yolundan gidilmesini öğütlemiş-

38	 Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XIII,	284;	Algar,	“Nakşibendiyye”,	DİA,	XXXII,	335.
39	 Abdülkadir	el-Ayderûs,	en-Nûru’s-sâfir,	Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye,	Beyrut	1405,	s.	92-94,	142	

vd.;	Hayreddin	Zirikli,	el-A’lâm,	I-VIII,	Dâru’l-ilm	li’l-melayîn,	Beyrut	2002,	I,	234,	IV,	96-
97;	Cengiz	Kallek,	“İbn	Hacer	el-Heytemi”,	DİA,	İstanbul	1999,	XIX,	532.

40	 Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	284.
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tir. Dört mezhepten herhangi birine tabi olunmasını tavsiye etmesine ek olarak 
bid’atlardan kaçınılması gerektiği hususundaki telkinleri, şeriatın kurallarına 
bağlı oluşunun önemli bir şahidi durumundadır.

İbadet hayatına büyük önem veren Hâlid el-Bağdâdî, abdest ve namaz ko-
nularına ayrı bir ihtimam göstermiştir. Mektûbât’ında yer alan Risâle-i Farz u 
Sünnet ise, Hanefîlik’ten Şâfiî mezhebine geçmiş bulunan tâbileri için kaleme 
aldığı bir risâledir. Şâfiî mezhebine göre abdestin nasıl alınacağı ve namazın 
nasıl kılınacağını etraflıca anlatması açısından, Şâfiî fıkhının bu iki konudaki 
ilmihal bilgisini edinmek isteyenler için işlevsel bir mahiyete sahiptir.

Dinî ilimlerin tahsil edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Bağdâdî’nin fıkıh 
ilmine ayrı bir önem verdiğini bilhassa yazdığı mektup ve risâlelerde görmek 
mümkündür. Günümüz irfan hareketlerinin gündeme almaları gereken bu ba-
kış, hem ahlâkî yapının inşasında hem de eğitim ve irşad faaliyetlerinde şeriatın 
ilkelerinden ödün vermemeyi ihsas etmesi açısından anlamlıdır. Namaz konusun-
da kaleme aldığı risâle de bu çerçevede okunmalıdır.
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İŞÂRÎ TEFSİR VE MEVLÂNÂ HÂLİD E 
L-BAĞDÂDÎ’NİN MEKTUBATINDAKİ  

İŞÂRÎ TEFSİR UNSURLARI

Emannullah POLAT*

Giriş
Kur’ân-ı Kerim’in ana hedefi; insanların iman ile ibadetlerini düzeltip sağ-

lamlaştırmak ve davranışlarına istikamet vererek yönlendirmektir.
Kur’ân-ı Kerim, anlaşılabilen Arapça dil kurallarına göre indirilmiş olması 

ve her türlü çelişkiden uzak olması yönüyle tümüyle muhkem olduğu gibi;1 her 
yönüyle anlaşılamadığı için açıklanmasının gerekli olması ve açıklanabilecek 
lafızların sayılamayacak kadar anlamlara işaret etmiş olmaları2 sebebiyle de tü-
müyle müteşâbihtirler.3

Diğer bir taksim şekliyle de Kur’ân’ın ana kısımlarını oluşturan ve mü-
beyyin olan Resulüllah tarafından açıklanıp vuzuha kavuşturuldukları için 
bir kısım ayetler muhkem ve açıklanmayıp öyle bırakılan diğer kısmı da 
müteşâbihtirler.4

Bu üç taksimi de ortaya koyan ayrı ayrı ayetler mevcuttur. İslam alimleri, bu 
son taksimi ortaya koyan Âl-i İmrân Suresi yedinci ayetteki durağı esas alarak; 
“müteşâbih ayetleri, hiç kimse bilip te’vîl edemez” görüşünün yanında “belirli 
şartlar çerçevesinde, ilimde derinleşenler müteşâbih ayetleri te’vîl edebilirler” 
görüşünü de bildirmişlerdir.

Biz bu tebliğimizde, bilhassa tefsir ulemasınca tarif edildiği şekliyle, öncelik-
le te’vîl kavramını inceleyecek ve işaret kavramıyla, dolayısıyla da işarî tefsir ile 
olan ilişkisini açıkladıktan sonra Mevlânâ Hâlid (k.s.)’in tefsir yaparken göster-
diği bazı işaretlere misaller vereceğiz.

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(emanullah1968@hotmail.com).
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي 1 (11/1	Hud,) اَلر ِكَتاٌب ُاْحِكَمْت ٰاَياُتُه مُثَّ ُفصِّ
َه َعزِيٌز َحِكيٌم 2 ِه ِانَّ اللّٰ َعُة َاحْبٍُر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اللّٰ ْعِدِه َسبـْ ُه ِمْن بـَ اَلٌم وَاْلَبْحُر ميَُدُّ (31/27	Lukmân,) َوَلْو َانَّ َما ِف ااْلَْرِض ِمْن َشَجرٍَة اَقـْ
ُه نـَزََّل َاْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثاىِنَ 3 (39/23	Zumer,) اَللّٰ
زََل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه ٰاَياٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ اُمُّ اْلِكَتاِب وَُاَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 4 (3/7	İmrân,	Âl-i) ُهَو الَِّذى اَنـْ
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İlgili literatür incelendiğinde, bilhassa işarî tefsir ile ilgili zikredilen işârîliğin 
belli bir sınırının olmadığını, farklı guruplarca farklı şekillerde tarif edilip an-
laşıldığını görmekteyiz. Bilhassa işarî dolayısıyla bâtınî kavramlarının belli bir 
zemine oturtulmadığını ve bir kavram kargaşasının bulunduğunu görmekteyiz. 
Nitekim birçok kişi “Kur’ân’ın bâtınî, tasavvufî yorumlara göre yapılan tefsirle-
rine mistik, işarî, batıni tefsir denilmiştir. Kur’ân ayetlerinin görünen anlamları 
dışında, daha derin ve gerçek anlamları bulunduğu inancına dayanan tefsir an-
layışıdır. Bâtınî tefsirler ayrıca hurufî, cifr (şifrecilik) ve Ebced gibi yöntemleri 
de kullanabilirler”5 şeklinde bilgilerle hem üstünkörü hem de ilmî olmaktan 
yoksun bir şekilde, konuyu vuzuha kavuşturduklarını zannetmektedirler.

Tercümânu’l-Kur’ân olarak şöhret bulan Hz. Abdullah b. Abbas (r. anhümâ) 
için Hz. Peygamber (s.a.s.); اللهم فقهه يف الدين “Allah’ım! Onu dinde fakîh kıl!”6 ya da 
Allah’ım! Ona hikmeti ve Kitâb’ın te’vîlini öğret!”7 şekli“ اللهم علمه احلكمة وتأويل الكتاب -
de dua etmiş; hatta başka bir rivayete göre bu duayı iki defa tekrarlamıştı.8

İşaret kavramını incelemeden önce; câmiu’l-kelim olan bu duanın ışığında 
te’vîl” lafızlarını iyice tahlil e“ تأويل hikmet” ve“ حكمة ,”ilim“ علم ,”tefekkuh“ تفقه -
memiz gerektiği kanaatindeyiz.

Tefekkuh )تفقه(:
Arapça’da فهم “anlamak” anlamına gelen olan fıkıh;9 ilim ile olan yakın ilişkisi 

sebebiyle “bir şeyi tam anlayarak bilmek”;10 ancak “bilmekten daha özel olarak, 
eldeki hazır bilgilerle bilinmeyenlere ulaşmaya çalışmak”11 anlamına gelmekte-
dir. Tefekkuh ise, “Allah’ın bu kabiliyeti vermesi”12 ve bu kabiliyet ile “eşyanın 
gizli kalmış, perde arkası yönlerini idrak etmeye, kavramaya çalışmaktır.”13 Istı-
lahta ise fıkıh; “amelî şer’i ahkamı delilleriyle beraber bilmek”14 yani “içtihat yo-
luyla elde edilen şer’î hükümleri bilmektir.”15 O halde fıkıh; “açık olmayan, nazar 

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Tefsir	(26.04.2017)
6	 Buhârî,	Vudû,	143.
7	 İbn	Mâceh,	Fedâilu’s-Sahâbe,	166.
8	 Tirmizî,	Menâkıb,	419/4.
9	 Cevherî,	Ebu	Nasr	İsmail	b.	Hammâd,	es-Sıhâh Tâcu’l-Luğati ve’s-Sıhâhi’l-Arabiyye	 (tah.	

Ahmed	Abdulğafur	Attar),	Dâru’l-İlim,	IV.	Baskı,	Beyrut	1987,	“f-k-h”	md.
10	 İbn	Manzûr,	Cemaluddin	Muhammed	b.	Mukrim,	Lisânu’l-Arab,	Dâru	Sadr,	Beyrut	1414	(h),	

“f-k-h”	md.
11	 İsfehânî,	Râğıb	Ebu’l-Kasım	Hüseyin	b.	Muhammed,	el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân,	(tah.	

Safvân	Adnan	ed-Dâvudî),	Dâru’l-Kalem,	Beyrut,	I.	Baskı,	1412	(h),	“f-k-h”	md.
12	 Cevherî,	Sıhâh,	1987,	“f-k-h”	md.
13	 Karâfî,	Ebu’l-Abbas	Şihabuddin	Ahmed	b.	İdris,	Şerhu Tenkîhu’l-Fusûl	(tah.	Taha	Abdurrauf	

Sa’d),	Şirketu’t-Tibâ’ati’l-Fenniyyeti’l-Müttahide,	I.	Baskı,	1973,	s.	16.
14	 Karâfî,	Şerhu Tenkîhu’l-Fusûl,	s.	17.
15	 İmâmu’l-Harameyn	el-Cüveynî,	Ebu’l-Me’âlî	Rüknüddîn	Abdulmelik	b.	Abdillah,	el-Varakât 

fî Usûli’l-Fıkıh	(trc.	Adnan	Memduhoğlu),	Beyan	Yayınları,	İstanbul	2016,	s.	39.
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ve istidlale ihtiyaç duyan ve bir şer’î hükme konu olan anlama vakıf olmaktır.”16

Bu tarife göre fıkıh, “derinlemesine ve ince bir anlamadan doğan bir bilgi 
türüdür; üstünkörü bir anlama, ya da vahiy ve ilham gibi çabasız olarak elde 
edilen bilgiye fıkıh denmez. Fıkıh kitaplarını ezbere bilme, fetvaları hafızasından 
döktürüverme de fıkıh olamaz.”17 Böylece fıkıh, “Müslümanın varlığa ilişkin ta-
savvurunu oluşturan imanı/inancı, hayatın bütün alanlarına yansıtma imkânını 
vermektedir.”18 Yani fıkıh; “sadece vahiy üzerinde olur ve onun konularının bü-
tününü kapsar. Sünnete de bir yönüyle vahiy, bir yönüyle de örnek ve isabetli bir 
“tefekkuh” ürünü denebilir. Ancak fıkıh çabayı (tefekkuh) gerektiren bir bilgi, 
Sünnet ise verilen bir bilgi olduğu için olmalıdır ki, sünnet, “fıkıh” değil de “hik-
met” diye adlandırılmıştır.”19 Bu sebeple fıkıh, sadece beşerî bir çaba olmayıp 
beşerî bir çabayla elde edilmekle beraber dinî bir değer de taşımaktadır.”20 İşte 
bu çabadan elde edilen sonuç, doğru bir tefekkuhun ürünüdür. Zira “tefekkuh”, 
“fıkıh ile aynı kökten olmakla beraber, kalıbının (bâbının) özellikleri gereği, fık-
hın ifade ettiği bilme işinde çaba göstermeyi ve iyice kavramaya uğraşmayı ifade 
eder. Bu özelliğiyle kelime mana olarak “içtihat” kavramına yakındır.”21

Ayrıca “İslamî ilimler içerisinde fıkıh da hikmet de birer bilgi türüdürler ve 
farklı özelliklerde daha başka pek çok bilgi türü vardır. Ve bir bilgi türü olarak 
fıkhın hikmetle ilişkisi ve benzerliği vardır. Çünkü “hikmet” sabit, muhkem ve 
eşyanın aslına uygun bilgi demektir. Bu yüzden “Fıkıh”ın “hikmet”e müradif 
gibi olduğunu söyleyenler vardır.”22

Aslında detaylı incelemeler yapıldıktan sonra “fıkıh” ile “hikmet”in değil 
belki “tefekkuh” ile “hikmet”in birbirleriyle yakın anlamlı oldukları söylene-
bilir; ancak tefekkuh fıkhı elde etmek için yapılan kesbî bir gayret iken, hikmet 
vehbî bir durumdur.23

İlim )علم(:
Arapça’da علم “ilim”; “bir şeyi gerçek anlamda idrak edip kavramaktır.”24 

Cehaletin zıddı olan ilmin Türkçe karşılığı bilgidir. “İnsanı diğer varlıklardan 
ayıran bir eylem”25 olarak bilgi ise “insanın kendisi, dış dünya, başkaları ve geç-

16	 İbrahim	Özdemir,	“Fıkhın	Beşerîliği	Meselesi	ya	da	İctihadî	Hükümlerin	Dinî	Değeri”,	Dicle 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	cilt	16,	sayı:	2,	yıl:	2014,	s.	394.

17	 Faruk	Beşer,	Usûl (İslam Araştırmaları),	sayı:	V,	yıl:	2006,	s.	44.
18	 Özdemir,	Fıkhın Beşerîliği Meselesi ya da İctihadî Hükümlerin Dinî Değeri,	s.	392.
19	 Beşer,	Usûl (İslam Araştırmaları),	s.	37.
20	 Özdemir,	Fıkhın Beşerîliği Meselesi ya da İctihadî Hükümlerin Dinî Değeri,	s.	416.
21	 Bkz.	Beşer,	Usûl (İslam Araştırmaları),	s.	38.
22	 Beşer,	Usûl (İslam Araştırmaları),	s.	45.
رًا َكِثريًا 23 َقْد ُاوِتَى َخيـْ ْؤَت احْلِْكَمَة فـَ (2/269	Bakara,)	َوَمْن يـُ
24	 İsfehânî,	Müfredât,	“i-l-m”	md.
25	 Süleyman	Hayri	Bolay,	Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü,	Akçağ	Yayınları,	VII.	Baskı,	

Ankara	1997,	s.	55.
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mişle ilgili sahip olduğu doğru inanç veya düşünceler bütünüdür. Bilgi, kendi-
sine birtakım yetenek veya melekeler aracılığıyla erişilebilen fiziki, zihinsel veya 
metafiziksel düzeyden bir şeye ilişkin bir bilinç durumu, bir zihin halidir.”26

İslam âlimleri de ilmi nazarî, amelî, aklî, naklî ve ledünnî (insanlara gizli 
olup Allah Teâlâ kendilerine öğretmedikçe insanların anlayamayıp hoş karşıla-
madıkları) ilim olarak çeşitli guruplara ayırmışlardır.27

Hikmet )الحكمة(:
Hikmet lafzı tefsir, fıkıh, tasavvuf, kelam ve felsefe ilimlerinde kullanılan 

ve geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Bu lafzın türediği حكم “h-k-m” fiili-
nin aslı, “ıslah etmek için engellemek” anlamındadır. Nitekim hayvana sahip 
olup sevk ve idare etmek için ağzına konulan gem âleti için الدابة  ifadesi حكمة 
kullanılmaktadır.28

Lafız bu manasıyla aşağıdaki şiirde de kullanılmıştır: 
أ بين ُحنيفة أحكموا سفهاءكم          إين أخاف عليكم أن أغضبا

“A Hanifecikoğulları! Sahip çıkıp engellesenize beyinsizlerinizi! Bir kızar-
sam, korkuyorum başınıza gelecek kötü şeylere!”29

Bu lafız klasik lügatlerde; “ilim ve anlayış (fıkıh) anlamındaki hükmün en 
doruk noktası olan marifet boyutu anlamında30 bu yolla isabetli davranışlar or-
taya koymaktır.31 Modern lügatlerde ise hikmet; “cahilane davranışlardan alı-
koyan şey”32 demektir.

Hikmet lafzı on yerde الكتاب “el-Kitâb” kelimesine izafe edilerek toplam yir-
mi defa geçmiş33 ve vaaz34 Sünnet,35 anlayış,36 nübüvvet,37 Kur’ân38 ve Kur’ân 
ilimleri39 manalarında kullanılmıştır.40 Ayrıca bu lafız adl, ilim, hilim, İncil, 
Allah Teâlâ’ya itaat, dinde derin anlayış ve anlayışa göre davranmak, Allah’tan 

26	 Ahmet	Cevizci,	Felsefe Sözlüğü,	Say	Yayınları,	IV.	Baskı,	İstanbul	2014,	s.	74.
27	 İsfehânî,	Müfredât,	“i-l-m”	md.
28	 İsfehânî,	Müfredât,	“h-k-m”	md.
29	 Ebu’l-Ferec	İbnu’l-Cevzî,	Cemaluddin	b.	Abdirrahman,	Nüzhetu’l-A’yuni’n-Nevâzir fî İlmi’l-

Vücûhi ve’n-Nevâzir,	Müessesetu’r-Risâle,	I.	Baskı,	Beyrut	1984,	“h-k-m”	md,	s.	261.
30	 İbn	Manzûr,	Lisânu’l-Arab,	“h-k-m”	md.
31	 İsfehânî,	Müfredât,	s.	249.
32	 İlhan	Kutluer,	“Hikmet”,	DİA,	TDV	Yayınları,	Ankara	1993,	XVII,	510	(Lexicon,	II,	617’den	

naklen)
33	 Abdulbaki,	Muhammed	Fuad,	el-Mu’cemu’l-Mufehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm,	Dâru’l-

Hadîs,	Kahire,	I.	Baskı,	1996,	“h-k-m”	md.	
(54/5	Kamer)  ِحْكَمة َباِلَغة َفَما تغن الّنذ  34
(4/113	Nisa,) وَأنزل اهلل َعَلْيك اْلكتاب وَاحْلكَمة وعلمك َما مل تكن تعلم 35
(31/12	Lukmân,) ولقد آتينا لقمان احلكمة ان اشكر هلل  36
(2/251	Bakara,) وآتيه اهلل امللك واحلكمة  37
(16/125	Nahl,) ادع إيل سبيل ربك باحلكمة  38
(2/269	Bakara,) يؤيت احلكمة من يشاء  39
40	 Ebu’l-Ferec	İbnu’l-Cevzî,	Nüzhetu’l-A’yuni’n-Nevâzir,	1984,	“h-k-m”	md,	s.	261.
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korkmak, takva, verâ, akıl, söz ve fiillerde isabetli olmak, Allah’ın emrini tefek-
kür ederek tâbi olmak anlamlarını da ifade etmektedir.41

Hüküm ve hikmet lafızlarının manaları hakîm lafzında da mevcutturlar.42 
Tıpkı alîm sıfatının âlim manasında oluşu gibi; hakîm sıfatı da hâkim 
manasındadır.43 Dolayısıyla hikmet sıfatı Allah Teâlâ için kullanıldığında, hü-
küm sahibi bir hâkim olarak, “her şeyi gayet sağlam ve eksiksiz bir şekilde bilip 
yaratması” anlamındadır; insanlar için kullanıldığında ise “varlıkları ve hayırlı 
işleri bilmesi” anlamındadır.44

Taberî’ye göre hikmet lafzı “Sünnet, derin bir dini anlayış, din bilgisi, dine 
uymak ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in öğretmesi olmaksızın bilinmeyen din”45 
demektir. Bu görüşleri sırasıyla nakleden Taberî; “en doğrusu hikmetin, Resu-
lüllah (s.a.s.)’in açıklamaları olmaksızın bilinmeyen, anlaşılamayan ve idrak 
edilemeyen Ahkâm-ı İlâhî bilgisi ve bu bilginin delalet ettiği benzeri hüküm-
leri bilmektir”46 ifadeleriyle tercihini ortaya koymuş ve hikmetin, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’e yüklenen mübeyyin vazifesinin ifası olduğunu belirtmiştir.

Kurtubî de hikmeti, “Kur’ân’da açıkça zikredilmemiş konularda, Allah 
Teâlâ’nın muradını, Resulüllah (s.a.s.)’in ifadeleri üzerinden ortaya koyan 
açıklayıcı Sünnet”47 şeklinde tarif etmiştir.

İbn Kesîr’e göre hikmet, nübüvvete mahsus olmayıp bilakis daha genel bir 
vasıftır. Hikmetin doruk noktası nübüvvet iken; risâlet daha özel bir vasıftır. 
İşte hikmet, peygamberlere uyanlara tabiiyetleri sebebiyle verilen hayırlı bir 
vasıftır.48

Alûsî ise “Allah Teâlâ kıyamet gününde kulları diriltip âlimleri ayıracak ve 
“Ey âlimler! Ben sizi azâb etmek için ilmimi size vermedim; gidin ben hepi-
nizi affettim” diyecek” hadisini Taberânî’den naklettikten sonra; “bu durum, 
nebiler hakîmi ve hakîmler nebisi, adaletin ve şecaatin sınırlarının belirleyicisi 
ve son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in getirdiği şer’î ilimler olarak bi-

41	 Fîrûzâbâdî,	Mecduddin	Ebu	Tahir	Muhammed	b.	Yakub,	Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-
Kitâbi’l-Azîz,	(tah.	Muhammed	Ali	en-Neccâr),	Kahire	1996,	II,	487.

42	 Emanullah	Polat,	Tin Suresi’nin Tefsiri ve Sure Işığında Kutsal Zaman ve Mekân Mefhumu, 
MÜ	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü	 Temel	 İslam	 Bilimleri	 ABD	 Tefsir	 BD,	 İstanbul	 2001,	
(Basılmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	s.	41.

43	 Bkz.	 İbn	 Ebîbekr	 er-Râzî,	 Zeynuddin	 Ebu	Abdillah	 Muhammed,	 Muhtâru’s-Sıhâh,	 (tah.	
Yusuf	eş-Şeyh	Muhammed),	el-Mektebetu’l-Asriyye,	V.	Baskı,	Beyrut	1999,	“h-k-m”	md.

44	 İsfehânî,	Müfredât,	s.	249.	
45	 Taberî,	 Ebu	Cafer	Muhammed	 b.	 Cerîr,	Câmi’u’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân,	 (tah.	Ahmed	

Muhammed	Şakir),	Müessesetu’r-Risâle,	I.	Baskı,	2000,	III,	87.
46	 Taberî,	Câmi’u’l-Beyân,	III,	87-88.
47	 Kurtubî,	Ebu	Abdillah	Muhammed	b.	Ahmed,	el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân	(tah.	Ahmed	el-

Berdûnî	ve	İbrahim	İtfiyyiş),	Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye,	II.	Baskı,	Kahire	1964,	III,	157.
48	 İbn	Kesîr,	Ebu’l-Fidâ	 İsmail	b.	Ömer,	Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm,	 (tah.	Sâmî	b.	Muhammed	

Sellâme),	Dâru	Tayyibe,	II.	Baskı,	1999,	I.	701.
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linmelidir. Yoksa Calinus, Demokritos, Eflatun, Aristoteles ve onların izinde 
yürüyüp fikirlerini benimseyenlerin ortaya koydukları görüşler değildir” ifa-
delerine yer vermektedir.49

 Hadislerde de hikmet bir insana nisbet edildiği gibi bir topluma da nisbet 
edilmiştir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ُلوًبا وََأَرقُّ َأْفِئَدًة اإِلميَاُن ميَاٍن وَاحْلِْكَمُة  أََتاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن ُهْم َأْضَعُف قـُ
 .Yemenliler size gelecekler; onlar ince kişilikli ve kibar gönüllüdürler“ ميَاِنَيٌة
İman Yemenli’dir, hikmet Yemenli’dir”50 buyurmuştur. Burada hikmet ve iman 
Yemen halkına nisbet edilerek onlara bir iltifat bulunduğu gibi, hikmetin de 
iman gibi bir kalbî faaliyet olduğuna işaret vardır.

Tebliğimizin girişinde de naklettiğimiz gibi; İbn Abbas (r. anhüma)’nın 
sahabeler arasında “Tercümânu’l-Kur’ân” vasfıyla “Kur’ân tefsirinde otorite 
sayılması ile yukarıdaki rivayetler arasında ilişki kurulduğunda bu hadislerde 
hikmetin “Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması” anlamında kullanıldığı 
ortaya çıkar.”51

Te’vîl )التأويل(:
Arapça’da et-Te’vîl أول ;التأويل “e-v-l” kökünden türemiş olup ilk haline dön-

mek, geri gitmek ve dayandırmak anlamındadır. Mesela; nebîz gibi bazı içecek-
lerin kaynatılarak ilk hallerine döndürülmelerine َآل “âle” fiili kullanılmaktadır.52 
Şer’î literatürde ise te’vîl; “Kitâb ve Sünnet ile uyumlu kalmak ve lafzın zahirine 
aykırı düşmemek şartıyla, herhangi bir delilden dolayı lafzı zahir manasından 
alıp bağlamına uygun olarak muhtemel olduğu manalara taşıyarak yorumlamak 
ve bu yorumları uygulamaktır.”53 Nitekim Hz. Âişe (r.a.)’dan gelen bir rivayete 
göre Resulüllah (s.a.s.) rükû ve sücutta َوحِبَْمِدَك اللَُّهمَّ   demekle Kur’ân’ı te’vîl ُسْبَحاَنَك 
ediyor yani uyguluyordu; zira Kur’ân’da ْغِفرُْه emredilmekteydi.54 َفَسبِّْح حِبَْمِد رَبَِّك وَاْستـَ

Kur’ân-ı Kerim’de te’vîl kavramı kullanılarak “ey iman edenler! Allaha, 
Peygambere ve aranızdaki otorite sahiplerine itaat edin! Eğer Allah’a ve Ahiret 
Gününe inanıyorsanız, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah’a ve Resulü’ne 
götürürsünüz. Bu sizin için en hayırlısı ve hüküm olarak da en iyisidir”55 buy-
rulmuştur. Ayette ifade edilen “anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah’a ve 
Resulü’ne götürürsünüz” emriyle bağlantılı olarak anlatılan “ulu’l-emr” kav-
ramıyla belirtilen kişilerin, başka bir ayette “onu Resul’e ve otorite sahiplerine 
arz etmiş olsalardı, elbette hadiselerden ve ifadelerden hüküm çıkarabilenler bu 

49	 Alûsî,	 Şihabuddin	 Mahmud	 b.	 Abdillah,	 Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-
Seb’i’l-Mesânî,	(tah.	Ali	Abdulbari	Atiyye),	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	I.	Baskı,	Beyrut	1415	
(h),	II,	41.

50	 Tirmizî,	Menâkıb,	4314.
51	 Kutluer,	DİA,	“Hikmet”	md.
52	 İbn	Manzûr,	Lisânu’l-Arab,	“e-v-l”	md.
53	 Cürcanî,	Ali	b.	Muhammed,	Kitâbu’t-Ta’rîfât,	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	Beyrut	1983,	“te’vîl”	

md.
54	 İbn	Mâceh,	İkâmetu’s-Salâ,	889.
55	 Nisa,	4/59.
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durumun yorumunu yapıp bir sonuç elde edebilirlerdi” şeklindeki bir açıkla-
mayla, “hüküm istinbat edebilen müçtehitler” olduğu vurgulanmıştır.

Görüldüğü gibi “hüküm istinbatı” ile “te’vîl” arasında sıkı bir irtibat vardır. Bu 
sebeple “müçtehit fakihler, sadece nasları te’vîl edip hüküm istinbatı kabiliyetine 
sahip olanlardır” diyebiliriz. Nitekim yukarda naklettiğimiz Hz. Âişe (r.a.) hadi-
sine göre te’vîl; nassı yorumlayarak hem hüküm çıkarmak hem de bu hükmü uy-
gulamaktır. Zaten konumuzun başında naklettiğimiz hadis-i şerifteki “te’vîlden 
kastın, Kur’ân-ı Kerim’in te’vîli olduğu konusunda ulemanın ittifakı vardır.”56

Kur’ân-ı Kerim’de, “rüyaların işaret ettiği gerçek anlama dair derin ve sağ-
lam bir bilgiden de biz yoksunuz”57 buyrularak, te’vîlin rüyalardaki sembolle-
rin işaret ettiği gerçek anlam yani sembollerle gerçek hayat arasında bağlantı 
kurabilme bilgisi olduğuna da işaret edilmiştir.

Tefsir tarihi boyunca te’vîl farklı şekillerde tarif edilmiştir. Taberî gibi müte-
kaddimin âlimler te’vîli tefsir yani beyan, açıklama ve izah anlamında kullanı-
yorken; müteahhirîn alimler, tefsir anlamının dışında, “yorum, iç anlam, hemen 
ilk bakışta fark edilmeyen manayı belirtmek” için kullanmışlardır.58

Bilindiği gibi “te’vîl, tefsir faaliyetinden sonra gelen ve devam eden bir an-
lama sürecidir. O halde Kur’ân metninin anlaşılır kılınmasında ilk sırada tefsir, 
ikinci sırada te’vîl yer almaktadır. Buna göre denilebilir ki, şayet yapılan tef-
sirle ayetten kastedilen mana açık ve net olarak tesbit edilmişse, artık o ayetle 
ilgili olarak te’vîlden söz edilemez.”59 Ancak eğer ayette mana açık ve anlaşılır 
değilse bu durumda te’vîl kaçınılmaz olur. Bu sebeple aslolan te’vîl değildir; 
çünkü te’vîl, doğru anlamı elde etmekten ziyade yanlış anlamdan kaçınmak 
için yapılır. Bu durum, lügavî tarifinde de açıkladığımız gibi te’vîl, tıpkı şarabın 
haramlığından kurtulmak için onu ilk hali olan şerbete veya sirkeye dönüştür-
me çabası gibidir. Te’vîlin zorunlu olduğu durumlarda ise;

1. Lafzın te’vîle müsait olması;
2. Te’vîl ile elde edilecek olan mananın, mecaz yoluyla da olsa lafzın kendi-

sine delalet ettiği muhtemel manalardan olması;
3. Lafzın zahirî manasından alınıp başka manaya hamledilmesine imkân ta-

nıyan herhangi bir nas, icma’, kıyas ya da şeriatın temel delillerinden bir şer’î 
bir delile dayanması60 ve 

56	 İbn	Âşûr,	Muhammed	Tahir	b.	Muhammed,	et-Tahrîr ve’t-Tenvîr (Tahrîru’l-Ma’na’s-Sedîd ve 
Tenvîru’l-Akli’l-Cedîd min Tefsîri’l-Kitâbi’l-Mecîd,	Dâru’t-Tunusiyye,	Tunus	1984,	I,	29.

(12/44	Yusuf,)	َوَما حَنُْن ِبَتْاِويِل ااْلَْحاَلِم ِبَعاِلِمنَي 57
58	 Mustafa	Özel,	Kur’ân ve Tefsir Terimleri Sözlüğü,	Kayıhan	Yayınları,	İstanbul	2006,	s.	153.
59	 Muhsin	Demirci,	Tefsire Giriş,	İSAM	Yayınları,	II.	Baskı,	İstanbul	2013,	s.	33.
60	 Zekiyuddin	 Şaban,	 Usûlu’l-Fıkhı’l-İslâmî,	 Mektebetu’l-İrşâd,	 I.	 Baskı,	 İstanbul	 2016,	 s.	

404.
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4. Te’vîlin sarih bir nassa aykırı olmaması61 gibi bazı şartlar gereklidir.
Kur’ân-ı Kerim’de on yedi yerde geçen bu lafız; rüya tabiri,62 sözün nihai 

anlamı,63 işin iç yüzü,64 işlerin akıbeti65 ve sözden hüküm istinbat etmek ve uy-
gulamak66 anlamında kullanılmıştır.67

Evet, bizim Kur’ân karşısındaki durumumuz anlama/fehmetme/tefekkuh ve 
anladıklarımızı açıklama/yorumlama/te’vîl etmekten ibarettir. Bu te’vîl ise, İs-
lam alimleri tarafından beyânî (içtihadî), bürhânî (aklî) ve irfânî (işarî) şeklinde 
üç kısımda değerlendirilmiştir.68 Bu sebeple konumuz olan işarî tefsiri anlaya-
bilmek için, te’vîl lafzının yanında işaret lafzını da tahlil etmemiz gerekir.

İşâret )اإلشارة(:
Lügatte إشارة “işâret”, “bir şey hakkında herhangi bir söz söylenmeksizin, 

siyganın kendisiyle sabit olan”69 şeklinde tarif edilmiştir. Arapça’da “görüş bil-
direrek işaret etmek” anlamındaki شور “ş-v-r” fiili daha çok “gizli kalması ge-
reken avretin ortaya çıkması” anlamında kullanılmaktadır.  Bu sebeple avreti 
kapatan elbise için الشوار “eş-Şevâr” ismi kullanılmaktadır.70 Öyle görünüyor ki, 
bu isim dilimize de “şalvar” olarak geçmiştir.

Lafzın temel anlamı olan gizli kalmayı sağlayan örtüyü kaldırmak için baş-
kasının yardımına başvurmaya da “müşavere/istişare” denilmektedir. Nitekim 
hadiselerin bilinmezliğini ve gizliliğini gidermek için, sık sık görüşüne başvu-
rulan kişiye “müşavir” denilir. Bu durumda, görüş isteyen ile görüşüne baş-
vurulan arasında bir mutabakat oluşması lazımdır. Aksi halde bu bir istişare 
olmaktan uzak bir münakaşa olmuş olur. Böylece işaret ve şura kavramlarında 
bir hüküm ile alakalı birçok görüş beyan edildikten sonra bir konsensüsün oluş-
ması zarureti ortaya çıkmaktadır.

Buradan hareketle işâret lafzı için; “hakkında açıkça bir söz söylenmeksi-
zin gizli bırakılan bir şeyin üstündeki gizlilik örtüsünü, herkese açık olmayan 
ifadelerle kaldırmak gayretidir” tarifini yapabiliriz. İşte konumuz olan işarî 
tefsir, böyle bir gayretten ibarettir. Zira işarî tefsir, “Kur’ân’ı zahirinin dışında, 
bazı ilim erbabına malum olan gizli işaretleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan 

61	 Abdulkerim	Zeydan,	el-Vecîz fî Usûli’l-Fıkıh,	Müessesetu’r-Risâle,	I.	Baskı,	Beyrut	2003,	s.	341.
َعلُِّمَك ِمْن َتْاِويِل ااْلََحاِديِث 62 (12/6	Yusuf,) وََكٰذِلَك جَيَْتِبيَك رَبَُّك َويـُ
َنا 63 ُقوُلوَن ٰاَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبـِّ ُه وَالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يـَ ْعَلُم َتْاِويَلُه ِاالَّ اللّٰ (3/7	İmrân,	Âl-i) َوَما يـَ
رًا 64 بُِّئَك ِبَتْاِويِل َما مَلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ ْيِنَك َسُانـَ ْيىِن َوبـَ (18/78	Kehf,) َقاَل ٰهَذا ِفرَاُق بـَ
َنا ِباحْلَقِّ 65 ْبُل َقْد َجاَءْت رُُسُل رَبـِّ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَ ْوَم َيْاِتى َتْاِويُلُه يـَ ْنُظرُوَن ِاالَّ َتْاِويَلُه يـَ (7/53	A’râf,) َهْل يـَ
ِخِر ٰذِلَك 66 ْوِم ااْلٰ ِه وَاْليـَ ْؤِمُنوَن ِباللّٰ ِه وَالرَُّسوِل ِاْن ُكْنُتْم تـُ رُدُّوُه ِاىَل اللّٰ َنازَْعُتْم ِف َشْیٍء فـَ َه وََاِطيُعوا الرَُّسوَل وَُاوىِل ااْلَْمِر ِمْنُكْم َفِاْن تـَ َها الَِّذيَن ٰاَمُنوا َاِطيُعوا اللّٰ  َيا اَيـُّ

ٌر وََاْحَسُن َتْاِويال ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن ve	(4/59	Nisa,) َخيـْ  وَِاَذا َجاَءُهْم َاْمٌر ِمَن ااْلَْمِن َاِو اخْلَْوِف َاَذاُعوا ِبِه َوَلْو رَدُّوُه ِاىَل الرَُّسوِل وَِاىٰل ُاوىِل ااْلَْمِر ِمنـْ
ْيَطاَن ِاالَّ َقِليال ْعُتُم الشَّ بـَ ِه َعَلْيُكْم َورمَْحَُتُه اَلتـَّ ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللّٰ ْنِبُطوَنُه ِمنـْ (4/83	Nisa,) َيْستـَ

67	 Ebu’l-Ferec	İbnu’l-Cevzî,	Nüzhetu’l-A’yuni’n-Nevâzir,	s.	218.
68	 Bkz.	Muhsin	Demirci,	Tefsir Usûlü,	MÜİF	Yayınları,	IV.	Baskı,	İstanbul	2006,	s.	298-304.
69	 Cürcanî,	Ta’rîfât,	“işaret”	md,	s.	27.
70	 Cevherî,	Sıhâh,	II,	704,	“ş-v-r”	md.
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te’vîl”71 şeklinde tarif edilmiştir. Mamafih denebilir ki işarî tefsir, daha çok mü-
fessirin Kur’ân tasavvuruyla alakalı olan bir şeydir.

Bilindiği gibi, talim ile elde edilen bilginin dışında, “Allah’a ait ya da Allah 
katındaki ilim” anlamındaki “ledünnî” bir ilim de vardır72 ki, bu ilim bazı kul-
lara verilmiştir. “İşin iç yüzünü gösteren bu ilmi, gizli karakterinden dolayı ilk 
anda Hz. Musa (a.s.) da anlayamamıştı.”73 Bu bilgi, “kesbî bir bilgi değil, takva, 
istikamet ve salih amelin ürünü olan vehbî bir bilgidir. Böyle bir bilgi türüne 
dayanan tasavvuf, amelî ve nazarî olarak iki kısma ayrıldığından, her iki kısmın 
görüşlerine uygun iki çeşit sufî tefsiri doğmuştur.”74

1. İşarî/Feyzî Tefsir
Yalnız sülûk erbabına açılan ve zahir manadan ayrı bir mana olmakla bera-

ber zahir mana ile bağdaştırılması mümkün olan bir takım gizli manalara ve 
işaretlere göre Kur’ân’ı tefsir etmektir.75 Bu tefsir sufînin öncel fikirlerine dayan-
maz; bulunduğu makama göre kalbine doğan ilham ve işaretlere dayanır.76

2. Nazarî Tefsir
Kur’ân’ı birtakım nazariyelere, felsefî görüşlere uygun düşecek biçimde yo-

rumlamaktır.
İslam âlimleri genel olarak işarî tefsire cevaz verirken nazarî tefsiri caiz 

görmemişlerdir; zira “Nazarî tefsir, sufînin zihninde oluşan ilmî tasavvurlara 
dayanmakta ve sufî bundan sonra Kur’ân’dan ayetlerle bu görüşleri destekle-
mektedir. Ancak işarî tefsir, öncül ilmî tasavvurlara değil, mutasavvıfın ruhî 
riyazetine dayanır.

Ayrıca nazarî tefsiri yapan müfessir, kendi söylediği mananın yegâne doğru 
mana olduğunu iddia etmektedir. Oysa feyzî/işarî tefsiri yapan müfessir, her 
şeyden önce ayetten anlaşılan zahir mananın geçerli olduğunu; ancak bununla 
beraber, bu zahir manaya ters düşmeyen görüşünün de muhtemel manalardan 
biri olabileceğini ve kendi söylediği mananın dışında da kabul edilebilecek diğer 
manaların da olabileceğini bilmektedir.”77 Çoğunlukla İslam âlimleri, Kur’ân’ın 
zahir anlamlarının yanında herkesçe bilinemeyen gizli/bâtın bazı anlamların 
mevcut olduğunu kabul etmektedirler. Ancak batın mananın doğru kabul edil-
mesi için bazı şartlara ihtiyaç vardır:78

71	 Özel,	Kur’ân ve Tefsir Terimleri Sözlüğü,	s.	86.
َناُه رمَْحًَة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما 72 يـْ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا ٰاتـَ (18/65	Kehf,) فـَ
73	 Süleyman	Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	Yeni	Ufuklar	Neşriyat,	II.	Baskı,	İstanbul	1998,	s.	19.
74	 Özel,	Kur’ân ve Tefsir Terimleri Sözlüğü,	s.	86.
75	 Zehebî,	Muhammed	Hüseyin,	 et-Tefsir ve’l-Müfessirun,	Mektebetu	Vehbe,	 Kahire,	 ty,	 II,	

261.
76	 Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	s.	20.
77	 Zehebî,	et-Tefsir ve’l-Müfessirun,	II,	261.
78	 Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	s.	20.
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1. Bâtın mananın zahir manaya aykırı olmaması,
2. Başka bir yerde bu mananın doğruluğuna dair bir delil bulunması,
3. Bu manaya şer’î ve aklî bir muarızın bulunmaması,
4. Bâtın mananın, tek mana olduğu ileri sürülmemesi ve
5. Çok uzak bir te’vîl olmaması.

Bazı Nazarî Sufî Tefsir Örnekleri
Bazı mutasavvıflar َمْن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعْنَدُه ِاالَّ ِبِاْذِنِه “kimin haddine ki onun izni olmaksı-

zın huzurunda şefaat edecek?”79 ayetini; “(  nefse (ذى) den gelir. Zî (ذُّل) züll (َمْن َذلَّ
işarettir. Yeşfu (َيْشف) şifadandır. Ayn (ع) va’y (َوْعى) dan emirdir. Yani “kim nefsini 
tezlîl ederse şifa bulur, anla!” demektir. Bazıları da اْلُمْحِسِننَي َلَمَع  َه  اللّٰ -ayeti 80”“ وَِانَّ 
ni, (َلَمَع) fiili mazidir, (َأَضاَء) “aydınlattı anlamındadır. (اْلُمْحِسِننَي)  yani “Allah iyilik 
edenleri aydınlattı” demek olur”81 şeklinde tefsir etmişlerdir ki bu asla kabul 
edilemez:

Buna benzer açıklamalarından dolayı bazı modernistleri de bu kategori de 
değerlendirmek mümkündür; zira onlar da buna benzer açıklamalarla alakasız 
ve asılsız iddialarda bulunmuşlardır. Mesela; Hint alt kıtası modernistlerinden 
olan Abdullah Çekralevî, ٰلَث َورَُباَع ىٰن َوثـُ ٰموَاِت وَااْلَْرِض َجاِعِل اْلَمٰلِئَكِة رُُساًل ُاوىِل َاْجِنَحٍة َمثـْ ِه َفاِطِر السَّ  Her“ َاحْلَْمُد لِلّٰ
türlü övgü, göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanat-
lı elçiler yapan Allah’a mahsustur”82 ayetindeki َاْجِنَحٍة “ecniha” yani “kanatlar” 
kelimesi için, “bazı ahmakların zannettikleri gibi “kanatlar” anlamında değil, 
rekât manasında olup ikişer, üçer ve dörder kelimeleri de bu rekatların sayısını 
simgelemektedir”83 ifadelerini kullanmaktadır. 

“Bütün bunlar, dini kökünden kaldırmağa ilişkin asılsız iddialardır, 
bâtınilerin ve onların nazariyecileri olan İhvan-ı Safa’nın görüşleridir. Gaye ya-
şanan zevk haliyle kalbe doğan işaretleri söylemek değil, dini kökünden yıka-
cak şüpheler ortaya atmaktır. Amel yok ki zevk hali de olsun. İşte mutasavvıfla-
rın bâtınilerden ayrıldıkları en önemli husus da bu noktadır.”84

İşarî Tefsirin Kur’ân-ı Kerim’deki Kaynakları
Allah Kelâmı olan Kur’ân-ı Kerim’in sonsuz manaları içerdiğini bildiren 

birçok ayet vardır.85 Bu sebeple İslam âlimleri, Kur’ân’daki manaların sonsuz; 

79	 Bakara,	2/255.
80	 Ankebût,	29/69.
81	 Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	s.	23.
82	 Fâtır,	35/1.
83	 Mustafa	Öztürk,	“Tefsir	Tarihinde	Ehl-i	Kur’ân	Ekolü”,	Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,	cilt:	

3,	sayı:	1,	yıl:	2003,	s.	188.
84	 Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	s.	24.
َنا مبِْثِلِه َمَدًدا 85 َفَد َكِلَماُت َربِّ َوَلْو ِجئـْ نـْ ْبَل َاْن تـَ  َوَلْو َانَّ َما ِف ااْلَْرِض ِمْن َشَجرٍَة ;)Kehf, 18/109(ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَ
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lafızların da sınırlı olmasından dolayı, Kur’ân lafızlarının da sonsuz anlamlara 
geldiğini ifade ederek “Kur’ân-ı Kerim öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimle-
rini içinde barındıran bir deryadır”86 demişlerdir. Zaten Cürcânî, bu gerçekten 
hareketle “87“القرآن، عند أهل احلق، هو العلم اللدين اإلمجايل اجلامع للحقائق كلها şeklinde mükemmel bir 
Kur’ân tarifi yapmıştır ki, bu tarife göre Kur’ân, Allah Teâlâ’nın ledünnî ilmini 
icmalen kendinde toplamıştır. Yani “Kur’an ayetlerinin sarih manalarının altın-
da, müteaddit mana tabakaları vardır. İşarî ve remzî manalar da bu tabakalar-
dandır. İşarî mana da ayrı bir küllî olup, onun da her asırda cüz’iyyatı ve fertleri 
vardır. Bu cüz’iyyat Kur’an’ın yüce mevkiine zarar vermek şöyle dursun, aksine 
onun i’câz ve belagatini daha iyi gösterirler.”88

Allah Teâlâ bu sonsuz ilim deryasından uzak durmamamızı ve gücümüz 
nisbetinde anlama faaliyetinde bulunmamızı emretmektedir. Haşir Suresi’nin 
ْفَقُهوَن” ْوٌم اَل يـَ ُهْم قـَ ِبَانـَّ ِه ٰذِلَك  ُتْم َاَشدُّ رَْهَبًة ِف ُصُدورِِهْم ِمَن اللّٰ  وََاْسَبَغ َعَلْيُكْم” ayeti ve Lukmân Suresi’nin 89“اَلَنـْ
gibi daha birçok ayet bu faaliyetin olması gerektiğini ortaya ko 90“ِنَعَمُه َظاِهرًَة َوَباِطَنًة -
maktadır. Nitekim,

“Ayette insanlara verilen zahir ve bâtın nimetlerden bahsediliyor. Bu nimetler içinde 
Kur’ân da vardır. Nimetlerin en büyüğü Kur’ân’dır. Demek ki Kur’ân’da insanlara za-
hir ve bâtın nimetler verilmiştir. Allah Teâlâ inanmayanları “sözü anlamıyorlar” diye 
yererken onların, zahir manayı anlamadıklarını kast etmiyor. Çünkü onlar Arap idiler; 
Kur’ân’ın dış manasını anlıyorlardı. Fakat o hitâb ile kastedilen asıl iç manayı anlamıyor-
lardı. İşte Allah, onları bu iç manayı anlamamakla ayıplıyor.”91

Hz. Yakub (a.s.)’ın, kervan yola koyulduğu sıralarda yanında bulunan kim-
selere, “bana bunaklık isnadına kalkışmazsanız “Yusuf’un kokusunu alıyo-
rum” derim!”92 demesi ve kendisini “şaşkınlıkla suçlayanlara”93 “Ben size, “ben 
Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum” dememiş miydim?” diye cevap 
vermesi94 ve Hz. Musa (a.s.) ile Kur’ân-ı Kerim’de “Allah’ın kullarından bir kul” 
olarak tavsif edilen Hz. Hızır (a.s.) arasında geçen hâdise,95 Allah Teâlâ’nın bazı 
kullarına “ledünnî”96 bir ilim verdiğini ispatlamaktadır. Evet, Kur’ân-ı Kerim 
Arapça ve mu’ciz bir kelamdır. Her ne kadar “Kur’ân’ın icaz vecihlerinin dil 

َه َعزِيٌز َحِكيٌم ِه ِانَّ اللّٰ َعُة َاحْبٍُر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اللّٰ ْعِدِه َسبـْ ُه ِمْن بـَ اَلٌم وَاْلَبْحُر ميَُدُّ  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ Lukmân, 31/27( ve( اَقـْ
)Nahl, 16/89(

86	 Gazâlî,	Ebu	Hamid	Muhammed	b.	Muhammed,	Cevâhiru’l-Kur’ân ve Duraruhu	(tah.	Reşîd	
Rıza	el-Kabânî),	Dâru	İhyâi’l-Ulûm,	II.	Baskı,	Beyrut	1986,	s.	21.

87	 Cürcânî,	Ta’rîfât,	“Kur’ân”	md.,	s.	223.
88	 Bediuzzaman	Said	Nursî,	Şualar,	Söz	Yayıncılık,	İstanbul	2011,	s.115.
89	 Haşir,	59/13.
90	 Lukmân,	31/20.
91	 Ateş,	İşârî Tefsir Okulu,	s.	28.
َفنُِّدوِن 92 ا َفَصَلِت اْلِعرُي َقاَل اَُبوُهْم ِاىنِّ اَلَِجُد رِيَح ُيوُسَف َلْواَل َاْن تـُ (12/94	Yusuf,)	َوَلمَّ
ِه اِنََّك َلِفى َضاَلِلَك اْلَقِدمِي 93 (12/95	Yusuf,)	َقاُلوا َتاللّٰ
ْعَلُموَن 94 ِه َما اَل تـَ ا َاْن َجاَء اْلَبِشرُي اَْلٰقيُه َعٰلى َوْجِهِه َفارَْتدَّ َبِصريًا َقاَل َامَلْ اَُقْل َلُكْم ِاىنِّ َاْعَلُم ِمَن اللّٰ َلمَّ (12/96	Yusuf,) فـَ
95	 Kehf,	18/60-82.
َناُه رمَْحًَة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما 96 يـْ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا ٰاتـَ (18/65	Kehf,) فـَ
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ağırlıklı olduğu”97 söylenmişse de dilden daha ziyade içerdiği ilimler, beşerin 
tüm ihtiyaçlarını içermesi, verdiği gaybî bilgiler, insanların hidayeti için güt-
tüğü siyaset, doğruluğundan emin olarak mübahele istemesi, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in bile Kur’ân’ın bir benzerini getirememesi, vs. icaz vecihleri de vardır.98 
Serâu’l-Ma’nâ olarak ifade edilen “anlam zenginliği” ise, Kur’ân’ın icaz yön-
lerinden sadece bir yönüdür. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’in eşsizliğini ortaya ko-
yan, yüze yakın ayırt edici özelliğinden,99 içerdiği sonsuz mana ve ilimlerden100 
bahsedilmiştir. İmam Şâfiî (rh. a.) de, bu ifadeleri doğrular mahiyette şöyle de-
miştir: “İmamların ifade ettiği her şey sünnetin açıklaması, Sünnetin tümü de 
Kur’ân’ın açıklamasıdır. Kur’ân ise Allah’ın Esmâu’l-Husnâ’sının açıklamasıdır. 
Esmâu’l-Husnâ da İsm-i A’zâm’ın açıklamasıdır.”101 “Zira Nebî (s.a.s.) ne ile 
hükmetmişse muhakkak ki o anlayışı Kur’ân’dan almıştır.”102

“Malûmdur ki; Kur’ân-ı Azîmuşşân, yalnız bir asra değil, bütün asırlara nâzil olmuştur. 
Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakât-ı beşere şümulü vardır. Hem bir 
sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına râcidir. Binaenaleyh, herkes, her tabaka, 
her zaman, fehmine, istidadına göre Kur’ân’ın hakâikinden hisse alabilir ve hissedardır. 
Hâlbuki nev-i beşer derece itibarıyla muhtelif ve zevk cihetiyle mütefâvit ve kezâ meyil, 
istihsan, lezzet, tabiat itibarıyla birbirine uymuyor. Meselâ bir tâifenin istihsan ettiği bir 
şey, öteki tâifenin zevkine muhaliftir. Bir kavmin meylettiği bir şeyden öteki kavim nefret 
ediyor. Bu sırra binaendir ki, Kur’ân-ı Kerîm, günahların cezası veya hayırların mükâfatı 
hakkında zikrettiği ayetlerde tahsisat yapmamış, âmm bir şekilde bırakmıştır ki, herkes 
zevkine göre fehmetsin. Hülâsa: Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan, ayetlerini, cümlelerini öyle 
bir şekilde nazmetmiş ve vaz etmiştir ki, her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki, muh-
telif fehimler ve istidatlar, zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh, ulûm-u 
Arabiyenin kaidelerine muvafık ve belagatin prensiplerine uygun ve ilm-i usule mutabık 
olmak şartıyla, müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri, zamanlara, 
tabakalara ve fehimlere göre murat ve câizdir diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlaşıldı 
ki, Kur’ân’ın i’câz vecihlerinden biri odur ki, nazmı öyle bir üslûptadır ki, bütün asırlara, 
tabakalara intibak edebilir.”103

İşarî Tefsirin Sünnet’teki Kaynakları
Kur’ân-ı Kerim’in “yedi harf” üzere nazil olduğunu bildiren ve tevatür dere-

cisindeki “Ahrufu’s-Seb’a” hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s.), Kur’ân-ı Kerim’in 

97	 Çiçek,	 “Kur’an’da	 Anlam	 Zenginliği”,	 Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar 
Sempozyumu,	İstanbul,	2010,	s.	29.

98	 Bkz.	Zerkânî,	Muhammed	Abdulazîm,	Menâhilu’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’ân,	Matba’atu	 İsa	
el-Bâbî,	III.	Baskı,	II,	331-413.

99	 Süyûtî,	Celaluddin	Abdurrahman	b.	Ebibekr,	el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân,	 (tah.	Muhammed	
Ebu’l-Fadl	İbrahim),	Dâru’l-Ulûmi’l-İnsaniye,	Dımaşk,	II.	Baskı,	1993,	II,	898.

100	Gazâlî,	Cevâhiru’l-Kur’ân ve Duraruhu,	s.	22.
101	Zerkeşî,	I,	6.
102	 Süyûtî,	İtkân,	II,	348.
103	Nursi,	İşârâtu’l-İ’câz,	s.	39.	(Bakara	Suresi,	4.	Mebhas,	2.	Misal)
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her bir lafzının altındaki derin manaları ifade etmek üzere َعِة َأْحُرٍف لكل آية  أُْنزَِل اْلُقرْآُن َعَلى َسبـْ
 Kur’ân yedi harf üzere indirildi. Her bir ayetin bir zahirî bir de bâtınî“ منها ظهر وبطن
manası vardır”104 buyurmuştur. Ancak bu “bâtın manalar Bâtıniye’nin zannetti-
ği gibi; Şeriata muhalif manalar değildirler.”105

Hz. Ebu Hürayra (r.a.), Resulüllah (s.a.s.)’den iki çeşit ilim öğrendiğini, bun-
lardan sadece bir çeşidini anlattığını, diğerini açıklaması durumunda da ölüm 
cezasına bile çarptırılabileceğini bildirmektedir.106 Yine kendisi Resulüllah 
(s.a.s.)’in “sizden önceki ümmetlerden, Allah Teâlâ’nın fazlı ve tevfikiyle kalbine 
doğruları attığı ya da doğruların onun diliyle ifade edildiği “muhaddesûn” kim-
seler vardı. Eğer ümmetimde de böyle birileri olsaydı o Ömer olurdu” buyur-
duğunu rivayet etmektedir.107 Nitekim Suyûtî, tefsir literatüründe “muvafakat-ı 
Ömer” olarak bilinen yirmi civarında ayet zikretmektedir.

Tebliğimizin başında Resulüllah (s.a.s.)’in hakkındaki duasını naklettiğimiz 
Abdullah b. Abbas (r. anhüma)’nın da muhaddesûndan olduğu muhakkaktır. 
Zira o, Nasr Suresi ile ilgili olarak, diğer sahabelerin söylediklerinin dışında, bu 
surenin Resulüllah (s.a.s.)’in ecelinin geldiğini haber verdiğini bildirmiş ve Hz. 
Ömer (r.a.)’ın takdirini kazanmıştır.108 Hatta bu işarî te’vîlinden dolayı da sure 
.Suretu’t-Tevdî’” ismiyle isimlendirilmiştir“ السورة التوديع

İşarî Tefsirin Mâhiyeti
Kanaatimizce işarî tefsiri iyice irdelemeden önce şu soruları değerlendirmek 

lazımdır:
1. İşarî tefsir denilince sadece sûfîlerin yaptığı tefsirler mi akla gelmelidir?
2. Ayetlerin, tasavvuf erbabının dışındakilerin anladığı/anlayacağı başka 

işaretleri/yorumları olamaz mı?
3. Her tefsir bir işaret değil mi?

104	Ebu	Hâtim	ed-Dârimî	Muhammed	b.	Hibbân,	el-İhsân fî Takrîbi Sahîhi’bni Hibbân,	 (tah.	
Şu’aybu’l-Arnavut),	Müessesetü’r-Risâle,	 Beyrut,	 I.	 Baskı,	 1988,	 I,	 276,	 (Hadis	 No:	 75)	
Muhakkik	Şu’aybu’l-Arnavut	bu	hadisi	hasen	olarak	değerlendirmektedir.	Ayrıca	bu	hadisin,	
çeşitli	tariklerle	Hasan	Basrî’den	rivayet	edilen	sahih	bir	hadisin	bir	parçası	olduğu	da	ifade	
edilmiştir.	 (Bkz.	Hafâcî,	Şihabuddin	Ahmed	b.	Muhammed,	 İnâyetu’l-Kâdî ve Kifâyetu’r-
Râdî alâ Tefsîri’l-Beydâvî (Haşiyetu’ş-Şihab),	 Dâru	 Sadır,	 Beyrut,	 II,	 28)	 (Bu	 hadisin	
değişik	tarikleri	için	bkz.	Beğavî,	Ebu	Muhammed	Hüseyin	b.	Mes’ud,	Şerhu’s-Sünne,	(tah.	
Şu’aybu’l-Arnavut	ve	Muhammed	Züheyr	eş-Şâvîş),	el-Mektebetu’l-İslâmiyye,	Beyrut,	II.	
Baskı,	1983,	I,	262	(Hadis	No:	122)	ve	(Hadis	No:	122)	ve	Heysemî	Ebu’l-Hasan	Nuruddin	
Ali	b.	Ebibekr	b.	Süleyman,	Mevâridu’z-Zem’ân ilâ Zevâid-i İbni Hibbân,	(tah.	Muhammed	
Abdurrezzak	Hamza),	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	ty,	s.	441)

105	 İsfehânî,	Tefsîru Râğıb el-İsfehânî,	I.	Baskı,	Riyad,	2003,	II,	200.
106	Buhârî,	İlim,	120.
107	Buhârî,	Ehâdîsu’l-Enbiyâ,	3469	ve	Menâkıb,	3689.
108	Buhârî,	Tefsîru’l-Kur’ân,	4969	ve	4970.
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4. İşarî tefsirin ilke ve esaslarını sadece sufîler mi belirlemelidir?
5. Herkesin bildiği, bildiğini iddia ettiği ve genel geçer kaideler olarak kabul 

ettiği kaide ve kurallardan başka kaide ve kurallar olamaz mı?
İşarî tefsir adeta tasavvuf ehline tahsis edilmiş gibi “İslâm düşüncesinin irfân 

boyutunun en önemli ekolü olan tasavvufun temsilcileri de tıpkı diğer ekollerin 
temsilcileri gibi, kendilerine has temel kavram ve öğretilerini, Kur’ân’a dayan-
dırma gerekliliğini hissetmişlerdir. İşte bu gereklilik sonucunda mutasavvıfla-
rın kendilerine has bir tefsir tarzı ortaya çıkmış ve buna işarî tefsir denilmiştir.”109 
Ayrıca “seyr u sülûk ve tasavvuf erbabına görünen ve zahirî mana ile uyumlu 
olan gizli bir işaret sebebiyle, Kur’ân’ı zahirî manasından başka bir mana ile 
te’vîl etmektir”110 gibi tarifler yapılmış ve işarî tefsiri diğer tefsirlerden ayıran 
en belirgin fark, “sufî paradigmanın dayandığı düalist epistemoloji anlayışı-
nın etkisiyle Kur’ân’ın zâhir ve bâtın olmak üzere iki veçhesinin bulunduğuna 
inanmaları ve bu inancın gereği olarak, onun bâtınının ancak ilâhî marifete er-
miş ariflerin keşfiyle elde edilebileceğini düşünmeleridir”111 şeklinde iki sebebe 
dayandırılmıştır. Hâlbuki böyle bir tahsîs yanlış olmakla beraber bu iki sebebi 
de ayrı ayrı ele almak lazımdır. Birinci sebep herhangi bir içtihat veya yorum 
olmayıp tamamen bir hakikattir. Ancak ikinci sebep tasavvuf erbabına mahsus 
yanlış bir isimlendirme olmakla birlikte bildik işarî tefsirdir. Zira birincisi Efen-
dimiz (s.a.s.)’in sahîh ifadelerine dayanmaktadır. Ancak ikincisi bu ifadelerin 
gösterdiği yorumların, belli kuralların dışında sûfîlerin keşif ve ilhamına da-
yandırılmasıdır.

Nesefî gibi bazı alimlerin “nasların ancak zâhir manalarına hamledilirler. Bu 
hakikatten ayrılıp Bâtıniye’nin iddia ettiği manalar çıkarmak ilhâddır”112 şeklinde 
eleştirdikleri işarî tefsir bu ikinci sebebe dayandırılan tefsirdir. Çünkü bâtınilere 
bâtınî denmesinin sebebi, nasların zâhirî manasını kabul etmeyip, aynı şekilde 
naslara dayalı olan şeriatın hükümlerini de bu bâtınî manalarla ortadan kaldır-
mak istemelerindendir. Halbuki Kur’ân’ın, Arapça bilen herkesin zahiren anla-
yabileceği muhkem ayetlerinin yanında; sadece ilimde derinleşebilenlerin, sınır-
lı olarak anlayabilecekleri bir kısım müteşâbih ayetleri de vardır.113 İşte Kur’ân’ın 
bu teşâbüh yönü114 de işarî tefsiri kaçınılmaz kılmaktadırlar. Zira müteşâbih 
ayetler; tek başlarına müstakil olarak anlaşılamayıp içerdikleri birçok anlamlar-

109	 Mahmut	Ay,	“İşarî	Tefsirde	Yöntem	Meselesi”,	İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	2012,	
26,	s.	60.

110	 Zerkânî,	Menâhil,	II,	66;	Zehebî,	et-Tefsir ve’l-Müfessirun,	II,	245.
111	 Ay,	İşarî Tefsirde Yöntem Meselesi,	s.	60.
112	 Nesefî,	Necmüddin	Ebu	Hafs	Ömer	b.	Muhammed,	el-Akâid,	Mektebetu’l-Medine,	I.	Baskı,	

Karaşi/Pakistan,	2009,	s.	348-49.
َنِة وَاْبِتَغاَء 113 َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ ُلوهِبِْم زَْيٌغ فـَ زََل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه ٰاَياٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ اُمُّ اْلِكَتاِب وَُاَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَامَّا الَِّذيَن ِف قـُ  ُهَو الَِّذى اَنـْ

ُر ِاالَّ ُاوُلوا ااْلَْلَباب َنا َوَما َيذَّكَّ ُقوُلوَن ٰاَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبـِّ ُه وَالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يـَ ْعَلُم َتْاِويَلُه ِاالَّ اللّٰ (3/7	İmrân,	Âl-i) َتْاِويِلِه َوَما يـَ
ُه نـَزََّل َاْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاهِبًا َمَثاىِنَ 114 (39/23	Zumer,) اَللّٰ
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dan biriyle te’vîl edilmeye muhtaçtırlar.115 O halde muhakkikinden olan alimle-
rin, nasların zahir manalarının dışında bazı ince manaları açıklayıp onlara gizli 
işaretler olduğunu söylemeleri yadırganmamalıdır. Zira seyr-u sülûk erbabına, 
zahir manalar ile çelişmeyen bir takım ince manalar açılabilir. Yani sağlam bir 
irfanın kaynağı olan olgun bir iman ve ibadete sahip olan zevatın bazı işaretlere 
muttali olmaları mümkündür. İşte kabul edilebilecek işarî manalar; zâhirî mana-
lar ile çelişmeyen bu işaretlerle elde edilen bâtınî manalardır.116

İşte Taftazânî’nin kabul ettiği işarî tefsir; tefekkuh sonucu ortaya çıkan 
te’vîlin ta kendisidir. Yoksa işarî tefsir; Kur’ân’ın zâhirî manalarına zıt, nere-
den kaynaklandığı belli olmayan, tarihî gerçeklere, ilmî hakikatlere ve akla uy-
mayan “ilhamlar” değildir. Çünkü Kur’ân’ın zâhirî manalarıyla çelişen bu il-
hamlar, meleklerden değil, muhtemelen şeytandan kaynaklanmaktadırlar. Zira 
Kur’ân’ın ifadesiyle şeytan, vahye bile şüphe ve vesvese katmak ister; ancak 
Allah, “Allah Şeytan’ın düşürmeye çalıştığı şüphe ve vesveseyi giderir ve me-
sajlarını kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılar ve birbirleriyle açıklar.”117 Halbuki 
ilhamların, vahiy gibi korunma garantileri yoktur. Hele hele vahye ters düşen 
ilham ve işaretler tamamen reddedilmelidirler.

Unutulmamalıdır ki, her işarî tefsir aynı zamanda aklî tefsirdir de. Zira işareti 
bulan akıldır. Aklı olmayan işareti göremez. O halde sûfîlerin yaptığı tefsire işarî 
değil, belki sufî/tasavvufî tefsir demek daha doğru olacaktır. Gazâlî’nin de ifade 
ettiği gibi; “tefsir naklî bir ilimdir.”118 Ancak te’vîl, işaret edilen manaları ortaya 
çıkarma faaliyetidir. Bu sebeple öznel yorumlara işarî manalar olmaları hasebiy-
le, asılsız ve kuralsız bâtınî tefsirler gibi “işarî tefsir” demek doğru değildir.

Mesela; İmam Şafi’î (r.a.), َولِِّه َما تـََوىل َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نـُ تَِّبْع َغيـْ َ َلُه اهْلُٰدى َويـَ بـَنيَّ ْعِد َما تـَ  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَ

َجَهنََّم Her kim kendisine hidayet açıklandıktan sonra peygambere muh“ َوُنْصِلِه  -
lefet edip müminlerin yolundan başka bir yolda giderse biz onu gittiği yolda 
yalnız bırakır ve kendisini cehenneme koruz”119 ayetindeki اْلُمْؤِمِننَي -sebili’l“ َسِبيِل 
mü’minîne” ifadesinin, şer’î delillerden icma’a işaret olduğunu beyan etmiş ve 
öyle te’vîl etmiş120 ve Gazâlî’nin ifade ettiği gibi; ayetlerin zımnında var olan; 
ancak tefekkür ve tefekkuh ile görülebilecek işaretlerle anlaşılabilen manayı or-
taya çıkarma faaliyetini göstermiştir.

115	 Zurkânî,	Muhammed	Abdulazim,	Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân,	Matba’atu	İsa	el-Bâbî	
el-Halebî,	III.	Baskı,	ty,	II,	272.

116	 Taftazânî,	 Mes’ud	 b.	 Ömer,	 Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye,	 Mektebetu’l-Medine,	 I.	 Baskı,	
Karaşi/Pakistan,	2009,	s.	348-49.

ُه َعِليٌم َحِكيٌم 117 ُه ٰاَياِتِه وَاللّٰ ْيَطاُن مُثَّ حُيِْكُم اللّٰ ْلِقى الشَّ ُه َما يـُ ْنَسُخ اللّٰ يـَ ْيَطاُن ِف اُْمِنيَِّتِه فـَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبٍّ ِاالَّ ِاَذا متََىنّٰ اَْلَقى الشَّ 	,Hac)	َوَما َاْرَسْلَنا ِمْن قـَ
22/52)

118	 Gazâlî,	el-Mustasfâ	(tah.	Muhammed	Abdusselam	Abduşşafi),	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	I.	Baskı,	
1993,	I,	12.

119	 Nisa,	4/115.
120	 İbn	Âşûr,	et-Tahrîr ve’t-Tenvîr,	I,	29.
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Öyle görünmektedir ki, tefsir literatüründe tarif edilmeye çalışılan ve tasav-
vuf erbabının keşif ve ilhamına dayandırılan “işarî tefsir”, gerçek işarî tefsir ol-
mayıp (nazarî sufî tefsir) tıpkı mezhebî tefsirlerde olduğu gibi; yorumlar önce-
den müfessirin zihninde mevcuttur. Yapılan şey ise, önceden zihinlerde mevcut 
olan bu fikirler için dayanak ayet arama faaliyetidir. Bazılarının “keşif ve ilhâm” 
dedikleri şeyler ise tefsir ve te’vîl yerinde geçerli olmayıp rüyalar gibi bağlayıcı 
değildirler. Oysa Kur’ân’ın yorumları, uygulayıcı durumunda olan insanlar için 
malzeme olmak durumundadırlar. Keşif ve ilham da vahiy gibi bilgi kaynağı121 
olabilirler; ancak vahiy, şeytanın ilkâsına karşı korunmuş iken122 ilham ve keşif 
için böyle bir garanti yoktur.

Bilindiği gibi; tefsir ile te’vîl aynı şeyler değillerdir. Tefsir Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in tebyîni, te’vîl ise kıyamete kadar gelecek insanların anlayabilecekleri 
her türlü işaretlerdir. Nitekim birçok âlim de tefsir ve te’vîli kesin bir dille bir-
birlerinden ayırarak şöyle demişlerdir:

“Sûfîlerin, Allah’ın ve Resulünün kelamını alışılmışın dışındaki manalarla yorumla-
maları, âyetin zahirî manasını değiştirmek olarak değerlendirilmemelidir. Âyetin zahirî 
manası, bağlam ve dilin delâlet ettiği şekilde anlaşılır. Ancak bu zahirî manayla birlikte 
ayet ve hadislerde Allah tarafından basireti açılan kimselerin anladığı, birtakım bâtınî 
manalar da olabilir. Bazı kimselerin “bu manaların Allah’ın ve Resulünün sözlerini de-
ğiştirdiği” şeklindeki itirazları doğru değildir. Zira şayet sufîler “bu âyetin bundan başka 
manası yoktur” deselerdi o zaman bu yorum, Allah’ın ve Resulünün sözlerini değiştirmek 
olurdu. Bilakis onlar önce zahirî manayı olduğu şekliyle kabul ediyor, daha sonra buna 
Allah’ın kendilerine öğrettiği birtakım manaları ilave ediyorlar.”123

Mevlânâ Hâlid’in Bazı Ayetler İçin Tercih Ettiği Te’vîller
Mevlânâ Hâlid Ebu’l-Beha Ziyauddin Hâlid b. Ahmed b. Huseyn eş-

Şehrezûrî el-Kürdî (k.s.), tasavvufun zühd tarafında olduğu kadar ilmî hayatta 
da önemli bir simadır. Nitekim kendisi yakın tarihin önemli müfessirlerinden 
olan, Rûhu’l-Me’ânî adlı tefsirin müellifi Şehabeddin Mahmud el-Alûsî’nin ho-
calarından olduğu gibi,124 aralarında İbn Abidîn ve II. Mahmud’un şeyhülislamı 
Mekkizade Mustafa Asım Efendi gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu pek çok 
Osmanlı uleması da Hâlidiyye’ye mensuptu.125 Hatta İbn Abidîn’in kendisinden 
ders almış olduğu konusunda hiç şüphe bulunmadığı ifade edilerek Mevlânâ 
Hâlid’in kendisine verdiği icâzetin kaynak eserlerde mevcut olduğu bildirilerek 

121	Muhammed	Hamidullah,	İslam Peygamberi	(çev.	Salih	Tuğ),	İrfan	Yayıncılık,	İstanbul	1990,	
II,	721.

ُه ٰاَياِتِه 122 ْيَطاُن مُثَّ حُيِْكُم اللّٰ ْلِقى الشَّ ُه َما يـُ ْنَسُخ اللّٰ يـَ ْيَطاُن ِف اُْمِنيَِّتِه فـَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنِبٍّ ِاالَّ ِاَذا متََىنّٰ اَْلَقى الشَّ (22/52	Hac,) َوَما َاْرَسْلَنا ِمْن قـَ
123	 Süyûtî,	İtkân,	II,	484.
124	Ahmed	Çelik,	el-Alûsî’nin Rûhu’l-Me’ânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir,	Atatürk	Üniversitesi	

Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Temel	 İslam	Bilimleri	ABD,	Erzurum,	1996,	 s.	 4.	 (Basılmamış	
Doktora	Tezi)

125	Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	TDV	Yayınları,	Ankara	1997.

 Emannullah POLAT



113

tercümesi de verilmiştir.126 Bu durum Mevlânâ Hâlid’in, zâhir-bâtın çatışması 
yerine onları birlikte ele alıp anlama kabiliyetine sahip biri olarak, tasavvufî yö-
nünden ziyade nassların zâhirî manalarına bakıp Kur’ân-Sünnet çerçevesindeki 
şeriata önem veren biri olduğunun ispatıdır. Nitekim o, kaleme aldığı mektup-
larında kaydettiği her ayeti cumhurun da üzerinde ittifak ettikleri tarzda tef-
sir etmiş, bunun yanında bütün mektuplarında naklettiği elli adet hadislerin 
tümünün sahih ya da hasen olmasına ehemmiyet vermiştir. Her ne kadar bu 
hadislerden bir tanesinin mevzu olduğu bildirilip kendisi tenkit edilmişse de127 
bu daha derin ve detaylı incelemeye muhtaç bir durumdur. Zira senedindeki 
herhangi teknik bir durumdan dolayı mevzu sayılan bir hadis, mana itibariyle 
sahih olabilir. Mesela o (k.s.), “Hz. Muhammed (s.a.s.), sadece insanlara ve cin-
lere değil; meleklere, bitkilere, hayvanlara ve bütün her şeye peygamber olarak 
gönderilmiştir”128 demiş, bu görüşü; “ulema arasında meşhur olmayan ve bilin-
meyen acayip bir görüş” şeklinde eleştirilmiştir; ancak bu durumun tamamen 
Kur’ânî bir hakikat olduğu görülememiştir.129

Mevlânâ Hâlid’in Kur’ân-ı Kerim’e çok önem vermiş, hatta zaman zaman 
yazarken ayetleri yazıların arasına serpiştirmiş ve Resulüllah (s.a.s.)’in Ehl-i 
Kitâb’a gönderdiği mektuplarda; َه َواَل ُنْشرَِك اللّٰ ْعُبَد ِاالَّ  نـَ َنُكْم َاالَّ  يـْ َوبـَ َنا  نـَ يـْ بـَ ِاىٰل َكِلَمٍة َسوَاٍء  َعاَلْوا  تـَ اْلِكَتاِب  َاْهَل   َيا 
اللّٰهِ ُدوِن  ِمْن  َارَْباًبا  ْعًضا  بـَ ْعُضَنا  بـَ تَِّخَذ  يـَ َواَل  َشْيًئا  Ey Ehl-i Kitâb! Sizinle bizim aramızdaki şu o“ ِبِه  -
tak ilkeye gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’ndan baş-
ka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte birbirimizi rabler 
edinmeyeceğiz”130 ayetinin başındaki قل ifadesini yazmayıp ayetle meramını 
anlatması gibi, o da, “ta’lîm ve te’allüm mesleğinde bizimle sülûk edenler” ifa-
desini kullandıktan sonra ْعَلُموَن َعِظيٌم  ;yemin olsun ki, bu çok önemlidir“ وَاِنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَ
eğer bilseniz…”131 ayetini mektubuna kaydederek bu durumun ehemmiyetini 
ifade etmek istemiştir.132 Yine “yemin ederim” dedikten sonra bu ayeti zikredip 
“Kalb-i Selîm olmaksızın asla kurtuluşun olmayacağını” ifade ederek اََتى َمْن   ِاالَّ 
ِبَقْلٍب َسِليٍم َه   sadece Allah’ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar“ اللّٰ
kurtulacaktır”133 ayetine işaret etmiştir.

Yukarda tarif etmeğe çalıştığımız hikmetle ayetlere bakıp, ehl-i hakkın üze-

126	Kemal	Yıldız,	“Zâhir-Bâtın	Dayanışması:	Mutasavvıf	Mevlânâ	Hâlid	İle	Fakîh	İbn	Abidîn	
Örneği”,	Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,	yıl:	6	[2005],	sayı:	XV,	s.	129.

127	Adil	 Yavuz,	 “Tasavvuru’s-Sünne	 Ledâ	 Mevlânâ	 Hâlid	 el-Bağdâdî”,	 Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi,	sayı:	32,	yıl:	2011,	s.	88.

128	Yavuz,	 Tasavvuru’s-Sünne Ledâ Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî,	 s.	 82	 (Hâlid	 el-Bağdâdî,	 el-
Îmânu ve’l-İslâm,	İstanbul,	1984,	s.	41’den	naklen)

(21/107	Enbiya,) َوَما َاْرَسْلَناَك ِاالَّ رمَْحًَة لِْلَعاَلِمنَي 129
130	Âl-i	İmrân,	3/64.
131	Vâkı’a,	56/76.
132	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	324.
133	 Şu’arâ,	26/89.
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rinde konsensüs sağladıkları değişik tevilleri gündeme getiren Mevlânâ Hâlid’in 
Kur’ân’a bakışı tamamen şeriata uygunluk arz etmektedir. O (k.s.), kendine 
ve halifelerine tâbi olmayı, “şeriatı şiar edinerek”,134 “ona tam bir bağlılıkla”135 
“hevâyı terk edip “Sünnet-i Seniyye”ye tâbi olma”136 ve “ahkâm-ı şer’iyyeyi tü-
müyle gözetip önemseme”137 şartlarına bağlamıştır.

Mevlânâ Hâlid’in mektubatında en çok üzerinde durduğu konulardan biri 
اِدِقنَي َه وَُكوُنوا َمَع الصَّ ُقوا اللّٰ َها الَِّذيَن ٰاَمُنوا اتـَّ  Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının“ َيا اَيـُّ
ve sadıklarla beraber olun”138 ayetini delil getirerek savunduğu “rabıta” hadi-
sesidir. O (k.s.) bu savunmayı yaparken, konuyu أحب من  مع   kişi sevdiğiyle“ املرء 
beraberdir”139 hadis-i şerifi perspektifinde değerlendirerek140 müritlerinden, çok 
az bir müddet de olsa, râbıta yapmalarını emretmiş141 ve bu azın azlığından 
dolayı azımsanamayacağını şu şiirle anlatmaya çalışmıştır:142

َقاُل َلُه َقليُل َقليٌل منَك َيْكِفييِن ولكْن              َقليُلَك ال يـُ
O (k.s.), kendisine tabi olanları, şeriat çizgisinde tutma gayretiyle sıra dışı 

tarikat ve meşreplere karşı sürekli uyararak, hidayetin ve affın Allah Teâlâ’ya 
ait olduğunu, bu sebeple de sadece O’na tapılıp O’nun zikrinin yapılması ge-
rektiğini belirterek -değil herhangi bir şeyhin- Hz. Muhammed (s.a.s.)’in bile 
hidayet verip affetme yetkisine sahip olmayıp ibadet edilme noktasında olma-
dığını vurgulamıştır.143

Kur’ân ve Sünnet’e tam bir bağlılıktan sonra, tarikatın temel prensibi olarak 
rabıtayı göstermekte ve وَء وَاْلَفْحَشاَء اِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا رَْهاَن رَبِِّه َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ  َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َاْن رَٰا بـُ
Hanım cidden ona niyeti kurmuştu, eğer rabbinin burhanını görmese“ اْلُمْخَلِصنَي -
di, o da ona kurmuş gitmişti… amma ondan fenalığı ve fuhşu bertaraf edelim 
diye öyle oldu, çünkü o ıhlasa mazhar olmuş kullarımızdandır”144 ayetini bil-
hassa Zemahşerî’den nakilde bulunarak te’vîl etmektedir.145

Ancak mezkûr ayetin, Mevlânâ Hâlid’in bakışına göre tefsir etmenin doğru 
olduğunu ifade ile beraber nakilde bir teknik eksiklik olduğunu görmekteyiz. 

134	Mevlânâ	Hâlid,	el-Bağdâdî	eş-Şehrezûrî,	Mektubâtu Mevlânâ Hâlid (tertîb:	Muhammed	Ali	
el-Karadâğî),	Mektebetu’l-Hâşimiyye,	I.	Baskı,	Beyrut,	s.	315.

135	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	328.
136	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	317.
137	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	318.
138	Tevbe,	9/119.
139	Buhârî,	6168	ve	Müslim,	2640.
140	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	311.
141	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	313.
142	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	322.
143	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	329-330.
144	Yusuf,	12/24.
145	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	301.
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Zira Zemahşerî, bu ve buna benzer nakilleri قيل ifadesiyle verdikten sonra146 Ehl-i 
Sünnet’i kastederek;147 “bu ve benzeri şeyler; dinleri Allah Teala ve O’nun pey-
gamberlerine iftiralarla dolu olan rivayetleri haşiyelerle şişiren ehl-i cebirden 
gelen şeylerdir”148 ifadeleriyle hakaret etmekte ve Mutezileyi “Ehlu’l-Adl ve’t-
Tevhid” olarak övüp149 “Allah’a şükür ki, böyle şeyler hiçbir şekilde onların ri-
vayetleri ve söyledikleri bulunamaz. Eğer Yusuf (a.s.)’dan en ufak bir zelle sadır 
olmuş olsaydı; (Kur’an-ı Kerim’de) Hz. Adem’in, Hz. Davud’un, Hz. Nuh’un, 
Hz. Eyyub’un ve Hz. Yunus’un zelleleri anlatıldığı gibi onun da kusurları anla-
tılır ve tövbesi zikredilirdi150 görüşlerine yer vermektedir.

Fakat Zemahşerî de diğer Mutezileler gibi çelişkilerden kurtulamamaktadır. 
Zira Zemahşerî’nin bu düz mantığına göre, ْعَلَم َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتـَ َتبـَنيَّ ُه َعْنَك مِلَ َاِذْنَت هَلُْم َحىتّٰ يـَ  َعَفا اللّٰ
 Allah seni affetsin (ey Peygamber)! Daha kimin doğru söylediği senin için“ اْلَكاِذِبنَي
(iyice) ortaya çıkmadan ve sen (kimler) yalancı (iyice) tanımadan, niçin (evde 
kalmaları yolunda) onlara izin verdin?”151 ayetine muhatap olan Hz. Muham-
med (s.a.s.)’in de -haşa- istiğfar etmesi gereken bir günahkâr olması gerekir ki, 
bu durum hem akla hem de dinî naslara aykırıdır. Çünkü عفو “afv” olgusu gü-
naha terettüp eder.

Bilhassa rabıta konusu ulema arasında ciddi tartışmalara sebep olmuş, lehte 
ve aleyhte çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Kanaatimizce bu konu hem tam anla-
mıyla anlatılamamış hem de gereği gibi anlaşılamamıştır. Zira bu konunun iyi 
anlaşılabilmesi için, Kur’ân-ı Kerim’den örneği gösterilen Hz. Yusuf (a.s.) kıssa-
sında zikredilen هم “hemm” ve برهان “burhân” kavramlarının iyi anlatılıp anla-
şılmasının gerekliliğiyle beraber nübüvvet ve velayet makamları ve bu makam-
larda tezahür eden mucize ve keramet olgularının da iyi anlatılıp anlaşılması 
lazımdır; ancak detaylı bir inceleme gerektiren bu konu, bir tebliğin alt başlığı 
olamayacak kadar geniştir. Bu sebeple bu kadar bir işaretle yetiniyoruz.

Yaptığımız araştırmaya göre Mevlânâ Hâlid, rabıtayı Hz. Yusuf (a.s.)’ın du-
rumuna benzetip açıklamaya çalışan ilk kişilerden olmasına rağmen, daha son-
rakiler bu temsili eserlerine aldıkları halde kaynak göstermemişler ve konuyu 
şeriata uygunluk ciddiyetiyle ele almamışlardır. Nitekim Mevlânâ Hâlid, “fenâ 
makamında olmayanlara râbıta eden müridin fenâ makamına ulaşamayacağı” 
hakikatinin Nakşibendî tarikatının temel prensiplerinden olduğunu belirterek 

146	Zemahşerî,	Cârullah	Ebu’l-Kâsım	Mahmud	b.	Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, 
Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî,	III.	Baskı,	Beyrut,	1407	(h),	II,	456-457.

147	 İbnu’l-Münîr	el-İskenderî,	el-İntisâf fîmâ Tedammenehu’l-Keşşâf,	 (el-Keşşâf	Haşiyesi),	 II,	
457.

148	Zemahşerî,	el-Keşşâf,	II,	457.
149	 İskenderî,	el-İntisâf,	II,	457.
150	Zemahşerî,	el-Keşşâf,	II,	457-458.
151	Tevbe,	9/43.
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“muhakkik ve gerçek bir şeyhin sadece mürit ile Rabbi arasında bir vasıta ol-
duğunu ve onu Rabbine ulaştırma gayretinde olması gerektiğini” bildirmiştir. 
Ona göre “Rabbe ulaşma usulü önemlidir. Usule önem vermeyen vusulü de 
önemsemez. Herhangi bir şeyhin suretiyle rabıta yapılmamalıdır; zira böyle bir 
şeyh müride görünse bile bu şeytanın karıştırmalarından bir karıştırmadır.”152

Sonuç
Kur’ân-ı Kerim’in tamamen veya kısmen müteşâbih oluşu, onun lafızlarının 

zahir manalarının yanında, ilk bakışta herkesçe anlaşılamayacak anlamlara da 
işaret ettiğinin göstergesidir. İlim ve takva sahibi kimseler belirli kurallar çer-
çevesinde, zahir anlamla ters düşmemek şartıyla, işaret edilen bu anlamlar için 
değişik görüşler beyan ederek te’vîller yapabilirler. Ancak te’vîl öncel fikirlere 
dayanmamalı ve işaret edilen mananın yegâne doğru mana olduğunu iddia edil-
memelidir. Nitekim işaret kavramında, şura kavramında olduğu gibi; bir mana 
veya hüküm etrafında, birçok görüş beyan edildikten sonra bir konsensüs oluş-
ması anlamı da vardır. Dolayısıyla öncel fikirlere dayanan ve konsensüsten uzak 
te’vîller, birtakım nazariyeler ve felsefî görüşler olmaktan öteye gitmezler.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’de Kur’ân’ın te’vîlini öğrenebilmesi için Abdullah b. 
Abbas (r.a.)’a dua ederek, bizim Kur’ân karşısındaki durumumuzun anlama, 
fehmetme ve tefekkuh ile anladıklarımızı açıklama, yorumlama ve te’vîl ederek 
yaşamaktan ibaret olduğuna işaret etmiştir.

Zâhir-bâtın çatışması yerine onları birlikte ele alıp anlama kabiliyetine sa-
hip biri olarak, tasavvufî yönünden ziyade nassların zâhirî manalarına bakıp 
Kur’ân-Sünnet çerçevesindeki şeriata önem veren biri olarak Mevlânâ Hâlid, 
mektuplarında kaydettiği her ayeti cumhurun da üzerinde ittifak ettikleri tarz-
da tefsir etmiş, bunun yanında bütün mektuplarında naklettiği elli adet hadis-
lerin tümünün sahih ya da hasen olmasına ehemmiyet vermiştir.

Ayrıca o, hikmetle ayetlere bakıp ehl-i hakkın üzerinde konsensüs sağladık-
ları değişik tevilleri gündeme getirmiş, bunu yaparken de tamamen şer’î öl-
çülere riayet etmeye dikkat etmiştir. Nitekim o (k.s.), kendine ve halifelerine 
tâbi olmayı, “şeriatı şiar edinerek”,153 “ona tam bir bağlılıkla”154 “hevâyı terk 
edip “Sünnet-i Seniyye”ye tâbi olma”155 ve “ahkâm-ı şer’iyyeyi tümüyle gözetip 
önemseme”156 şartlarına bağlamıştır.

Netice olarak diye biliriz ki Mevlânâ Hâlid (k.s.), bir dava adamı değildir; 
bilakis o, bir davetçidir. Bununla ne demek istiyoruz?

152	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	136.
153	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	315.
154	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	328.
155	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	317.
156	Mevlânâ	Hâlid,	Mektubât,	s.	318.
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1. O, her şeyden önce şark medreselerinde yetişmiş, çok yönlü ve Rabbânî 
bir âlimdir.

2. O, nefsine hoş gelmese de Kur’ân ve Sünnet’i esas alarak kendisine itaati 
şeriata itaat şartına bağlamış ve asla cahil derviş ve ham bir softa olmamıştır.

3. O, öncel fikirlerden sonra Kur’ân ayetlerini ele almamıştır. Yani çağırdığı 
yer kendi görüş ve anlayışları değil; Kur’ân’dan anladıklarıdır.

4. O ne bir filozof ne bir şair ne bir derviş ne de bâtınî fikirlerin peşinden 
koşan bir maceracıdır; bilakis o, zahir Kur’ân’ın zâhir yönünü önceleyen ve bu 
çerçevede işarî manaları da göz ardı etmeyen bir müceddit, bir müçtehit ve bir 
mürşittir.

5. O varken Bingöl var mıydı bilemiyoruz; ancak Bingöl’ü de şekillendiren 
zamanın ilim ve kültür merkezleri olan Palu, Diyarbakır ve Bitlis üçgenindeki 
Müslümanlar o veya onun talebeleri tarafından eğitilmişlerdir. Onun etkisi sa-
dece bu bölgeyle sınırlı kalmayıp İslam âlemindeki gurup cemaat ve sivil top-
lum yapılanmalarının kahir ekseriyetinde söz konusudur.
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HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE 
TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Yasir İNCELER*

Giriş
Osmanlıların son dönemi olan 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başların-

da yaşamış olan meşhur mutasavvıf Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, yaşamış oldu-
ğu dönem ve sonrasındaki etkileri itibariyle, Anadolu’nun İslâmlaşmasında ve 
dînî dinamiklerin muhafaza edilmesinde büyük rol oynamış şahsiyetlerdendir. 
İrşad ve tebliğ sistematiği açısından özgün bir bakış açısı olan Hâlid-i Bağdâdî, 
zahiren kısa gibi görünen, yetişme, seyr u sülûk ve irşad süreçleri itibariyle 
ise meşakkatli ama verimli bir hayat sürdürmüştür. Günümüzde de, Mevlânâ 
Hâlid misali bir etki alanına sahip olma istidat, kabiliyet ve yetkisine sahip olan-
lara, kendisinin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri bir kılavuz olarak yol gös-
termektedir.

I- Hâlid-i Bağdâdî’nin Yaşadığı Dönemin Şartları
Mevlânâ Hâlid, Osmanlı devleti sınırları içerisinde bugünkü Irak ve Suriye 

bölgesinde yaşamıştır. Hayatını, I. Abdülhamit (1774- 1789), III. Selim (1789-
1807), IV. Mustafa (1807-1808) ve II. Mahmut’un (1808-1839) saltanatlarında ge-
çirmesine rağmen etkisi yönüyle en faal olduğu dönem, yoğunlukla II. Mahmut 
(1808-1839) dönemidir.1 Mevlânâ Hâlid’in yaşadığı zaman diliminde Osmanlı 
Devleti, sürekli kan kaybeden, kuruluş ve yükseliş dönemlerindeki güçlü duru-
mu yerine siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal düzeni zafiyetler geçiren, savaşlar-
da ağır yenilgiler alan ve bunun bir sonucu olarak da yavaş yavaş ciddi toprak 
kayıplarına uğrayan bir ülke durumuna düşmüş olduğu bir vakıadır.2 Devle-
tin yeniden yapılanması ve eski gücüne ulaşması için merkezde yapılan çeşitli 

*	 Denizli	Müftü	Ahmet	Hulusi	Efendi	Eğitim	Merkezi.
1	 Kemal	Yıldız,	“Zâhir-Bâtın	Dayanışması:	Mutasavvıf	Mevlânâ	Hâlid	İle	Fakîh	İbn	Âbidîn	

Örneği”,	Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,	İstanbul	2005,	sayı	15,	s.	124.
2	 Kemal	Beydilli,	“Islahat”,	DİA,	İstanbul	1999,	XIX.,	179.



122

ıslahat çalışmalarının bir türlü kötü gidişe engel olamadığı da bilinmektedir.3 
Merkezî otoritenin zayıflaması ve yeniçeri ocağının bozulması öbür taraftan 
taşrada birçok başıbozuk yeniçeriyi ortaya çıkarmış, halka zulüm ve baskı yap-
maları sonucunu doğurmuştu.4 

Osmanlı devletinde, söz konusu dönemde merkez ve taşra yönetiminde hal 
böyleyken, Hâlid-i Bağdâdî’nin yaşamını sürdürdüğü Irak ve Şam bölgelerinde 
durum daha da karmaşıktır. “Bölgede yaşamakta olan birbirinden farklı din 
ve milliyete mensup birçok topluluk, merkez ve taşra yönetimindeki zafiyet-
lerin de etkisiyle sık sık çatışmalara ve karışıklıklara vesile olmuştur. Dürzî ve 
Nusayrî aşiretlerinin çıkarmış olduğu problemlere Vehhabîlerin de eklenmesi 
ve bölgeye hâkim olmak için görevlendirilen paşaların, batılı devletlerle de irti-
batlı olan iktidar mücadeleleri, bölgede huzur bırakmamıştır.”5 

Böylesine siyâsî ve toplumsal karmaşaların yaşandığı bir dönem olmasına 
rağmen, neredeyse bütün Osmanlı şehirlerinde hatta kasaba ve köylerinde med-
reselerin eğitim-öğretime devam edebiliyor olmasından6 ve Hâlid-i Bağdâdî ile 
kendisi gibi pek çok ilim ehlinin yetişmesi ve tedrîs-irşâd faaliyetleriyle meşgul 
olup devirlerinde İslâm dinine ve tasavvuf ilmine kayda değer katkıda bulun-
masından da anlaşılacağı üzere, İslâm’ın ilk yıllarından o yıllara kadar sürege-
len ilim geleneği, bazı aksamalara rağmen yine de topluma aktarılabilmiştir. 
Nitekim, Mevlânâ Hâlid’in bu medreselerde ilim tahsili ile meşgul olup yetiş-
mesi ve daha yirmili yaşlarına varmadan birçok ilim dalında temayüz edip, dö-
nemin idarecileri tarafından kendisine Bağdat’taki bir medresede müderrislik 
teklif edilmesi de7, buna delâlet eder niteliktedir.

II- Hâlid-i Bağdâdî’nin Hayatı
Tam adı, Ebu’l-Behâ Ziyâuddîn Hâlid b. Ahmed b. Huseyn eş-Şehrezûrî 

el-Kürdî olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, 1193’te (1779), bazı kaynaklara göre 
Musul’a bağlı Zûr kasabasında8, bazılarına göreyse, Süleymaniye’ye bağlı Ka-
radağ kasabasında9 dünyaya gelmiştir. “Şeşangost” (altıparmak) lakabıyla tanı-
nan babası Pîr Mîkâil muhtemelen Kâdiriyye tarikatına bağlı bir sûfî idi. An nesi 
de bu bölgenin ünlü bir sûfî aile sine mensuptu.10

3	 Ufuk	Gülsoy,	“Islahat	Fermanı”, DİA,	İstanbul	1999,	XIX.,	189.
4	 Yücel	Özkaya,	“XVIII.	Yüzyılda	Taşra	Yönetimine	Genel	Bir	Bakış”,	Türkler,	Yeni	Türkiye	

Yayınları,	Ankara	2002,	XIII.,	699.
5	 Yıldız,	a.g.m.,	s.	125.
6	 Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	İstanbul	1999,	XV.,	284.
7	 Bkz.	Algar, “Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	283.
8	 Hasan	Kâmil	Yılmaz,	“Mevlânâ	Hâlid	Bağdâdî	–kuddise	sirruh-“,	Altınoluk Dergisi, İstanbul,	

Ağustos	1993,	sayı:	90,	s.	32.
9	 Algar, “Hâlid el-Bağdâdî”, s.	283.
10	 Algar,”Hâlid el-Bağdâdî”, s.	283.
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“Ömrünün bir kısmı Bağdat’ta geçtiğinden ve orada iken meşhur olduğun-
dan “Bağdâdî” nisbesiyle anılır. Baba tarafından Hz. Osman, ana tarafından da 
Hz. Ali soyundan olup, uzun boylu, beyaz tenli, kırmızı yanaklıydı. Saçları ve 
gözleri siyahtı. Hafif değirmi burunlu, uzunca kirpikliydi. Kolları uzun, omuz-
ları genişti. Vücudu kıllıydı. Heybeti ve ağırbaşlı duruşu bakanlar üzerinde ür-
perti uyandırır, saygınlık telkin ederdi. Güzel giyinirdi. Halkın arasına çıktığı 
zaman, ne taylasanını bırakırdı, ne de asasını. İkramı ve bahşişi boldu. Pren-
siplerine sıkı sıkıya bağlıydı.”11 Bunlarla birlikte, Celâleddîn-i Rûmî’den son-
ra, kendisine “Mevlânâ” lakabı verilen tek kişi olan Hâlid-i Bağdâdî’nin diğer 
lakapları da, “Ziyâuddîn” ve “Şemsü’ş-Şümûs”(Güneşler Güneşi)’dur. Ayrıca 
baba tarafından soyunun Hz. Osman’a (r.a.) dayanması sebebiyle “Osmânî” ola-
rak da anılmıştır. Daha icazet almadan, talebeyken islâmî ilimlerde temayüz 
eden Hâlid, kendisine mutasarrıf Abdurrahman Paşa tarafından teklif edilen, 
Süleymaniye medreselerinden istediği herhangi birinde müderris olabileceği 
yönündeki teklifi, yeterli olmasına rağmen geri çevirmiştir.12 Ancak, 1213/1798 
yılında, Süleymaniye’de ortaya çıkan veba hastalığı sebebiyle vefat eden hocası 
Abdülkerim Berzencî’nin yerine müderrisliği kabul etmiştir. Şeyh Abdülkerim 
ve Abdürrahim Berzencî kardeşlerden dersler alıp temel öğrenimini tamamla-
yan Hâlid-i Bağdâdî, daha sonra mantık ve kelâm ilimlerine yoğunlaşmıştır. 
Bu medresede yaklaşık yedi yıl müderrislik yaptıktan sonra, tasavvuf ilmine 
ilgi duymasına vesile olacak hadiseleri yaşadığı hac yolculuğuna 1805 yılında 
çıkmıştır. 13 Hac yolculuğu sırasında Şam’a uğramış ve bir süre orada ikâmet 
etmiştir. Şam’da ikameti sırasında Muhammed el-Küzberî’den hadis icâzeti, 
Mustafa el-Kürdî’den Kâdîrî hilâfeti almıştır.14 

İlmî yeterliliğine rağmen tevâzûyu hiçbir zaman elden bırakmayan ve 
kemâlât yolunda daha çok mesafe kat etmesi gerektiğine inanan Mevlânâ Hâlid, 
Medine’ye vardığında kâmil bir mürşid bulup ona teslim olarak maneviyatı-
nı geliştirmek istiyordu. “Medine’de, şeriata zahiren muhalif gördüğü şeyleri 
alelace le kınamaması hususunda kendisini uya ran Yemenli bir zatla karşılaştı. 
Mekke’ ye ulaştığında Kâbe’ye giden Hâlid yüzü kendisine, sırtı Kâbe’ye dönük 
vaziyette oturan birini görünce, Medine’de kendi sine yapılan tavsiyeyi unuta-
rak Kâbe’ye saygısızlık olarak düşündüğü bu tavrı se bebiyle içinden adamı kı-
nadı. Bu zatın kendisine: “Allah indinde mü’min bir ku lun değerinin Kâbe’nin 
değerinden daha yüksek olduğunu bilmiyor musun?” de mesi üzerine hayret 
ve pişmanlık duy guları içinde ondan af diledi ve kendisini mürid olarak kabul 

11	 Yılmaz,	a.g.m., s.	32.
12	 Osman	 Nuri	 Topbaş,	 “Mevlânâ	 Hâlid	 Bağdâdî”,	 Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle 

Osmanlı,	Erkam	Yayınları,	İstanbul	1999,	s.	118.
13	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	283-284.
14	 Yılmaz,	a.g.m., s.	32;	Topbaş,	a.g.e.,	s.	118.
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etmesini rica etti. Söz konusu kişi, mürşidinin kendisini Hindistan’da bekledi-
ğini söyleyerek onun bu isteğini geri çevirdi. Hâlid hacdan sonra medresede-
ki vazifesine döndü. 1809’da Süleymaniye’yi ziyaret eden Mirza Rahîmullah 
Azîmâbâdî adındaki Hindistanlı bir derviş kendisine Hindis tan’a giderek Del-
hili Nakşibendî şeyhi Abdullah Dehlevî’den el almasını tavsiye etti. Bunun üze-
rine derhal yola çıkan Hâlid, İran ve Afganistan üzerinden altı ay kadar süren 
yolculuktan sonra Delhi’ye ulaştı. Yol boyun ca karşılaştığı Şiî ulemâyla, özel-
likle de Tahranlı bir müctehid olan Şeyh İsmâîl-i Kâşî ile mezhep tartışmalarına 
girişmesi ve bu tartışmaları ısrarla devam ettir mesi, yolculuğunun meşakkatli 
geçmesi ne sebep oldu. Delhi’de Abdullah Dehlevî ile görüşerek ona intisap etti. 
Nakşibendiyye’nin seyr-u sülûk mertebelerini beş ayda (diğer bir rivayete göre 
ise on bir ayda) kat etti ve şeyhi tarafından halife olarak Süleymaniye’ye geri 
gönderildi. Kendisine, Nakşibendiyye’nin yanı sıra Kâdirî, Sühreverdî, Kübrevî 
ve Çiştî tari katlarından da irşad için izin verildi.”15 

“Mevlânâ Hâlid, orada şeyhinin yanında bir yandan seyr-u sülûk ile manevi 
eğitimini tamamlarken diğer yandan da şeyhinin izin ve işaretiyle Molla Ab-
dülaziz el-Hindî’nin akâid ve kelam derslerine devamla icazet aldı. el-Hindî, 
Tuhfe-i İsnâ Aşeriyye adında Şia’ya reddiye yazmış bir Nakşî şeyhi ve akâid bil-
ginidir. Abdullah Dehlevî, müridindeki “benlik” duygusunu kırmak için onu 
küçük hizmetlerde kullandı. Temizlik yaptırdı. Hatta helaları yıkattırdı. Nefsin 
azgın dalgalarını durulttu ve bir yılda onu eğitti.”16

Bu noktada, Mevlânâ Hâlid’in, yukarıda bahsettiğimiz münazaralarından 
bir tanesini zikretmek de yerinde olacaktır:

“Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri, daha önce Şiî tefsirlerini okumuş, âyetleri nasıl 
tahrif ettiklerini müşâhede etmişti. Bu gibilerin bilhassa Hulefâ-i Râşidîn hak-
kındaki sû-i îtikadları kendisini çok üzüyordu. Bu sebeple İsmâîl-i Kâşî ’ye:

“–Peygamberler günah işler mi?” diye sordu.
Kâşî de:
“–Hayır onlar mâsumdur.” dedi.
Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri:
“–Cenâb-ı Hakk: “Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup, 

sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin?”17 buyuruyor. Af, günahta 
geçerlidir. Burada Allah affettiğini söylüyor. O hâlde Peygamber günah mı işle-
miş oluyor?” diye sorunca Kâşî:

“–Hayır, bu âyet-i kerîme Ebû Bekir’i azarlamak için nâzil olmuştur.” dedi.
Bunun üzerine Hâlid-i Bağdâdî:

15	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	283-284.
16	 Yılmaz,	a.g.m., s.	33.
17	 Tevbe,	9/43.
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“–Mâdem bu âyet-i kerîme Hazret-i Ebû Bekir hakkındadır, öyleyse Allah 
Teâlâ Hazret-i Ebû Bekir’i affettiğini beyan buyuruyor. Peki, siz niye affetmiyor-
sunuz?” dedi. Bu nükte karşısında Kâşî, hiçbir şey söyleyemeyip sustu. Talebe-
lerinin huzurunda mahcup ve rezil oldu.”18 

Hindistan’dan dönüş yolunda da Şiî âlimler ile tartışmalar yaşayan Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî, yaklaşık elli gün sonra Süleymaniye’ye varabilmiş, kısa bir 
süre de Bağdat’ta kalmıştır. Nakşbendiyye tarikatını yaymaya başlayınca, bu 
hareketlilik Süleymaniye’deki Kâdîrî şeyhlerini rahatsız etmiş ve bu durum kar-
şısında 1813’te tekrar Bağdat’a dönen Mevlânâ Hâlid, orada satın aldığı İhsâiye 
medresesini, Vali Said Paşa’nın da desteğiyle ilk Hâlidî tekkesine dönüştürmüş 
ve irşad faaliyetlerine başlayıp birçok mürid toplamıştır.19 

Kâdîrî şeyhlerinin rahatsızlığı şikâyete dönüşüp valiye, daha sonra da pay-ı 
tahta Sultan II. Mahmud’a kadar ulaşınca, Sultan, Şeyhülislâm’ı çağırıp kararını 
vereceği sırada, Şeyhülislâm Mustafa Asım Efendi Sultan’a :”Ey iman edenler, 
size bir fasık gelir ve bir haber getirirse onu iyice araştırın. Aksi halde bir topluluğa 
bilmeden bir kötülük etmiş olursunuz. Sonra da pişman olursunuz.”20 âyetini hatır-
latmıştır. Bunun zerine Sultan bu iş için iki adam göndermiş, ayrıca vali Said 
Paşa’nın yaptırdığı araştırma da, Mevlânâ Hâlid’in haklı, iddiaların iftira ol-
duğunu ortaya çıkarmıştır. Olayların yatışması için Mevlânâ Hâlid memleketi 
Süleymaniye’ye geri dönmüştür. Süleymaniye’de de hemen ikinci bir tekke açıl-
mıştır. Gerek Bağdat’taki ilk tekkede, gerekse Süleymaniye’deki ikinci dergâhta 
pek çok halife yetiştiren Mevlânâ Hâlid, bunları İslâm ülkelerinin muhtelif 
merkezlerine göndermiştir. Süleymaniye’den sonra bir ara tekrar Bağdat’a ge-
len Mevlânâ Hâlid, sonrasında da Şam civarında, Sâlihiye’de üçüncü bir dergâh 
daha açmıştır. (1238/1822)21

Osmanlı topraklarında Hâlidiyye’nin yayılmasıyla birlikte, değişik bölgele-
re yetiştirdiği talebelerini halife olarak gönderen Mevlânâ Hâlid, Sâlihiye’de üç 
yıl kadar irşad hizmetiyle meşgul olduktan sonra, 1241/1825 yılında tekrar hac-
ca gitmiş,22 Şam’a gönderdiği halifesi Şeyh Ahmed Kâtib Erbilî, Şam müftüsü 
Hüseyin Murâdî Efendi’yi müntesib olmaya ikna edince, müftü Murâdî Efendi 
de, Mevlânâ Hâlid’i Şam’a gelmeye ikna etmiştir.23 

“Ömrünün geri kalan yıllarını Şam’da geçiren Mevlânâ Hâlid, sadece ikinci 
de fa hac yapmak ve halifesi Şeyh Abdullah Ferdî sayesinde büyük bir coşkuyla 

18	 İbrahim	 Fasîh	 Haydarî,	 Büyük Doğuş el-Mecdü’t-Tâlid	 (ter.	 Eser	 Sazak),	 Semerkand	
Yayınları,	İstanbul	2011,	s.	128.

19	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	284;	Yılmaz,	a.g.m., s.	33.
20 Hucurat,	49/6.
21	 Yılmaz,	a.g.m., s.	33.
22	 Yılmaz,	a.g.m., s.	33.
23	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	284.
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kar şılandığı Kudüs’e gitmek için Şam’dan ayrıldı. 1826’da Şam civarında yayılan 
veba salgınından öleceğini anlayınca, İs mail Enârânî, Muhammed en-Nâsıh ve 
Abdülfettâh el-Akri’nin kendisinin yerine geçmelerini, Karadağ’daki emlâkinin 
ye ğeni Mahmûd es-Sâhib’e verilmesini va siyet etti. Gömüleceği yerin tesbi-
ti ve defniyle ilgili hazırlıkların tamamlanma sından sonra 14 Zilkade 1242’de 
(9 Hazi ran 1827) vefat etti. Bahâeddin ve Abdurrahman adındaki çocukları da 
aynı yıl vebadan öldüler. Şam yakınlarındaki Cebel-ü Kâsiyûn’un tepelerinden 
birine def nedilen Hâlid el-Bağdâdî’nin kabrinin üzerine daha sonra bir bina 
inşa edildi.”24 Bu binanın, halifelerinden Muhammed el-Firâkî’nin delaletiyle 
Sultan I. Abdülmecid Han tarafından kubbe şeklinde yaptırıldığı25 bilinmekte-
dir. Bir zaviye ve kütüphaneden oluşan bu yer, günümüzde ziyâretgâh haline 
gelmiştir.26 

III- Hâlid-i Bağdâdî’nin Eserleri
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, sohbetleri, münazaraları ve yetiştirdiği halifeleri 

kadar olmasa da, yazdığı eserlerle de ünlü olmuş bir mutasavvıftır. Bir kısmı 
Farsça, bir kısmı da Arapça ve Kürtçe olan, muhtelif dînî konuları ihtiva eden 
başlıca eserleri şunlardır:

Dîvân: Ağırlıklı olarak Farsça, Arapça ve Kürtçe şiirlerden oluşan manzum 
eseridir. Eser ihtiva ettiği biyografik bilgiler açısından ayrıca önemlidir. Eser-
deki Farsça şiirler, Sadrettin Yüksel tarafından 1977 yılında “Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî’nin Dîvânı ve Şerhi” adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.27

Risâle fî İsbâti’r-râbıta: Nakşbendiyye’de önemli bir yeri olan râbıta konu-
sunda yazılmış müstakil bir eserdir. Türkçe’ye tercüme edilmiş ve 1870 yılında 
Reşahât kenarında basılmıştır.28 

Buğyetü’l-vâcid fî Mektûbâti’l-Mevlânâ Hâlid: Çoğu Arapça, bir kısmı 
Farsça mektuplardan oluşan, Hâlid-i Bağdâdî’nin mürid ve halifelerine yazdığı 
mektuplardan oluşan eseridir. Yeğeni Esad Sâhib tarafından derlenen eser, Di-
laver Selvi ve Kemal Yıldız tarafından, 1993 yılında ”Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid” 
adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir.29

Risâle fî Âdâbi’z-zikr: Buğyetü’l-vâcid içinde yer alan, genelde İslâm 
Dîni’nin, özelde Nakşbediyye’nin temel prensiplerinden olan zikrin nasıl yapıl-
ması gerektiğini tarif eden bir risaledir.30 

24	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	284.
25	 Yılmaz,	a.g.m., s.	33.
26	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî“,	s.	284.
27	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	285;	Yılmaz,	agm, s.	32.
28	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	285;	Yılmaz,	agm, s.	32.
29	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	285.
30	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	285.
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Risâle fi’t-tarîk: 1841’de Şerîf Ahmed b. Ali tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiştir.31

Cilâu’l-ekdâr: Bedir gazilerinin isimlerini içeren bir manzumedir.32

Ferâid’ül-fevâid: Cibrîl hadisi diye bilinen meşhur hadisin akaid ve tasav-
vuf açısından yapılmış Farsça bir şerhidir. Eser yazma olup, Süleymaniye kü-
tüphanesinde mevcuttur.33

Risâletü’l-akdi’l-cevherî: Kelâm ilminde, kesb ve irade konusunda Eş’arî 
ve Mâturîdî mezhebi arsındaki görüş ayrılıklarını inceleyen bir risale olup, 
İstanbul’da basılmıştır.34

Hâlid-i Bağdâdî’nin, Risâle fî Âdâbi’l-mürîd mea şeyhih, Vasiyyetü’ş-Şeyh 
Hâlid, Şerh-i Makâmât-ı Harîrî, Siyelkutî Hâşiyesi, Akâid-i Adûdiyye35 gibi 
risâle, şerh, hâşiye türünde eserleri de vardır. Ayrıca, “Mevlânâ Hâlid’in Arap-
ça, Farsça ve Kürtçe bütün eserleri Molla Abdülkerîm Müderris tarafından 
Kürtçe uzun bir girişle birlikte, Yâd-ı Merdân: Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî adıyla 
1979 yılında Bağdat’ta yayınlanmıştır.”36

Bunların yanı sıra, İbrâhim Fasîh el-Haydarî’nin el-Mecdü’t-tâlid fî menâkıbi’ş-
Şeyh Hâlid (Yakup Çiçek tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.)37 isimli eseri 
gibi, Hâlid-i Bağdâdî’nin kendisi ve Hâlidîlik hakkında yazılan müstakil eserler 
de vardır.

IV- Hâlid-i Bağdâdî’nin Tasavvufî Görüşleri
1- Tefekkür-Şükür 
Hâlid-i Bağdâdî’nin, tasavvufî görüşlerini şekillendirirken, tefekkür ve şü-

kür kavramlarına ayrı bir önem atfettiğini görmekteyiz. “Zira, Cenâb-ı Hakk’ın 
nîmetlerini tefekkürden uzaklaşmak, gafleti beraberinde getirir. Gaflet ilerledik-
çe de, nîmetleri lûtfeden Cenâb-ı Hakk’a karşı gönüldeki şükran duyguları zayıf-
lar. Hattâ bir müddet sonra, insanı küfrân-ı nîmete, yani nankörlüğe sürükler. 
Bu ise, nîmetlerin elden çıkmasına ve azâba sebebiyet verir.”38 Nitekim, bu ko-
nuda Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: ”…Eğer şükrederseniz, elbette size 
nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.” 39

31 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	285.
32	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	285.
33	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s. 285;	Yılmaz,	agm, s.	34.
34	 Yılmaz,	a.g.m., s.	34.
35	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	285;	Yılmaz,	agm, s.	34.
36	 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	285.
37	 Algar,” Hâlid el-Bağdâdî”,	s.	285.
38 Osman	Nuri	Topbaş,	”Hâlid-i	Bağdâdî-I”,	Altınoluk Dergisi,	 İstanbul,	Ağustos	2015,	sayı:	

354,	s.	32.
39	 İbrahim,	14/7.
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Bu konuda Hâlid-i Bağdâdî, şunları dile getirmektedir: 
“Ey Rabbim! Sana hakkıyla hamd ü senâda asla bulunamam. Zaten böyle 

bir şeyi iddia etmek, ölüm kokusunu alan bir kişi için ahmaklıktır. Vallâhi bana 
ebedî bir hayat verilse ve benim Allâh’a hamd ü senâ etmekten başka bir işim 
olmasa, vücudumdaki her kıla, binlerce lisan konuşabilen iki bin dil verilse, 
kalbime vesvese vererek beni meşgul etmemeleri için nefs ve şeytan benden 
uzaklaştırılsa, ben de bütün varlığımla hiç ara vermeden ömrümü O’nun hamd 
ü senâsına sarf etsem, bütün yaptıklarımla bir tek nimetin bile hamdini îfâ ede-
mem. Nerede kaldı ki tek tek veya tamamıyla bütün nimetlerine şükredebile-
yim. Zira, şükretmek de ayrı bir nimettir.”40 

Rivayete göre Mûsâ (a.s.) Cenâb-ı Hakk’a: “Yâ Rabbî! Sana şükrüm, senden 
bana verilen ayrı bir nimettir ki, o da ayrıca bir şükür ister.” dedi. Allah Teâlâ, 
Mûsâ (a.s.)’ya şöyle vahyetti: “Her nimetin benden olduğunu bildiğin vakit, ben 
de bu bilgini şükür olarak kabul ederim.”41 Rasûlullah (s.a.v.)’da: “Allah’ım! Se-
nin gazabından rızana, azâbından affına ve senden yine sana sığınırım. Seni, 
lâyık olduğun şekilde medh ü senâdan âcizim. Sen kendini nasıl medh ü senâ 
etmişsen öylesin.”42 niyâzında bulunmuş ve yine bir gün, Muaz bin Cebel’in 
elinden tutarak: “Ey Muaz! Allah’a yemin ederim ki, ben seni gerçekte çok sevi-
yorum. Ey Muaz! Sana her namazın sonunda: “Allah’ım! Seni zikretmek, sana 
şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et” duâsını hiç bırak-
mamanı tavsiye ediyorum.”43 demiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber’in (s.a.v.): “Ha-
yat şartları sizinkinden daha aşağıda olanlara bakınız; sizden daha iyi olanlara 
bakmayınız. Bu Allah’ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz için daha uy-
gun bir davranıştır.”44, “…Kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp 
ona tabi olur, dünyası hususunda da kendisinden aşağıda olana bakıp Allah’ın 
kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah o kişiyi şükredici ve 
sabredici olarak yazar.”45 tavsiyeleri de, tefekkür-şükür kavramları ve bunların 
tasavvufî tekâmüle etkileri bağlamında önem arz etmektedir.

2- Kullukta devamlılık ve kendini yeterli görmeme 
Hâlid-i Bağdâdî, Hak yolcusunun her dâim ibadet ve tâat ile meşgul olması 

ve buna rağmen âhirete müteallik ameller konusunda, kendisini yeterli görme-
mesi gerektiği hususunda şunları söylemiştir: 

40 Abdülcebbar	 Kavak,	Dîvân-ı Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî,	 Ensar	Yayıncılık,	 İstanbul	 2009,	
beyt:1140-1146.

41 İmâm	Gazâlî,	İhyâ u Ulûmi’d dîn	(ter.	Ahmet	Serdaroğlu),	Bedir	Yayınları,	İstanbul	2002,	IV,	
163.

42 Müslim,	“Salât”,	222.
43 Ebû	Dâvûd,	“Vitr”,	26.
44 Müslim,	“Zühd”,	9.
45 Tirmizî,	“Kıyâmet”,	58.
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“Bütün gayretini kalbî ve bedenî ibadetlere ver. Bununla birlikte kendini 
«hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı» olarak gör. Çünkü niyet, ibadetlerin 
rûhudur. İhlâs olmadan da niyet mümkün değildir. Senden daha büyük olan-
lara (yani peygamberler ve evliyâullâha) bile ihlâs gerekirse, sana nasıl gerek-
mesin? Allâh’a yemin ederim ki, annemin beni doğurduğu günden beri, tek bir 
hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde 
iflâs etmiş olarak görmüyorsan, bu, cehâletin en son noktasıdır. Kendini iflâs 
etmiş olarak görünce de sakın Allâh’ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah 
Teâlâ’nın fazl u ihsânı, kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha 
hayırlıdır.”46 Zira, mü’minin amellerini makbul ve yeterli görüp rehavete kapıl-
ması ve cenneti garantilediği düşüncesiyle Allah’a karşı rahat hareket etmesi, 
kendisi için en tehlikeli noktadır. Bu sebeple mü’min, amellerinin kabulü ve 
rabbinin rahmetine nâiliyeti için, korku ve ümit duyguları arasında, dâimî bir 
iltica halinde bulunmalıdır.47 Nitekim Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerîm’de: “Söyle on-
lara, Allah’ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler; çünkü bu, onların toplayıp 
biriktirdiklerinden daha değerlidir.”48 buyurmaktadır.

Bununla birlikte, Allah’ın lütuf ve rahmetine güvenerek ibadetleri terk etme-
si de, bir mü’minin yapılabileceği en büyük hatalardandır. Bu konuda Hâlid-i 
Bağdâdî şöyle demektedir: “Şeytanın akıllarıyla oynadığı kişiler gibi, Allah 
Teâlâ’nın fazlına güvenerek ibadetleri terk etme.”49 Sadece amelleri mü’mini 
kurtarmaya yetmeyecektir. Bu doğrudur. Lâkin, Allah’ın rahmet ve merhameti 
nasıl en büyük, en sağlam dayanaksa, ibadet ve sâlih ameller konusunda gayret 
göstermeksizin ilâhî rahmet ve lütuf hususunda ümitvâr olmak da, en büyük 
aldanıştır. Şüphesiz bu, şeytanın bir kandırmacasıdır. Cenâb-ı Hak, bu noktada 
şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın 
evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdında babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir 
günden korkun. Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan 
çıkarıcı (şeytan) da, Allah hakkında sizi kandırmasın.”50

Yine bir hadîs-i kudsîde de şöyle buyrulmaktadır: “…Kulum kendisine farz 
kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. 
Kulum bana, (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle devamlı yaklaşır, 
nihâyet ben onu severim…”51

46 Es’ad	Sâhib, Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid	(ter.	Dilaver	Selvi,	Kemal	Yıldız),	İstanbul	1993,	s.	138-
141,	no:	28.

47	 Osman	Nuri	Topbaş,	”Hâlid-i	Bağdâdî-II”,	Altınoluk Dergisi,	İstanbul,	Eylül	2015,	sayı:	355,	s.	
35.

48 Yûnus,	10/58.
49 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	138-141,	no:28.
50 Lokmân,	31/33.
51 Buhârî,	“Rikâk”,	38.
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3- Seher vaktine ihtimam gösterme
Bu noktada, nâfileler söz konusu olunca, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin üze-

rinde en çok durduğu konu, seherlerin hakkıyla değerlendirilmesi hususudur. 
Bu konuda, Hâlid-i Bağdâdî şöyle demiştir: “İslâm ile şereflenen bir kişi, nasıl 
olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teâlâ’nın emânetini muhâfaza et-
mez? Cenâb-ı Hakk’ın bize en mühim emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp 
kıyâma durmaktır.”52

Nitekim, Allah (c.c.)’da birçok âyet-i kerimede, herkesin uykuya yenildiği, 
ancak gönlü uyanık olanların uykuya galip gelerek uyanık kalabildiği seher va-
kitlerinde, mü’minleri, Rablerinin huzurunda kıyama durarak ve secdelere ka-
panarak gecelerini ihya etmeye53, geceleri pek az uyuyup istiğfara devam etme-
ye54, gecenin bir kısmında kendisine secde etmeye, uzun bir kısmında da tesbih 
etmeye55, yanlarını yataklarından kaldırarak, Rablerine, azabından korkarak ve 
rahmetini umarak duâ etmeye56 davet etmektedir. 

Rasûlullah (s.a.v.) da, seher vaktinin layıkıyla değerlendirilmesi hususun-
da, ashabına birçok tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerinden bir tanesi 
şudur: “Gece ibadetine dikkat ediniz. Çünkü o, sizden önceki sâlih kimselerin 
âdetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak, Allâh’a yaklaşmaya vesiledir. Günah-
lardan alıkoyucudur. Hatalara kefâret olur ve vücuttan dertleri giderir.”57 Yine 
Allâh Rasûlü, bir başka hadis-i şerîfte de: “Gecede bir saat vardır ki, müslüman 
bir kimsenin Allâh’tan, dünyâ veya âhiretle alâkalı bir hayır talebi o saate rast-
larsa, Allâh dilediğini ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır.”58 buyu-
rarak, seherlerin ilâhî bereketinden azamî ölçüde istifade edilmesi gerektiğine 
dikkat çekmişlerdir. Abdullâh bin Amr bin Âs’a verdikleri: ”Abdullâh! Falan 
adam gibi olma. Çünkü o, gece ibâdetine devâm ederken artık kalkmaz oldu.”59 
şeklindeki tavsiye de göstermektedir ki, gece ibadetinden uzaklaşma, mü’min 
için bir kayıp ve ziyan halidir.

4- Mü’minlerin birbirine duâ etmesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, bir mü’minin sadece kendi nefsini düşünmesinin 

ve sadece kendi âhiretini kurtarmasının yeterli olmayacağını, ulvî bir sorumlu-
luk hissiyâtı içerisinde, mü’minlerin her daim birbirlerine duâ etmeleri gerek-
tiğini kendi şahsında şöyle beyân etmiştir: “Kim beni seviyorsa, sünnet-i seniy-

52 Abdülmecid	Hânî,	el-Hadâik’ül-verdiye	(ter.	Abdülkadir	Akçiçek),	Rehber	Yayıncılık,	1986,	s.	
697.

53	 Furkân,	25/64.
54 Zâriyât,	51/17-18.
55 İnsân,	76/26.
56 Secde,	32/16.
57 Tirmizî,	“Deavât”,	101.
58 Müslim,” Müsâfirîn”,	166.
59 Buhârî,	”Teheccüd”,	19.
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yeye ittiba ve hüsn-i hâtime hususunda muvaffak olmam için duâ etsin. Ben de 
aynı şekilde ona duâ ediyorum.”60 Kendisinin müridlerine yaptığı vasiyetler-
den biri de şöyledir: “İmkânı bulunan ve muhabbetinde sâdık olan kişilerin, 
kurbanlar kesip sevâbını bana hediye etmesini isterim. Bâzı sekir ehlinin dediği 
gibi; «Arkamdan sadaka gönderilmesine ve Kur’ân okunmasına ihtiyacım yok!» 
demiyorum. Bilâkis, Fâtiha ve İhlâs-ı Şerîf’lere çok ihtiyacım var…”61

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, mü’minlerin birbirlerine ettikleri duânın 
kıymetini ifade noktasında: “Bir mü’minin bir mü’mine, gıyâbında yaptığı 
duâsından daha çabuk kabul edilen hiçbir duâ yoktur.”62 buyurmuşlardır. Yine 
bir gün, Hz. Ömer (r.a.) umre yapmak için kendisinden izin istediğinde, Allah 
Rasûlü (s.a.v.) : “Sevgili kardeşim, bizi de duâda unutma.” buyurmuşlardır.63 
Görüldüğü üzere, Allâh Rasûlü (s.a.v.)’nün ismet sıfatına binaen hiçbir güna-
hının olmamasına rağmen, Hz. Ömer’den duâ istemesi câlib-i dikkattir. Bu du-
rum, “bir başka cihetten bakıldığında ise, kul ne kadar sâlih biri olursa olsun, 
hiçbir zaman kendini kâfi görmeyip Cenab-ı Hakk’ın rahmetini celbedecek 
bütün vesîlelere dört elle sarılması gerektiğinin bir ifadesidir.”64 Şüphesiz, bu 
vesîlelerin en mühimi de, mü’minin diğer bir mü’min için, hiçbir karşılık bekle-
meksizin yaptığı duâdır.

5- Din kardeşiyle olan münâsebet
Bu hususta ise Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî şunları dile getirmiştir: “Bu fakir 

kul, fâsık bir mü’min gördüğümde, mutlaka onun benden daha iyi olduğuna 
inanırım. Çünkü onun îmânı sâbit, günahı ise benden gizlidir. Benim nefsimin 
kötülükleri ise bana âşikârdır. Son nefes(te kimin kurtulacağı) meçhuldür. Nice 
fâsık ve fâcir var ki, kâmil velîlerden olmuştur. Nice verâ sahibi sâlih kişiler de 
vardır ki, aşağıların en aşağısına düşmüşlerdir.”65

“Âlim ve ârif zâtlar, şu hakîkat üzerinde ittifak etmişlerdir ki, bir kimsenin 
kendi nefsini beğenmesi, başkalarını hor görmesi ve diğer insanlardan daha 
takvâ sahibi olduğuna inanması, büyük günahların en büyüklerindendir.”66

Bir insanın, zâhiren değerlendirilmesi noktasında çok dikkatli olunmalıdır. 
Bu konuda aceleci davranmak, yanlış neticelere vararak kararlarda isabet gös-
terememeyi beraberinde getirecektir. Karşısındakinin kusurunu arayıp ortaya 
çıkararak onu toplumda ötekileştirmek, en kolayıdır. Asıl maharet, uygun bir 
ortamda, uygun bir dille onu uyarmak ve yakınlığı artırıp aynı hatayı tekrar-

60 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	246,	no:	85.
61 Osman	Nuri	Topbaş,	”Hâlid-i	Bağdâdî-IV”,	Altınoluk Dergisi,	İstanbul,	Kasım	2015,	sayı:	357,	

s.	33.
62 Tirmizî,	“Birr”,	50.
63 Bkz.	Ebû	Dâvûd,	“Vitr”,	23;	Tirmizî,”	Deavât”,	109.
64 Topbaş, a.g.m.,	s.	33.
65 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	120-121,	no:16.
66 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	117,	no:13.
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lamaması için mücadele edebilmektir. “Bu sebeple mü’min, başkalarını küçük 
görmekten titizlikle sakınmalı, âdeta dikkatli ve hassas bir memur gibi, kalbinin 
kapısında bekçilik edip o kapıdan içeriye, gurur, kibir ve enâniyetin kırıntısını 
bile sokmamaya gayret etmelidir. Derin bir tefekkür ve murâkabe ile her an 
gönlünü yoklayıp kendi hatâ ve kusurlarının ıslâhı ile meşgul olmalıdır.”67 

Kendi hatâ ve kusurlarını göz ardı edip, sürekli başkalarının kusurlarını ta-
kip etmek suretiyle hem enerjisini hem de vaktini boşa harcamak, bir mü’min 
için büyük bir kayıptır. Bu noktada Cenâb-ı Allah’ın da ilâhî bir ikazı şöyledir: 
“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayıp duran herkesin vay haline!”68 Allah Rasûlü 
(s.a.v.) de: “İnsana günah olarak müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.”69 
buyurarak, tehlikenin boyutunu dile getirmiştir. Zira, hiçbir kimsenin son nefe-
sinde iman ile göçüp gideceğinin garantisi de yoktur. Hak dostlarından Süfyân-ı 
Sevrî’nin genç yaşta belinin büküldüğü, sebebini soranlaraysa şöyle dediği ri-
vayet edilir : “-Kendisinden ilim tahsil ettiğim bir hocam vardı. Vefâtı esnâsında 
ona telkinde bulunduğum halde bir türlü kelime-i tevhidi söyleyemedi. İşte bu 
hali görmek, belimi büktü.”70 İşte bu son nefes endişesi, bir mü’mini diri tutmalı 
ve her dâim kendi nefsine nazar etmeye yönlendirmelidir.

Kalbî hastalıkların en zararlılarından birisi de gıybettir. “Bir kimsenin aley-
hindeki incitici, küçültücü söz ve davranışları ifade eden ahlâk terimi”71 olarak 
tanımlanmış olan gıybet, ayet-i kerimede de “ölü kardeşinin etini yemek”72 şek-
linde tasvir edilmiştir. Gıybet konusunda toplumdaki yanlış bilgilerden biri-
si, kişinin gıyabında konuşulan olumsuzluğun, o kişide gerçekten bulunuyor 
olmasıyla, gıybet edilmiş olunmayacağı anlayışıdır. Hâlbuki, gıybetle ilgili bir 
hadisinde peygamber efendimiz (s.a.v.), kendisinde mevcut olan bir kusurla 
kişinin gıyabında anılmasını gıybet, kendisinde mevcut olmayan bir kusurun 
sanki kişinin bir meziyetiymiş gibi gıyabında konuşulmasını ise iftira olarak 
nitelendirmiştir.73 

Bu hususta, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ise: ” Senin gıybetini yapsalar bile sen 
kimsenin gıybetini yapma!”74 diyerek, gıybetle ilgili bir ileri basamağa, sûfî has-
sasiyetine dikkat çekmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de: “Size 
iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, kötülük yapanlara da kötülük yapmak 
meziyet değildir. Asıl meziyet, size kötülük yapanlara iyilik yapabilmektir.”75 

67 Topbaş, a.g.m.,	s.	35.
68 Hümeze,	104/1.
69 Müslim,	“Birr”,	32.
70 Bkz.	Ferîdüddîn	Attâr,	Tezkiretü’l-Evliyâ,	Erkam	Yayınları,	İstanbul	1984,	s.70.
71 Mustafa	Çağrıcı,	“Gıybet”,	DİA,	İstanbul	1996,	XIV.,	63.
72 Bkz.	Hucurât,	49/12.
73 Bkz.	Müslim,	“Birr”,	70;	Tirmizî,	“Birr”,	23.
74 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	138-141,	no:	28.
75 Tirmizî,	“Birr”,	63.	
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buyurmuşlardır. Bu noktada şunu da dile getirmemiz gerekmektedir ki; gıybet 
alışkanlığının temelindeki benlik duygusunu törpüleyerek davranışını yönlen-
diren bir mü’min, bunu başaramazsa yolun sonunda, kibir ve ucûb gibi yeni 
manevî hastalıklarla karşılaşacağını da bilmelidir. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı, 
kötülüğe iyilik er kişinin kârı” düsturuyla hareket eden bir mü’min ise, kendisi-
ne yapılan kötülüğü unutup, affedebilme konusunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
övgüsüne mazhar olan Ebû Damdam76 gibi, aynı övgünün nasipdârlarından 
biri olabilecektir. 

6- Sırât-ı müstakîm üzere olmak
Her gün en az kırk defa okuduğumuz Fatiha Suresinde Allah (c.c.) şöyle bu-

yurmaktadır: “(Allâh’ım!) Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yo-
luna... Gazaba uğramışların, doğrudan sapmışların yoluna değil!”.77 Yine Hûd 
Suresinde: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”78 buyurularak sırât-ı müstakîm 
üzere bir dünya hayatı yaşamaya işaret edilmektedir. 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ise, dünyadaki dosdoğru yaşayışı, ahiret haya-
tının başlangıcındaki cennet-cehennem ayrımında konumlanmış sırât köprü-
sünden geçişle ve âhiretteki âkıbetle irtibatlandırarak şöyle demektedir: “Sırât 
köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünyada İslâmiyete uymakta böyledir. 
İslâmiyete tam uymaya uğraşmak, sırât köprüsünden geçmek gibidir. Burada, 
nefis ile mücâdele güçlüğüne katlananlar, orada sırâtı kolay ve rahat geçecektir. 
İslâmiyete uymayan, nefislerine düşkün olanlar, sırâtı güç geçecektir. Bunun 
içindir ki, Allahu Teâlâ, İslâmiyetin gösterdiği doğru yola “sırât-ı müstakîm” 
adını verdi. Bu isim benzerliği de, İslâmiyet yolunda bulunmanın, sırât köprü-
sünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir.”79

Bir başka âyette de şöyle buyurulmuştur: “Kim Allah’a sarılırsa muhakkak ki 
o doğru yola iletilmiştir.”80 Görüldüğü gibi bu ayette ise, müstakîm olan (doğ-
ru) yol, Allah’a, O’nun dinine sarılmak veya bütün işlerimizde O’na sığınmak 
olarak tarif edilmiştir.81 En’âm suresinde ise: “Allah dilediği kimseyi saptırır (şaşır-
tır), dilediği kimseyi de doğru yola koyar.”82 buyuran yüce Allah, müstakîm (doğru) 
yolu, sapıklığın zıddı ve ilâhî bir lütuf olarak haber vermiştir.83 

Dolayısıyla, mü’min dünya hayatında emrolunduğu gibi dosdoğru oldu-

76 Bkz.	Ebû	Dâvûd,	“Edeb”,	36.
77 Fatiha,	1/6-7.
78 Hûd,	11/112.
79 Kemahlı	Feyzullah	Efendi,	Herkese Lâzım olan Îmân	(Ferâid’ül-fevâid	tercümesi),	Hakikat	

Kitabevi	Yayınları,	İstanbul	2014,	s.	59.
80 Âl-i	İmrân,	3/101.
81 Kâdî	 el-Beydâvî,	Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl	 (ter.	Abdülvehhab	Öztürk),	Kahraman	

Yayınları,	İstanbul	2011,	II.,	73.
82 E’n’âm,	6/39.
83 Zemâhşerî,	el-Keşşâf	(ter.	Harun	Ünal),	Ekin	Yayınları,	İstanbul	2016,	II.,	66.
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ğunda, ahirette sırâtı kolayca geçebilecektir. “Bunun için, ibadette, muâmelâtta, 
ahlâkta, kulluk hayatının her safhasında ve her nefeste ilâhî müşâhedenin al-
tında olduğumuzun idrâki içinde bulunmalıyız.”84 Çünkü Allah Teâlâ, âyet-i 
kerîmelerde şöyle buyurmaktadır: “…Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir…
”85, “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş 
alıcılar alıp kaydederken, biz ona şah damarından daha yakınız.”86

7- İstikâmet mi, kerâmet mi? 
Sözlükte “doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma” gibi anlamlara 

gelen, “kavm” kökünden mastar olan istikâmet, “doğruluk, dürüstlük, adalet, 
itidal, itaat, sadakat ve dürüstçe yaşama” mânalarında kullanılmaktadır.87 Ta-
savvuf ıstılahındaysa, “ahidlerin tümünde, özellikle ilâhî ve Muhammedî ahid-
lerde, yemek içmek, giyinmek gibi dînî ve dünyevî işlerde tavassuta riayetle, 
sırat-ı müstakîme özen göstererek yapışmaktır.”88 şeklinde tanımlanmıştır. 
Yâni istikâmet, kişinin her türlü aşırılıktan sakınarak doğruluk üzere bulun-
ması anlamında kullanılmıştır. Allâh (c.c.)’da, mü’min bir kulunda, kendisiyle 
olan ilişkisinde ve vazifelerinde devamlılığı önemsemektedir. Bunun içindir ki, 
amellerin az ama sürekli yapılanı makbul görülmüştür.89 Bu sebeple, mü’minin 
her dâim istikâmet üzere olması, çok önem arz etmektedir. 

“Gönüllerde âdeta bir şok tesiri yapan kerâmetler ise, Cenâb-ı Hakk’ın 
bâzı kullarına verdiği istisnâî hâllerdir. Fakat ehlûllah hazarâtı, maddî âlemde 
tezâhür eden kerâmetleri, -kibir ve enâniyet endişesi sebebiyle- kendilerine 
izâfe etmekten korkmuşlardır. Kerâmet izhârını, “hayz-ı ricâl” tâbiriyle, mu-
hakkak gizlenmesi gereken mahrem bir sır olarak kabul etmişlerdir. Bu itibarla 
kerâmet, bir yönüyle müstesnâ bir lûtf-i ilâhî iken, diğer yönüyle mühim bir 
ilâhî imtihandır.”90

Bu konuda, Hâlid-i Bağdâdî’nin tespitiyse şöyledir: “Cenâb-ı Hak’tan bizler 
ve sizler için istikâmetin devamını dileriz. İstikâmet sebeplerini tahsil etmek için 
bütün gayretinizle çalışınız. Zira istikâmet, bin kerâmetten daha hayırlıdır.”91 

Bu konuda, meşhûr mutasavvıf Bâyezîd-i Bestâmî’nin yaşadığı bir olay, 
istikâmeti muhâfaza noktasında, ne kadar hassas davranılması gerektiğini ifâde 

84 Osman	Nuri	Topbaş,	”Hâlid-i	Bağdâdî-V”,	Altınoluk Dergisi,	İstanbul,	Aralık	2015,	sayı:	358,	
s.	37.

85 Hadîd,	57/4.
86 Kâf,	50/16-17
87 Mustafa	Çağrıcı,	Süleyman	Uludağ,	“İstikâmet”,	DİA,	İstanbul	2001,	XXIII.,	348.
88 Ethem	 Cebecioğlu,	 Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,	 Ağaç	 Kitabevi	 Yayınları,	

İstanbul	2009,	s.	138.
89 Bkz.	Buhârî,	“İman”,	32;	Müslim,	“Müsafirîn”,	215-218.
90 Osman	Nuri	Topbaş,	”Hâlid-i	Bağdâdî-VI”,	Altınoluk Dergisi,	İstanbul,	Ocak	2016,	sayı:	359,	

s.	32.
91 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	267,	no:	98.
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açısından dikkat çekicidir: Bir gün kendisi Dicle nehrinin karşı tarafına geçmek 
istemiştir. Kendisinin bu isteği üzerine nehrin iki yakası kerâmet olarak birleşip, 
yürüyerek geçebileceği bir yol haline gelmiştir. Bunun üzerine bir an tefekkür 
edip kendisini toparlayan Bâyezîd-i Bestâmî, kendi kendine şu uyarıda bulun-
muştur: “-Yemin olsun ki ben buna kanmam! Zira sandalcılar, insanları yarım 
akçeye karşıya geçiriyorlar. (Ey nefsim! Sen ise, otuz yıldan beri mahşer için ha-
zırladığım amel-i sâlihlerimi istiyorsun.) O hâlde yarım akçe için, otuz yıllık öm-
rümü (bir kerâmet uğruna) ziyan edemem. Bana Kerîm gerek, kerâmet değil!”92

“Yani kerâmet, Cenâb-ı Hakk’ın bâzı kullarına hem bir ikramıdır, hem de 
bir imtihanıdır. Yoksa evliyâullâhın her istedikleri zaman sergileyebildikleri bir 
güç gösterisi veya bir tasarruf kudreti değildir. Böyle fevkalâde bir ikrama nâil 
olan Hak dostları, bunun tamamen ilâhî bir lûtuf olduğu şuuruyla, kalplerini 
enâniyetten koruma hassâsiyeti sergilemişlerdir. Zira bu nevî hâllerden nefse 
pay çıkarmak, mânen helâke sebep olur.”93 Dolayısıyla, “en büyük kerâmet, 
istikâmettir.” tespiti, bu hususun özeti mahiyetindedir. İstikâmet ehlini Cenâb-ı 
Hakk da şöyle müjdelemektedir: “Şüphesiz; «Rabbimiz Allâh’tır.» deyip sonra 
istikâmet üzere bulunanların üzerine melekler iner ve onlara: «-Korkmayın, üzülmeyin, 
size vaad olunan cennetle sevinin! Biz, dünyâ hayâtında da ahirette de sizin dostunu-
zuz. Gafûr ve Rahîm olan Allâh’ın bir ikrâmı olmak üzere, orada canınızın çektiği ve 
arzu ettiğiniz her şey sizin için hazırdır.» derler.”94 

8- Dünya-Âhiret dengesi ve tercihler
Tasavvufî değerlendirmeler söz konusu olduğunda, bu hususun da ele alın-

ması gereken konulardan biri olduğu âşikârdır. Bu noktada, Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî şunları dile getirmiştir: 

“Şunu bilin ki hakîkatte dünya, geçici bir gölge ve kul ile Mevlâsı arasına gi-
ren bir perdedir. Kalbinde zerre miktârı dünya muhabbeti bulunan kişi, hakîkî 
kul sayılmaz. Dünyayı kabuğuyla ve özüyle birlikte (kalbinden) atmayan kişi 
makbûl değildir.”95 “Sakın ebedî saâdeti dünyaya değişme! Dikkatle bakarsan 
görürsün ki, bütün dünya, ancak bir iki nefesten ibârettir. Dünyada kaldığın 
müddetçe şahlık sırası hep sende olsa, yine de başlangıcın baş ağrısı, âkıbetin 
de pişmanlıktır.”96

Âyet-i kerîmelerde de Allah (c.c.), “dünya hayatını bir oyun ve eğlence 
mekânı”97 ve “bir sürelik yararlanmadan ibaret”98 olarak değerlendirmiş, âhiret 

92 Bkz.	Attâr,	a.g.e.,	s.	217.
93 Topbaş,	a.g.m.,	s.	32.	
94 Fussılet,	41/30-32.
95 Es’ad	Sâhib,	a.g.e.,	s.	119,	no:	15.
96 Kavak,	a.g.e.,	beyt:	452-453.
97 Bkz.	Ankebût,	29/64.
98 Bkz.	Mü’min,	40/39.
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hayatını ise, gerek cennet ehli gerekse cehennem ehli için “ebedî kalınacak yurt”99 
olarak tespit etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de her fırsatta, “Esas hayat 
âhiret hayatıdır.”100 buyurarak, asıl hedefi işaret etmiştir. Yine, âhiret hayâtının 
ve nimetlerinin karşısında dünya hayâtının ve nîmetlerinin durumunu tasvir 
mahiyetinde şunları dile getirmiştir: “Âhiretin yanında dünyanın durumu, siz-
den birinin parmağını denize daldırıp çıkarması gibidir. Parmağı (denizden) ne 
çıkardıysa (âhiretin yanında) dünya işte odur.”101

İnsanın ne kadar yaşarsa yaşasın, ölüm denilen gerçekle her an yüz yüze ka-
labilecekken, gerçek hayâtı şu fâni dünya hayâtı zannedip, asıl hayatın mekânı 
olan âhiret yurduna hiç kavuşmayacakmış gibi dünyaya kalbini bağlayıp, ya-
ratılış amacını unutarak yaşamını sürdürmesi, ebedî saâdeti elde etme yolunda 
karşılaşabileceği bir engel olacaktır.

9- Zikir, râbıta ve şeriata bağlılık gibi konular
Hâlid-i Bağdâdî de, Nakşbendiyye’nin önceki mürşidleri gibi102, hafî zikri, 

cehrî zikre tercih etmiştir. Zaten, şeriata bağlılığa ve cehrî zikirden kaçınmaya 
özel bir önem vermesiyle tanınan103 Mevlânâ Hâlid, “tasavvufî meselelerle ilgili 
tek risâlesinde râbıtayı, şeyhin suretinin müridin gözleri arasında (zihninde) 
tasavvur edilmesi olarak tanımlamış ve râbıtanın, irtihalinden sonra bile sadece 
kendine yapılabileceğini söylemiştir.”104 Anadolu başta olmak üzere, yetiştir-
diği talebelerini halîfe olarak İslâm dünyasının değişik bölgelerine gönderen 
Hâlid-i Bağdâdî, görüşlerinin ve tarîkatının yaygınlaşmasını istemekle bera-
ber, kontrolü kaybetmemek adına bazı önlemler almıştır. “Bunların başında, 
râbıtanın sadece kendisine yapılabileceğini ilân etmesi gelir. Böylece Bağdâdî, 
tarikatın çeşitli kollara bölünmesini önlemeyi amaçlamış olmalıdır.”105 Buna 
rağmen, “çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren halîfeleri, bağımsız hareket 
etmişler, hatta bazen birbirleriyle rekâbete girişmişlerdir. Bunun sonucu olarak 
tarîkat yer yer farklı özellikler kazandı. Bununla birlikte, genellikle aslî kimliği-
ni korumayı başardı.”106

Sonuç 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, İslâmî ilimlerdeki temâyüzünü, tasavvufî yönüyle 

de taçlandırarak, Anadolu’nun, özellikle de Doğu Anadolu’nun mânevî gelişi-

99 Bkz.	Bakara,	2/25-39-81;	Âl-i	İmrân,	3/107-116.
100 Buhârî,	“Rikâk”, 1.
101 Hâkim	en-Nîsâbûrî,	el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn	(ter.	M.	Beşir	Eryarsoy),	Konevi	Yayınları,	

Konya	2013,	c.	IV,	no:	319.
102 Bkz.	Hasan	Kâmil	Yılmaz,	Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar,	Ensar	Neşriyat,	 İstanbul	

2000,	s.	256.
103 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	284.
104 Algar,	“Hâlid el-Bağdâdî”, s.	284.
105 Hamid	Algar,	“Hâlidiyye”,	DİA,	İstanbul	1999,	XV.,	295.
106 Algar,	“Hâlidiyye”, s.	295.
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mine, gerek kendisi gerekse yetiştirdiği yüzlerce talebesi ve halifeleri vasıtasıyla 
olumlu katkıda bulunmuş bir mutasavvıftır. “Mevlânâ Hâlid’in çağlar boyu es-
kimeyen, deformasyona uğramayan evrensel ilkelerini üç kelimeyle özetlemek 
mümkündür: İhlâs, edep ve muhabbet.”107 Bir mü’minin tasavvuf ikliminden 
âzamî derecede istifade edebilmesi için, kulluğun gereklerine riâyet etmesi, iba-
detlerine ihtimam göstermesi gerektiğini, kısacası şeriata bağlılığı her fırsatta 
vurgulayan Hâlid-i Bağdâdî, özgün düşünceleri sayesinde de, mânevî eğitimini 
aldığı merkez olan Nakşbendiyye’nin bir kolu olarak ortaya çıkmasına rağmen, 
kendisinden sonra bölgede neredeyse Nakşbendiyye’nin, Hâlidiyye olarak bi-
linmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, Müslümanların kuvvetli ve birlik içinde 
olmalarını isteyen bir anlayışla, hiçbir zaman siyâsîlere çok yakın olmamakla bir-
likte siyâsî otoriteye bağlılığını108 her fırsatta gösteren Hâlid-i Bağdâdî, Osmanlı 
Devleti’nin de desteğini arkasında bularak, tarîkatının sadece Anadolu’da neşv 
u nemâ bulmasıyla kalmamış, Balkanlardan Kafkaslara, hatta Uzak Doğu’ya 
kadar öğretilerini taşıyabilmiş, gök kubbede hoş bir sedâ bırakarak vazifesini 
tamamlamış ve günümüzde dahi gündemde kalabilmeyi başarmıştır. 
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MEVLÂNÂ HÂLİD’İN  
MEKTÛBÂTI’NDA AHLÂKÎ İLKELER

Süleyman TAŞKIN*

Giriş
Ahlak, dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan toplumların en vazge-

çilmez değerlerinden birisidir. İlahî olsun beşerî olsun bütün din, düşünce ve 
felsefelerin ahlak konusunda diyeceği bir şeyler hep olmuştur. Bu bağlamda 
çoğu filozof ve âlim, genel düşüncesinin yanında ahlak konusunda konuşmak-
tan, fikir ortaya koymaktan geri durmamıştır. Daha spesifik düşünülecek olursa 
İslam Dini’nin üç temel alanından ikisi, itikat ve ibadet iken üçüncüsü ahlaktır. 
Bu gerçeği anlamak için Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hayatına bak-
mak yeterlidir.1

Bununla birlikte, hem nazarî hem de amelî yönüyle İslam düşüncesi içerisin-
de önemli bir yer edinmiş olan2 tasavvufun ve mutasavvıfların özellikle amelî 
ahlaka duydukları ilgi çok açıktır. Mutasavvıflar tasavvufî yaşamda, ibadet ve 
zikrin yanında ahlakî faaliyet ve faziletlerin de önemli olduğunu belirtmişler-
dir. Nitekim Ebu’l-Hasan en-Nuri’ye göre “Tasavvuf ne birtakım merasimler ne de 
bir bilgi yığınıdır; aksine tasavvuf yalnızca ahlaktır.” Aynı sûfî tasavvufun; hürri-
yet, fütüvvet, dünya dertlerinden sıyrılmak ve cömertlik erdemlerinden ibaret 
olduğunu belirtmiştir. Zaten tasavvuf ilminin gayesi, “ahlak-ı mahmudeyi celb ve 
ahlak-ı mezmumeyi def”; yani kötü sıfatlardan arınmak ve iyi huylarla bezenmek 
olarak ifade edilmiştir.3 

∗		 Arş.Gör.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(staskin79@hotmail.com).	
1 Örnek	 olarak,	 “Sen yüce bir ahlak üzeresin”	 (Kalem,	 68/4)	 ayeti	 ve	 “Ben ancak güzel 

ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”	(Muvatta,	Hüsnü’1-hulk,	8)	hadisi	verilebilir.	Ayrıca	
bkz.	Muhammed	Abdullah	Draz, Kur’an Ahlâkı	 (çev.	Ünver	Günay,	Emrullah	Yüksel),	 İz	
Yayıncılık,	İstanbul	2009.

2 Tasavvuf	 İslâmi	 ilimlerden	birisi	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	Bkz.	 Süleyman	Gökbulut,	 “İlim	
Tasniflerinde	Tasavvufun	Yeri”,	Tasavvuf,	sayı:19,	2007,	s.	245-264.	

3 Hasan	Kâmil	Yılmaz,	“Tasavvuf	ve	Ahlak”,	Altınoluk,	sayı:103,	1994,	s.	32.
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Bazı mutasavvıfların, ahlaka verdiği öneme bakarak tasavvufu güzel ahlak 
şeklinde tanımlamış olmaları da tasavvuf-ahlak ilişkisini göstermesi açısından 
önemlidir. Bu tariflerden bazıları şöyledir:

Ebu Muhammed Cerîrî (ö. 311/923): “Tasavvuf, her türlü güzel ahlaka girmek ve 
bütün kötü huylardan sıyrılmaktır.”4

Ebu Bekir Kettânî (ö. 322/933): “Tasavvuf, güzel ahlaktır. Güzel ahlak itibariyle 
senden ilerde olan kimse tasavvuf yolunda senden ilerdedir.”5 

Görüldüğü üzere tasavvufun ister güzel ahlak olarak ifade edilen tanımı, ister-
se kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesiyle bireyde bilinçli ve istekli bir şekilde ahlâkı 
yüceltmek olan amacı ele alınsın, onun her yönüyle ahlakla iç içe olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Öyle ki İslam ahlak nazariyelerine bakıldığı zaman, bunlardan bir 
tanesinin de tasavvufî (dînî) ahlâk olduğu görülmektedir.6 Bu bakımdan muta-
savvıfların ahlak konusunda ortaya koymuş olduğu görüşler ve bu görüşler 
neticesinde oluşan ahlaki ilkeler önemle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. 

Bu düşünceden hareketle çalışmanın konusu yapılan Hâlid el-Bağdâdî, 
hem Nakşibendiyye Tarikati’nin önemli kollarından biri olan Hâlidiyye’nin 
kurucusu olması hasebiyle tasavvuf tarihinde edindiği kayda değer yer, hem 
de görüşleri ve tavsiyeleri ile yaşadığı toplumda etkin bir kişilik olması itiba-
riyle değerlendirilmesi gereken bir mutasavvıftır. Asıl adı Ebü’l-Behâ Ziyâüddîn 
Hâlid b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî (ö. 1242/1827) olan Hâlid, Nakşibendiyye 
mensupları arasında Mevlânâ unvanıyla tanınmakta olup7 Bağdâdî nisbesiyle de 
meşhurdur.8 Mevlânâ Hâlid’in en başta râbıta konusu9 olmak üzere tasavvufa 
dair önemli görüşlerinin yanı sıra kendisinin ve tarikatının benimsediği siyasi 
tavır da dikkat çekmiştir. 

4 Abdülkerim	el-Kuşeyrî,	Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi	(çev.	Muhammed	Coşkun),	
İlkharf	Yayınevi,	İstanbul	2013,	s.	452.	

5 Kuşeyrî,	 s.	 455.	 Benzer	 tarifler	 için	 bkz.	 Süleyman	Ateş,	 İslâm Tasavvufu,	Yeni	 Ufuklar	
Neşriyat,	 İstanbul	2004,	s.	10-11;	Selçuk	Eraydın,	Tasavvuf ve Tarikatler,	 İFAV	Yayınları,	
İstanbul	2011,	36-42.	

6 Geniş	bilgi	için	bkz.	Macid	Fahri,	İslâm Ahlâk Teorileri,	çev.:	Muammer	İskenderoğlu,	Atilla	
Arkan,	Litera	Yayıncılık,	İstanbul	2014.

7 Bkz.	Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	Türkiye	Diyanet	Vakfı,	XV,	1997,	s.	283-285.	Ayrıca	
Mevlânâ	Hâlid’in	hayatı,	eserleri,	tarikatının	etkisi	ve	önemli	düşünceleri	için	bkz.	Abdülcebbar	
Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî ve Hâlidîlik,	Nizamiye	Akademi,	İstanbul	2016.

8 Bkz.	Abdurrahman	Memiş,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri,	Nasihat	Yayınları,	Ankara	
2015,	s.	11.	

9 Mevlânâ	 Hâlid,	 tasavvuf	 konusunda	 yazdığı	 nadir	 risalelerinden	 birisi	 olan	 Risaletü fî 
Tahkîki’r-Rabıta’da	 rabıtayı;	 tarikatta müridin, kamil ve fenafillah makamında bulunan 
şeyhinin suretini göz önünde tutarak ruhaniyetinden medet istemesi,	 olarak	 tanılamış	 ve	
kendisi	öldükten	sonra	bile	rabıtanın	sadece	kendisine	yapılmasını	istemiştir.	Geniş	bilgi	için	
bkz.	Vahid	Göktaş,	“Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	“Risaletü	fî	Tahkîki’r-Rabıta”	Adlı	Eseri	
ve	Rabıta	İle	İlgili	Görüşleri”,	Tasavvuf Yazıları,	İlahiyat,	Ankara	2014,	s.	331-345.	
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Hâlidîlik, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde özellikle sosyal, kültü-
rel ve politik hayat üzerinde etkili olmuş tarikatlardan bir tanesidir.10 Bu bağ-
lamda Hâlidîler, Müslümanların birlik ve kuvvetinin odak noktası olduğuna 
inandıkları Osmanlı Devleti’ne kesin bağlı lık göstermiş ve bunun sonucunda 
Avrupa’nın sömürgeci güçlerine karşı derin bir düşmanlık hissi taşımışlardır. 
Bunun sonucunda Dağıstan’dan Sumatra’ya kadar Hâlidiyye’nin yayıldığı he-
men her yerde tarikat mensupları Osmanlı lehindeki faaliyetleriyle öne çıkmış-
lardır. Bu durum tarikatın yayılmasına da olumlu katkı sağlamıştır. Sonuçta 
Hâlidiyye Tarikatı, Mevlânâ Hâlid’in yüzlerce halifesi aracılığı ile son derece 
geniş bir alana yayılmış, Balkanlar ve Kırım’dan Güneydoğu Asya’ya kadar 
ulaşmıştır. Ancak tarikatın asıl etki alanı Osmanlı Devleti’ne bağlı Kuzey Irak, 
Güneydoğu Anadolu ile Kuzeybatı İran bölgeleridir.11

Hâlidîlik’in bu denli geniş bir coğrafyaya yayılma başarısı göstermesinde el-
bette birçok faktörün etkili olduğu açıktır. Özellikle tarikatın ortaya çıktığı dö-
nemde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasî, sosyal ve ekonomik ko-
şullarla ilgili çok şey söylenebilir. Devletin ve toplumun yaşadığı sıkıntılar, dış 
baskılar ve ahlâkî bunalımlar toplumda yeniden İslam düşünce ve ahlakına dö-
nülmesi noktasında bir istek oluşturmuştur. İşte bu isteği karşılayan en önemli 
aktörlerden bir tanesi Hâlidîlik olmuş ve toplumda hızla yayılmıştır. Tarikatın 
yayılmasındaki başarıda, seçilen halifelerin yetkinliği, ilmî ve tasavvufî faaliyet-
lerin birlikte yürütülmesi, halifelerin çokluğu, yerel yöneticilerin desteği vb. bir-
çok etkenin rol oynadığı ifade edilmiştir.12 Ancak bu etkenler kadar önemli bir 
faktörden daha söz edilmektedir. Çalışmamız açısından da önem arz eden bu 
faktör ise Hâlid Bağdâdî’nin karizmatik, otoriter liderliği ve ahlâkî kişiliğidir. 

Bu bağlamda yüksek ilmî seviyesi, sünnet-i seniyyeye uymadaki samimiyeti, 
fazilet, azîmet, sebat ve istikamet üzere oluşu, bidatler ve nefsin arzularına uy-
maktan kaçınması, gösterişten ve nüfuz sahibi yöneticilere iltimas yapmaktan 
uzak durması, Şeriata bağlılık hususunda hassasiyet göstermesi, arkadaşları, 
müritleri, ulema kesimi ve sıradan insanlara hitabındaki tevazusu, olaylar kar-
şısındaki soğukkanlılığı ve sabrı, Mevlânâ Hâlid’in insanları etkileyen ahlâkî 
özellikleri olarak değerlendirilebilir.13 

Mevlânâ Hâlid’in hem tarikat şeyhi olması hem de toplumda sevilen ve 
değer verilen bir kişilik olarak görülmesi, söz ve düşüncelerinin etkisini güç-
lendirmiştir. Bu bağlamda onun halife, müntesip ve muhibbanı olan birçok 

10 Hâlidîlik’in	 Osmanlı	 toplumundaki	 etkisi	 hakkından	 geniş	 bilgi	 için	 bkz.	 Abdurrahman	
Memiş,	“Hâlidiîlik	ve	Osmanlı’nın	Son	Dönemindeki	Etkileri”,	Osmanlı Dünyasında Bilim 
Ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri,	IRCICA,	İstanbul	2001,	s.	555-579.	

11 Algar,	s.	284.
12 Bkz.	Kavak,	s.	196-242.
13 Kavak,	s.	199-200.

Mevlânâ Hâlid’in Mektûbâtı’nda Ahlâkî İlkeler   



142

şahsiyet ile bazı devlet ricali ve şahsiyetlerine yazmış olduğu Arapça ve Farsça 
mektuplar dikkat çekmektedir.14 Mektupların Hâlidî tarikat geleneğinin teme-
lini oluşturan birçok konuyu içerdiği bilinmektedir. Bu konuların bir kısmını, 
ahlâkî öğüt ve tavsiyeler yani insanlara yol gösterici niteliği olan ahlâkî ilkeler 
oluşturmaktadır. Mektuplarda herhangi bir başlık verilmeden ve dağınık halde 
bulunan bu ilkeleri tespit etmek öncelikle Hâlidî tarikatının ve müntesiplerinin 
dayandığı ahlâkî ilkeleri ortaya çıkarması açısından önemlidir. Ancak bundan 
daha önemli olanı, Dünya’nın birçok bölgesine yayılma başarısı göstermiş olan 
bir tarikatın üzerine inşa edildiği ahlâkî ilkeleri öğrenip uygulama imkânı ve-
recek olmasıdır.

Mektûbât’ta Yer Alan Ahlâki İlkeler
Şeriata bağlılık ve ilâhi iradeye teslimiyet. Hâlidîlik’te özel bir öneme sa-

hip olan15 şeriata bağlılık, Mevlânâ Hâlid’in mektuplarında ısrarla durduğu ve 
hakkında tavsiyelerde bulunduğu en önemli ilkelerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Mevlânâ Hâlid, Medine-i Münevvere’deki halifesi Şeyh es-Seyyid 
İsmail el-Berzencî’ye yazmış olduğu mektupta konuya dair şöyle demektedir: 

“Muhakkak ki tüm tarikatlarda ve özellikle yüce Nakşibendî Tarikatı’nda edeplerin 
en mühim olanları; şeriatı garrâya yapışmak(tır)…”.16 

Yine Bağdat’taki halifelerinden olan Ubeydullah el-Haydarî el-Mervânî’nin 
kendisine gönderdiği mektuba cevaben yazdığı anlaşılan satırlarda, Nakşibendî 
Tarikatı’nı şeriatın temelleri üzerine inşa edilen bir yapı olarak açıklamakta ve 
bu tarikatın hedeflerine ulaşmak isteyen kişi için esas olanın, şeriata dair hiçbir 
şeyi değiştirmeye çalışmaması olarak belirlemektedir.17 

Şeriata bağlılığın bir ifadesi olan ilahi iradeye rıza gösterme ve kazâya teslim 
olmanın öneminden bahseden Mevlânâ Hâlid, gerçekte kesin olan kazânın hiç-
bir şekilde değişmeyeceğini vurgulamaktadır. Velilerin veya peygamberlerin 
himmetiyle kazânın değişebileceğine inanmak ona göre caiz değildir. Bir şey 
olacaksa mutlaka olur, olmayacaksa da kesin olarak olmaz. Şayet kazâ değişe-
cek olsa; (i) Allah’ın acze, (ii) yalan söyleme durumuna ve (iii) cehalete düşmesi 
gibi sakıncalı bir durum ortaya çıkar.18 

Sünnet-i seniyye’ye ittibâ. Mevlânâ Hâlid tarafından tarikatın kuruluşundaki 
temel ilke ve edeplerden biri olarak kabul edilen19 sünnete ittibâ, mektuplarda 

14 Bu	mektuplar,	farklı	yer	ve	zamanlarda	ayrı	ayrı	ya	da	toplanarak	bir	arada	basılmışlardır.	
Geniş	bilgi	için	bkz.	Kavak,	s.	179-180.

15 Bkz.	Algar,	s.	284.
16 Esad	Sahib,	Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid,	düz.:	Dilaver	Selvi,	Kemal	Yıldız,	Sey-Tac	Yayınları,	

İstanbul	2004,	s.	123.	Bundan	sonra	dipnotlarda	Mektûbât	olarak	geçecektir.
17 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	240.
18 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	127-128.
19 Bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	123.
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çokça zikri geçen konulardandır.20 Mevlânâ Hâlid’e göre sünnet-i seniyyeye mu-
tabaat, en büyük saadet, yüce ve ebedî devlettir. Himmetleri yüce kimseler için 
ona mutabaattan daha değerli bir şey yoktur.21 Bu bağlamda, Seyyid Muhammed 
Cündî’ye yazılan bir mektupta, sünnete uymak, insanların sevgisine mazhar ol-
manın sebebi sayılmıştır. Konuya dair Mevlânâ Hâlid’in ifadeleri şöyledir.

 “Ehl-i hakikatçe malumdur ki; batın ehlinin kalpleri, müritlere onların sünneti se-
niyyeye ittibâ, reddedilen bidatlerden kaçınma ve varlıklarını tamamen terk etmeleri 
miktarınca meyl ve muhabbet eder.”22 Buna göre şeyhi ve tasavvuf ehli dostları ile 
ilişkisini geliştirmek, onlara karşı duyduğu sevgiyi artırmak ve onlar tarafından 
sevilmek isteyen kişi sünnete ittiba ve onu ihya ile meşgul olmalıdır. Bu düşün-
ce zihinlere, “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahla-
rınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âli İmran, 
3/31) ayetini getirmektedir. Burada da sünnete ittiba, Allah sevgisinin sebebi 
kılınmaktadır. İfade edilen şeyler, bu ilişkiyi örneklemesi açısından önemlidir.

Mevlânâ Hâlid’in sünnete ittibâ konusuna bu kadar değinmesi ve bu hu-
susta önemli tavsiyelerde bulunmasının arka planında Hâlidî tasavvuf gele-
neğinin nazarî esaslarından birisi olan hakikat-i Muhammediyye23 düşüncesi-
nin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Hâlidîlik’te hakikat-i 
Muhammediyye’nin yoğun bir şekilde işlendiği ifade edilmiştir.24 

Dünya sevgisinden uzak olma. Mevlânâ Hâlid, tasavvuf ve tarikatın mal 
toplamaya çok müsait bir kurum olduğunun bilincinde olduğu için halife ve 
müritlerini mal ve servete karşı tekrar tekrar uyarmaktadır. Bu oldukça önemli 
ve anlamlıdır. O böylelikle bazı tasavvuf çevrelerinde görülen din istismarını, 
etkili bir şekilde önlemeye çalışmaktadır.25 Dünyayı aldanma yeri olarak gören 
Mevlânâ, onun zahirî güzelliklerine iltifat edilmemesi gerektiği belirtir. Pey-
gamber efendimizin dünya hakkında; “Dünya melundur… içindekiler de melundur. 
Ancak Allah’ın zikri ve sevdiği ameller müstesnadır,”26 dediğini aktararak dünyaya 
önem verilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Zira din ehlinin nazarında 
dünyanın hiçbir değeri yoktur. Çünkü onlar dünyanın hakikatini ayne’l-yakîn 

20 Bunlardan	birkaçı	için	bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	123,	155,	173,	177,	286,	312.
21 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	177.
22 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	286.
23 Hz.	Peygamber’in	manevi	şahsiyetini	ifade	etmek	için	kullanılan	tasavvuf	terimi.	Geniş	bilgi	için	

bkz.	Mehmet	Demirci,	“Hakîkat-i	Muhammediyye”,	DİA,	Türkiye	Diyanet	Vakfı,	XV,	1997,	s.	
179-180.	Hâlidîlik’te	hakikat-i	Muhammediyye	düşüncesi	için	bkz.	Kavak,	s.	432-434.

24 Geniş	bilgi	için	bkz.	Kavak,	s.	433.	
25 M.	 Halil	 Çiçek,	 “Mevlânâ	 Hâlid	 el-Bağdâdî’yi	 Evrensel	 İnsani	 Değerler	 Açısından	

Farklı	 Bir	Okuma”,	Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 
Mayıs 2014),	Türk	Dünyası	Kültür	Başkenti	Ajansı,	Eskişehir	2013,	 s.	315-323.	 (http://
bilgelerzirvesi.org)

26 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	175.
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olarak görmektedirler.27 Dünya malı ve evlatlar, rüzgârın kaldırıp sürüklediği 
toprak zerreleri gibi boş ve faydasızdır. Zaten sonunda dünya insana, sanki hiç 
bahsi ve zikri edilmemiş bir şey gibi gelecektir.28 Başka bir yerde ise dünyanın 
geçici oluşunu iki mısra ile şöyle ifade eder:

“Dünyan benzer sanki bir gölgeliğe
 Az gölgeler seni gider zevale.”29

Mevlânâ Hâlid, devletin yüksek kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş 
olan daha sonra ise Şam valiliğine tayin edilen Necip Paşa’ya yazdığı mektu-
bunda, ona dünya nimetlerine ehemmiyet vermemesi üzerine tavsiyelerde bu-
lunur. Mevlânâ’nın uslûbunun çalışmamıza yansıması adına onun konuya dair 
görüşlerini aynen almayı uygun gördük. Mevlânâ’nın mektubunun ilgili yerleri 
şöyledir: 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
Miskin ve suçlu kul Hâlid en-Nakşibendî, el-Osmânî el-Müceddidî’den Allah yolun-

da muhlis dost olan Muhammed Necib Efendi’yedir. Bârî Teâlâ’nın yardımı onu hıfz ile 
muhafaza etsin. Bütün bela ve musibetlerden rabbim seni korusun. Âmin.

… Bilin ki dünya gerçekte yok olmaya mahkûm bir gölge, kul ile efendisi arasına 
giren bir perdedir. Dünya muhabbetinden kalbinde zerre-i miskal kadar bulunan kişi 
hakiki kul sayılmaz. Dünyayı dışı ve içiyle atmayan kişi makbul değildir. Bir nebevî 
hadiste; “Dünya Allah Teâlâ’nın gazabına uğramış, yaratıldığı günden beri Allah’ın 
şefkat ve rahmet nazarıyla bakılmamıştır,” buyrulmuştur.

... Dünyayı terk edip onu boşayana müjdeler olsun. Başta ve sonda sizlere selam 
olsun.”30 

Başka bir mektubunda para ve mal konusunda önemli bir noktaya dikkat 
çeken Mevlânâ, yukarda da ifade edildiği gibi, tarikatı ve tasavvufu geçim ve 
servet kaynağı olarak gören kimselere karşı halifelerini ve müritlerini uyarmak-
tadır. Bu amaçla tarikata girmeye çalışanların, tarikata alınmaması gerektiğine 
vurgu yapar ve onlara şöyle seslenir: “Biliniz ki benim yanımda en sevimliniz, ken-
disine tabi olanlar içinde dünya ehli az, yükü hafif olan, fıkıh ve hadisle en çok meş-
gul olanınızdır.”31 Mevlânâ Hâlid’’den aktardığımız bu son ifadelerde bir husus 
dikkate değerdir. Mutasavvıf kişiliği yanında ilmî kişiliğiyle de ön plana çıkan 
Mevlânâ, müritlerine fıkıh ve hadis ilimleriyle meşgul olmalarını tavsiye ede-
rek, ilmin önemi ve değerini vurgulamaktadır. 

İhlas ve istikamet üzere olma. Tasavvuf ehlinin önemle üzerinde durdu-
ğu konulardan biri olan ihlas ve istikamet, Mevlânâ Hâlid’in mektuplarında 

27 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	180.
28 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	313.
29 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	297.
30 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	162.	
31 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	156.
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değinmiş olduğu ahlâkî ilkelerdendir. Ona göre ihlas ve istikamet üzere olma 
büyük önem arz etmektedir. Zira bu güzel ve övgüye değer olan eylemler, kıya-
met günü için en büyük sermaye olarak değerlendirilmektedir.32 Amelin ihlasla 
yapılmasının önemine dikkat çeken33 Mevlânâ Hâlid, ihlassız amelin kişiye bir 
değer katmayacağının farkındadır. Aynı tavsiyelerin ilim konusunda da yapıl-
dığı görülmektedir.34 

Farklı mektuplarda istikamet üzere olmanın önemine dikkat çeken Mevlânâ, 
konuyu güzel bir sözle izah eder: “Gerçekten bir istikamet bin kerametten daha 
hayırlıdır.”35

Affedici ve müsamahakâr olma. Mevlânâ Hâlid, Şam’da bulunan halifesi 
ve çocuklarının ilk vasisi olan Şeyh İsmail Enarini’ye cevaben yazdığı anlaşılan 
mektupta, affetmenin nefse zor gelen bir davranış olduğu gerçeğinden hareket-
le olsa gerek, bir kimseyi affetmenin dikenli ağacı el ile sıyırmaktan zor olarak 
görür. Buna rağmen gazabı yenmek, hataları affetmek Allah katında sevabı ve 
ecri büyük olan davranışlardan sayılmaktadır. Bu nedenle karşılığını ahirette 
görebilme adına insanlara karşı müsamahakâr olma ve yapılan hataları, aşırıya 
kaçılmadığı müddetçe affetmek daha olgun bir davranıştır.36

İlme ve âlime hürmet. İyi bir eğitim hayatı geçiren37 Mevlânâ Hâlid, hayatı 
boyunca ilme ve ilim adamlarına büyük değer vermiş ve bu düşüncesini birçok 
yerde dile getirmiştir. Bu bağlamda halife ve müritlerine yazdığı mektuplarda 
özellikle fıkıh ve hadis gibi alanlarda ve yine bunlar dışında kalan sahalarda 
okuyup-öğrenmekten vazgeçmemeleri gerektiğinin altını çizmiştir.38 İlim ehli-
nin sadece manen değil maddî olarak da desteklenmesi gerektiğini ifade eden 
Mevlânâ, kendisi de bazen bu türlü yardımlar yapmıştır. 

Mevlânâ Hâlid, Şeyh Mahmud Sahib’e gönderdiği mektupta, âlimlerin iş-
lerine önem ve itina gösterilmesini istemektedir. İnsanların yardıma en layık 
olanlarının ilim ehli olduğunu belirten Mevlânâ, “kulakların işittiği ve gözlerin 
de gördüğü gibi idarecilerin en fazla değer ve kıymet vermeleri lazım gelen kimseler 
âlimlerdir,” der.39 

İyilerle Beraber Olma. Çevrenin, karakter oluşumundaki etkisi sadece kla-
sik ahlak kitaplarının değil, çağdaş eserlerin de kabul ettiği bir olgudur.40 Bu-

32 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	180.
33 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	292.
34 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	309.
35 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	309
36 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	291.
37 Mevlânâ	Hâlid’in	eğitim	hayatı	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz.	Kavak,	s.	65-70.
38 Bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	156.
39 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	238.
40 bkz.	Ragıp	el-İsfehanî,	İnsan/İki Hayat İki Saadet,	çev.:	Mevlüt	F.	İslamoğlu,	Pınar	Yayınları,	

İstanbul	1996,	s.	103-105	;	Bayraktar	Bayraklı,	İslâm ve Eğitim,	Düşün	Yayıncılık,	İstanbul	
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nunla birlikte günlük hayatta kullanılan “arkadaşını söyle sana kim olduğunu söy-
leyeyim”, “üzüm üzüme baka baka kararır” ve “kır atın yanında duran ya huyundan 
ya suyundan” özdeyişlerinin de aynı gerçeği ifade ettiği aşikârdır. Bu ve benzeri 
gerekçelerle olsa gerek Mevlânâ Hâlid, müritlerine daima kâmil ve Allah dostu 
kişilerle beraber olmalarını tavsiye etmiştir. Çünkü onlar söz ve yaşantıları iti-
bariyle örnek insanlardır. Onlarla beraber olup, onları örnek almak kişiyi ibade-
te ve iyi işlere sevk eder.41 Tam tersine kişi, kötü insanlarla beraber olur ve onları 
takip ederse yanlış yapması kaçınılmaz olur. 

Nefis terbiyesi. Tasavvufta, üzerinde en çok durulan hususlardan bir tane-
si nefsin tezkiye ve terbiyesidir. Mevlânâ Hâlid bu konuda öncelikle, nefsinden 
başka kimseyi kötü ve küçük görmemek gerektiğini hatırlatır. Özellikle, kendisin-
den tarikat ehli birini irşat kapısından kovmasını isteyen Şeyh Seyyit Maruf 
el-Benzercî’ye gönderdiği mektubunda konuya dair şunları söylemiştir: 

“Ey efendim, arif velilerden muhakkikler şöyle demişlerdir: ‘Şayet fasık olan bir mü-
minin imanının nuru açılsa yer ile gök arasını doldurur.’ Şu miskin kul ise görmektedir 
ki fasık müminlerden hiçbirisi benden daha kötü değildir. Ben buna inanmaktayım.”42 
Görüldüğü üzere Mevlânâ, tasavvufta esas olanın, kendi nefsini en aşağıda gö-
rüp, herkesi kendinden üstün bilmek olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü şeri-
atın ve şuhud ehli büyük âlimlerin ittifak ettikleri gibi, kendi nefsini beğenmek, 
başkalarını hor görmek ve nefsinin başkalarından daha takva ehli olduğunu 
inanmak, büyük günahların en büyüklerindendir.43

Kardeşi Mahmut Sahib’e yazdığı başka bir mektubunda ise, hiç kimseyi 
hakir görmemesini ve nefsini hiç kimseden üstün görmemesini öğütlemiştir. 
Bunun yanında nefsine, hiçbir zaman makbul olacak hayır işlemedim düşün-
cesini kabul ettirmesini tavsiye etmiştir. Çünkü ibadetlerin ruhu niyettir. Niyet 
ise ancak ihlâsla mümkündür. Eğer kişi, nefsini bütün hayır işlerinde iflas etmiş 
olarak görmüyorsa bu, onun cehaletinden kaynaklanmaktadır. Böyle görüyor-
sa, zaten Allah ona yeter.44

Bunların yanında tevazu,45 fitnecilik ve dedikodudan uzak durma46 ve zorluklara 
göğüs germe47 gibi ahlâki ilkeler de Mevlânâ Hâlid’in hatırlattığı hususlar arasın-
da yer almaktadır.

2015,	 s.	 130;	 Erol	Güngör,	Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk,	 Ötüken	Neşriyat,	 İstanbul	
1998,	s.	15;	Mustafa	Şengün,	Ahlak Gelişimin Psiko-Sosyal Dinamikleri,	Ondokuz	Mayıs	
Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	23,	2007,	s.	201-221.

41 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	269-270.	
42 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	162.
43 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	160.
44 Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	178.
45 Bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	160,	177.
46 Bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	249.
47 Bkz.	Esad	Sahib,	Mektûbât,	s.	261.
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Sonuç
Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan en etkin ve yaygın tarikatlardan 

birisi şüphesiz Nakşibendî’nin bir kolu olan Hâlidiyye Tarikatı’dır. Tarikatın bu 
denli yayılmasında birçok dış neden yanında, kurucusu olan Mevlânâ Hâlid 
el-Bağdâdî’nin karizmatik liderliği ve sözleriyle uyumlu yaşantısının yani sami-
miyet ve çalışkanlığının etkisi büyük olmuştur. Bu bağlamda Mevlânâ Hâlid’in 
mürit ve sevenlerine yazdığı mektuplar ve bu mektuplar içerisinde yer alan tav-
siye ve öğütler büyük önem azr etmektedir. 

Mevlânâ Hâlid’in üzerinde durduğu ve çalışmamızda başlıklar halinde su-
nulan ahlaki ilkeler, genel itibariyle tasavvuf ehlinin benimsediği ve yaşantısına 
aksettirmeye çalıştığı konular olarak göze çarpmaktadır. Ele alınış tarzına ba-
kıldığında, ilkelerin daha çok tavsiye ve öğüt niteliğinde dile getirildiği, geniş 
açıklama çabasına girilmediği görülmektedir. Bunun da nedeni, mektupların 
akademik kaygıdan yani bilgi verme kaygısından uzak olup, tamamen dostane 
ve samimi ilişkilerin günlük dille ifade edilişinden ibaret ele alınmasıdır. El-
bette bu gerçek, büyük bir takiratı ortaya çıkarmayı başaran Mevlânâ Hâlid’in 
sözlerini değersiz kılmamaktadır. Bu nedenle onun üzerinde durduğu hususla-
rın sadece müntesiplerine değil, ondan faydalanmak isteyen her bir kişiye katkı 
sağlayacağı açıktır.
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Giriş
Hâlid-i Bağdâdî, (Ebû’l-Behâ Ziyâuddîn Hâlid b. Ahmed b. Huseyn eş-

Şehrezûrî veya el-Bağdâdî el-Kürdî) 1193 (1779) yılında Irak’ın Süleymaniye 
şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. 

Şeşengoşt (Altıparmak) lakabıyla tanınan babası Pir Mikail de Kadiriyye ta-
rikatına bağlı bir sûfi, annesi de bölgenin ünlü bir sûfi ailesine mensuptu. So-
yunun baba tarafından Hz. Osman’a ulaştığı kaydedilmektedir. Hâlid, Nakşi-
bendiyye mensupları arasında Mevlânâ unvanıyla tanınmaktadır. Karadağ’da, 
Berzenc ailesinden Şeyh Abdürrahim ve kardeşi Şeyh Abdülkerim başta olmak 
üzere çeşitli hocalardan ders alıp medrese öğrenimini tamamladı. Daha sonra 
mantık ve kelam ilmi üzerine yoğunlaşarak bölgedeki Erbil, Süleymaniye ve 
Senendec gibi yörelerde ve Bağdat’ta da ilim tahsil etti. Medreselerdeki tartış-
ma ortamı ruhunu pek tatmin etmediği için çıktığı Hac yolculuğu dönüşünden 
sonra bir mürşit bulmak için İran’dan Tahran Bistâm, Harakan, Meşhet ve Afga-
nistan üzerinden Hindistan’a Şeyh Abdullah Dihlevî’ye gidip ona mürit oldu. 
Bir yıl kendisinden tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra, onun izni dâhilinde Batı 
Asya’da halkı irşad etmek üzere halife olarak geri döndü. Bölgede uzun süre 
irşad faaliyetlerinde bulunduktan ve birçok taraftar kazandıktan sonra 1242 
(1827) yılında vefat etti. Nakşbendi tarikatının onunla başlayan Hâlidiyye kolu, 
Mevlânâ Hâlid’in yüzlerce halifesi aracılığı ile son derece geniş coğrafyalara 
nüfuz etti. Hâlidilik Balkanlar ve Kırım’dan Güneydoğu Asya’ya kadar yayıldı. 
Ancak tarikatın asıl etki alanı Osmanlı Devleti’ne bağlı Kuzey Irak, Güneydoğu 
Anadolu ile Kuzeybatı İran bölgeleriydi.1 

*	 Prof.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	Fen-Edebiyat	Fakültesi	(hciftci@bingol.edu.tr).
1	 Algar,	Hamid,	 “Hâlid	 el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	 283-285;	 İsmail	 Şems,	Hâlid-i	Nakşbendî”,	

DMBİ,	 Tahran	 XXI,	 659-663;	 Krş.	 Abdurrahman	 Açıl,	 Mevlânâ Hâlid’e Göre İrade-i 
Cüziyye Meselesi,	Harran	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Yüksek	
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Mevlânâ Hâlid Nakşbendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu sûfî, 
mürşid ve şeyh kimliğiyle öne çıkmakla birlikte o aynı zamanda önemli bir mü-
selles şair ve yazar olarak bilinen bir ediptir. Üç dilde (Farsça, Arapça ve Kürtçe) 
şiir söyledi ve hatırı sayılır bir divan geride bıraktı.

Çok aksiyoner ve mücadeleci bir yaşam sürdüren Mevlânâ Hâlid ayrıca ta-
savvuf, hadis, edebiyat, akaid ve fıkıh gibi farklı alanlarda risale, şerh, haşiye, 
mektup vs. tarzlarda irili ufaklı birçok (18’den fazla) eser de kaleme aldı. 

Mevlânâ Hâlid’in geride bıraktığı divanı ağırlıklı olarak Farsça, ayrıca Arap-
ça ve Kürtçe şiirlerden oluşmaktadır. Elimde farklı baskılarda hem şiir şekilleri-
nin sayısı hem beyit sayısı açısından farklılıklar görülmektedir. Bazısında 1088 
beyti Farsça, 135 beyti Arapça, 37 (bazı baskılarda 146 Kürtçe beyit, bk. Yâdî 
Merdân, I, 621-637; Mehînduxt, neşri, s. 363 vd.) beyti de Kürtçe’dir olmak üzere 
bazı baskılarda 1260 beyit bazısında 1350 küsur beyitten oluşur. Şiirleri gazel, 
kaside, mesnevi, terkîb-i bend, müfret, muhammes, müseddes, rubâi tarzların-
da olmakla birlikte, kemiyet açısından ağırlıklı olarak tasavvufi heyecan ve vec-
din ifade edilmesine daha çok uygun düşen gazel türü öne çıkmakta ve divanın 
4/3’nü teşkil etmektedir.2 

Divanı ilk defa 1844 yılında matbu hale getirilmiştir. Ayrıca şiirleri merhum 
Sadreddin Yüksel tarafından Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Divân ve Şerhi adıyla 
Türkçe’ye tercüme edilerek 1977 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır.3 İlave olarak 
Abdulcebbar Kavak tarafından da eserin, Dîvân-ı Mevlânâ Hâlidi Bağdâdî adıy-
la tercümesi ve şerhi yapılmıştır. Daha sonra divan üzerinde, Mevlânâ Ḫâlid-i 
Baġdâdî’nin Dîvânı (Tenkitli metin), adıyla Seyhan Kardeş tarafından bir yüksek 
lisans (Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014) çalışması yapıl-
mıştır. Türkiye dışında da divanı ve diğer eserleri ayrı yahut külliyat şeklinde 
neşredilmiştir. Özellikle Mela Abdülkerim Müderris tarafından Yâdî Merdân 
(Yâdî Merdân: Mevlânâ Hâlid-ê Neqşbendî, İntişârât-ê Kurdistân, Senendec 1385 
hş.) adıyla Kürtçe hazırlanan çalışma oldukça önemlidir. İki cilt halinde hacimli 
bir eser olan bu çalışmada biyografisine, şeyhine, hocalarına, halifelerine, şiir-
lerine ve diğer eserlerine, tasavvuf anlayışına ve adına yayılan Hâlidîliğe geniş 
şekilde yer verilmiştir. Bazı eserlerini ve şiirlerini ihtiva eden bir eser de İran’da 
Mehînduxt Mu‘temedî (Naqşî ez: Molâna Xâlid-ê Neqşbendî û Peyrevân-ê Tarîqet-ê 
Û, Pâjeng, Tehran 1368 hş.) neşredilmiştir. 

Ne yazık ki çok önemli bir şahsiyet ve edip olan Mevlânâ Hâlid’in divanı, 
dağınık şiirleri, mektupları başta olmak üzere eserlerinin ilmî usullerle neşre-
dildiği, tercüme edildiği veya şerh edildiği söylenemez.

Lisans	Tezi,	2013,	s.	7.
2 Bk.	 Seyhan	 Kardeş,	 Mevlânâ Ḫâlid-i Baġdâdî’nin Dîvânı (Tenkitli Metin),	 Kırıkkale	

Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi	2014,	s.	27.
3 Sadreddin	Yüksel,	Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Divân ve Şerhi,	İstanbul	1977;	Kardeş,	s.	27.
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Divan’da Bidil ve Mir Derd gibi Hint-İran gazel üstatlarının etkisi altında 
yazılan Farsça gazellerin bir kısmı Hâlid’in hayal gücünü yansıtan inceliklerle 
doludur; fakat şiirlerinin sanat değeri genel olarak vasattır. Eser, ihtiva ettiği 
biyografik malumat açısından ayrıca önemlidir.4

Mevlânâ Hâlid’in divanında Şîilerin aşırı şekilde kutsadığı İmam Rıza’yı 
abartılı ifadelerle öven 45 beyitlik bir kaside de yer almaktadır. Kasideden 38 
beyit İmam Rıza’nın övgüsünü 7 beyit de ziyaretine gitmeye çalıştığı mürşidi 
Abdullah Dihlevî’nin övgüsünü ihtiva eder. Hint yolculuğu esnasında İran’dan 
geçerken uğradığı Meşhed’de yazdığı bu kaside Şîilerin kutsadığı oniki imama 
da övgüler içermektedir. 

Aşağıda da işaret edileceği gibi Ehli Beyt’e derin bir saygı ve sevgi besleyen 
Mevlânâ Hâlid’in şiirleri ve eserlerinde Şîilerin bazı aşırı görüşlerine yönelik 
sert eleştirileri de bulunduğu bilinmektedir.5 

Mevlânâ Hâlid’in Şîilere Bakışı ve Meşhed Ziyareti
Kaynakların ittifakı ve kendi eserlerinin içeriğine göre Mevlânâ Hâlid katı 

bir Sünnî olarak bilinir. Aynı zamanda şiirlerinde de görüldüğü gibi, Ehli Beyt 
ve 12 imama da derin saygı duyan bir şahsiyettir. Fakat Şîa’nın aşırı görüşlerine 
de şiddetle karşı olduğu; ümmetin birliği anlayışından yola çıkarak Osmanlı 
yönetimini desteklediği; müritlerine ve halifelerine aynı görüşleri tavsiye ede-
rek Osmanlı’nın bekası için dua ettiği de bilinmektedir.

Kayıtlara göre Mevlânâ Hâlid, kendisine mürit olacak Hintli Abdullah 
Dihlevî’nin talebesi Mirzâ Abdürrahim ile birlikte 1224 (1809) yılında Hindistan’a 
gitmek üzere yaya olarak yola çıktı. Yolculuk esnasında çeşitli İran şehirlerine 
uğrayarak Tahran’a vardı. Haydarîzâde adıyla meşhur Seyyid İbrahim Fasîh 
Efendi (ö. 1299/1882)’ye göre orada “Önünde aklî ilimlerle ilgili metin, şerh ve 
haşiye türü kitaplar bulunan Şiî âlim ve hâfız İsmail el-Kâşî ile bir araya geldi. 
Onun talebelerinin huzurunda aralarında uzun bir tartışma yaşandı. Şeyhimiz 
–Allah sırrını kutsasın- şeyhi [Abdullah Dehlevî] yanına varıp teşrif ettiği sırada 
şeyhinin övgüsünde inşad ettiği Arapça kasidede ilgili olaya değindiği gibi onu 
susturup mat etti [Öğrencisi bir kanıtımız kalmadı diye itiraf etti. el-Hânî, s.607] 
sonra mizah türü sözlerle onunla alay etti...”6

4 Hamid	Algar,	 “Hâlid	 el-Bağdâdî”,	DİA,	 XV,	 283-285;	 İsmail	 Şems,	 Xâlid-ê	 Neqşbendî”	
DMBİ,	659-663.

5 Bk.	Müderris,	Melâ	Abdülkerim,	Yâdî Merdân	(Yâdî Merdân: Mevlânâ Hâlid-ê Neqşbendî, 
İntişârât-ê	Kurdistân,	Senendec	1385	hş.,	I,	641-651.

6	 Kayıtlara	 göre	 söz	 konusu	 tartışma	 şöyle	 sonuçlanmıştır:	 “Nitekim	Şeyhimiz	 –Allah	 sırrını	
kutsasın-	bazı	Şîi	tefsirlerde	Yüce	Allah’ın,	“Bedir	gazâsındaki	esîrleri	salıverdiğin	için	Allah	
seni	affetti”	[et-Tevbe	43]	şeklindeki	sözünün	Ebû	Bekir’i	-Allah	ondan	razı	olsun-	azarlamak	
üzere	 nazil	 olduğunun	 kaydedildiğini	 okumuştu.	 Bu	 sebeple	 şeyhimiz	 el-Kâşî’ye	 sordu:	
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Aslında Mevlânâ Hâlid’in mutedil Şîilere karşı bir kin veya nefret taşıdığı 
söylenemez. Nitekim bir müridine gönderdiği (189. Mektup) mektupta Allah’ın 
yarattığı sebeplerle sâliklerin birlik olduğunu ve onları sermest eden manevi 
şarabın kokusuyla bu ortamda; “Bu meyhanede [dünyada] ne Ömerî Sünnî’nin 
Caferî Şîiden zerre kadar bir incime olur; ne Kureyşli Şerif’in Habeşli bir köle 
ile düşmanlığı olur; ne de sultanların nedimlerinin miskin fakirlere bir üstün 
meziyet ve iftiharı olur.”7

Mevlânâ Hâlid’in İmam Ali er-Rızâ’yı Öven Kasidesi
Şiîler tarafından Sekizinci İmam olarak kabul edilen İmam Rızâ’nın künyesi 

ve Hz. Ali’ye kadar giden soyu şöyledir: Ebu’l-Hasan Ali er-Rızâ b. Musa Kâzım 
b. Câfer-i Sâdık b. Muhammed Bâkır b. Ali Zeyne’âbidîn b. Hüseyin b. Ali b. 
Ebî Tâlib. 

Nitekim Abbâsî halifesi Me’mûn, kendisine veliaht tayin ettiği İmam Ali er-
Rıza ile birlikte Merv’den dönerken Senâbâz’a uğrayıp birkaç gün orada kaldı 
ve İmam Ali er-Rıza aniden hastalanıp ölünce (818/ 203) Me’mûn onu, dokuz 
sene önce vefat eden (193/809) ve aynı yerde medfun olan babası Harun Reşîd’in 
türbesi içindeki mezarının başucunda (Batı tarafında) defnetti. O sırada küçük 
bir köy olan Senabaz, bu olayın ardından bütün Şiîler için önemli bir ziyaretgâh 
ve yerleşim alanı haline gelerek büyük gelişme kaydetmiş ve zamanla “Meş-
hed” (şehitlik, şehadet yeri, mübarek mezar, mübarek türbe) veya Meşhedu’r-
Rizâ, Meşhed-ê Muqeddes diye anılmaya başlandı8 ve günümüzde çok büyük bir 
şehir haline geldi. Türbe de Harun Reşîd Türbesi yerine zamanla imam Ali er-Rıza 
Türbesi adını ve en son Âsitân-ê Quds (veya Âsitân-ê Quds-ê Rezevî) adını aldı. 
Türbe yapıldığı tarihten itibaren tarihi süreçte çok büyük değişimler geçirerek 
günümüzde, yılda oniki milyon ziyaretçisi bulunan ve muazzam sanat eserleri-
ni içeren mega bir külliye haline gelmiştir.

Kasidenin ilk beyitleri İmam Rızâ’nın ravzasının tasviri ve onun bu ravzaya 

“Peygamberlerin	 –hepsine	 selam	olsun-	masumiyeti	 konusunda	ne	dersin?”	 el-Kâşî	 “Bütün	
peygamberler	masûmdur”	dedi.	Bunun	üzerine	şeyhimiz,	“Yüce	Allah’ın,	‘Bedir	gazâsındaki	
esîrleri	salıverdiğin	için	Allah	seni	affetti’	sözü	hakkında	ne	dersin;	oysaki	affetmek	bir	günahın	
işlendiğini	gerekli	kılar.”	Bunun	üzerine	el-Kâşî;	“Bu	Ebû	Bekir’i	azarlamak	için	nazil	olmuş;	
Peygamber	–Ona	selam	olsun-	için	değil.”	Bunun	üzerine	şeyhimiz,	“Öyleyse	Yüce	Allah	‘Ebû	
Bekir’i	 affettim’	 buyuruyor	 da	 siz	 Şîiler	 niçin	 onu	 affetmiyorsunuz?”	 deyince,	 el-Kâşî	mat	
ve	fena	şekilde	rezil	oldu.”	Haydarîzâde,	Seyyid	İbahim	Faṣîh,	el-Mecdu’t-tâlid fî-menâqibi 
Şeyh Hâlid,	Matbaâ-yı	Âmre,	İstanbul	1292,	s.	30;	el-Ḫânî,	Abdulmecid	b.	Muhammed,	el-
Hedâyiku’l-verdiyye fî-hakâiki ecillâi Nakşbendiyye,	Erbil	2002,	s.	306.

7 Müderrisî,	I,	321-322.
8 İlhanlılar	 devrinde	 sikkeler	 üzerinde	 görülen	 Nükan	 adının	 yerini	 730’1ardan	 (1330)	

itibaren	Meşhed	almış,	şehir	daha	sonraları	Meşhed-i	Ali	b.	Musa	er-Rızâ,	Meşhed-i	Rızâ,	
el-Meşhedü’r-Rezavî,	Meşhed-i	Tûs,	Meşhed-i	Mukaddes	olarak	da	anılmıştır.	Mustafa	Öz,	
“Meşhed”,	DİA,	29,	363-365.
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kattığı manevî değerle ilgilidir. Şiirin ilk beş beyti ve çevrileri şöyledir:

است؟ منور  عامل  مهه  گنبدش   وزنور 
است  در  شش  به  چهارم  چرخ  نرد  ختته   در 
است  مسندر  پای  لغزش  جای  سنگ،   بر 
است  مکّسر  طاق  پی  دل  شکسته  َکسری 

 

بر درگهش هزار چو خاقان و قيصر است

است؟ برتر  عرش  کز  کيست  بارگاه   اين 
مشس کعبتني  زرش  شموسهای  شرم   وز 
او آتشني  گل  صورت  انعکاس   وز 
اش َخَورنق  اساس  طرح  ز  خجل  نعمان، 

 

هبر نگاهبانی کفش مسافران

Mevlânâ Hâlid şiire, belagat açısından muhatabı büyüleyen şaşırtıcı bir so-
ruyla başlar ve bununla bağlantılı olarak sarayın olağanüstü güzel niteliklerini 
bir bir sayar. İlk beş beyitte şair daha çok sarayın fiziki unsurlarını abartılı şekil-
de tasvir eder ve Rızâ’nın medfun olduğu mekânı Ravza-ê Rızâ şeklinde anar.

Arştan daha yüce, kümbetinin nuru bütün âlemi aydınlatan bu saray kimindir?
Bu sarayın altın kümbetinin şemselerinden utanan güneşin zarı, dördüncü semanın 
tavla tahtasında çıkmaza girmiştir.
Bu sarayın otağının ateş renkli gül resminin kamaştırıcı yansımasından dolayı; ta-
şının üzerinde, semenderin kaymış ayak izleri vardır.
Bu saray karşısında Nu’man, Havarnak Sarayı planından utanç duyar; Kisra’nın 
kalbi, sarayının yıkılmış kemerinden dolayı üzgündür. 
Bu sarayda ziyaretçilerin ayakkabılarını korumak için kapısında, Hakan ve Kayser 
gibi binlerce hizmetçi var.
Eski anlayışa göre dördüncü semada bulunan güneş, kâinatı aydınlatan bu 

harika güzel kümbet karşısında şaşkınlığa uğrayarak çıkmaza girmiş; güzel-
liğini göstermekten çekinerek görevini yapmada; doğup ışık saçarak dünyayı 
aydınlatmada tereddüt etmektedir.9

3. beyitte semender ve ateş sözcükleriyle müraatü’n-nezir sanatı oluşturulmuş. 
Çünkü eski anlayışa göre semenderin yiyeceği ateşten ibaretti.

Ayrıca şiirin bu kısmında tarihi ve mitolojik unsurlara da yer verir. Şiirde 
geçen Kisra Sarayı (Tâq-ê Kisra veya diğer adı Eyvân-ê Medâyîn veya Eyvân-ê 
Kisra) Sasanî şahlarının Irak’ın eski Tîsfûn şehrindeki (Bağdat’ın 37 km güneyin-
de Dicle’nin doğu kıyısında eni 275 ve uzunluğu 365 metre) en muhteşem sarayı 
sayılır. Kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Birinci Şapûr zamanında (224-241) 
ve Birinci Hüsrev zamanında (531-578) restore edildiği tartışma konusudur. 

Havarnaq-ê Nu’man ise Sasanîlere bağlı Lahmî hükümdarı Nu’man (b. İru’l-
qays)’ın İran kralı Birinci Yezdgerd’in emriyle oğlu Behrâm-ê Gûr (420-438) için 
yaptırdığı sarayın adıdır. Varyantlara göre Nu’man bu sarayı yaptırmak için 
çok yetenekli bir mimar arayışına girer ve kendisine baba tarafından İranlı, 
anne tarafından Romalı Sinimmar adında bir mimarı önerirler. Siminnar sade-

9 Mîr	Âqâ’î,	Seyyid	Hâdî,	“Cilvehâ-yê	İrâdet	be	İmâm	Rızâ	(a.s.)	Der	Eş‘âr-ê	Movlânâ	Hâlid-ê	
Naqşbendî,	Faslnâme-ê Tahassusi-yê Heblu’l-Metîn,	III/9,	Zemîstan	1393	hş.,	s.	31.
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ce usta bir mimar değil aynı zamanda astrolog ve jeolog idi. Sarayın inşasında 
ve renklerinde bütün yeteneklerini kullanarak muhteşem bir yapı meydana ge-
tirdi. Öyle ki saray günün belli zamanlarında farklı renklere; örneğin genelde 
mavi, öğle vakti altın sarısı ve akşamları da beyaz renge bürünürdü.10 Necef’in 
bir mil doğusunda iki nehir arasında Hîre’de yer alan bu saray o dönem Arap 
şairleri tarafından dünyanın otuz harikasından biri şeklinde nitelenmiştir.11 

Şair adı geçen iki benzersiz tarihi sarayın manevî değerleri ve koruyucuları 
olmadığı için yıkılmaya mahkûm olduklarını, ama İmam Rızâ’nın türbesi ve 
külliyesi manevî kimliğiyle sapasağlam durduğunu ima eder.

Ravza’nın hizmetçilerini de İslam öncesi Türk kralları Hakanlar ve Roma 
kralları Kayserlerden üstün olduğunu belirtir. 

Şair girizgahla (methiye kısmına geçişle) birlikte şu dört beyitte de İmam Ali 
Rızâ’nın bu saraya kattığı manevî değere ve bilhassa Hz. Peygamber’e dayanan 
soyunun kutsallığına vurgu yapmaktadır:

است پيمرب  چشم  دو  نور  خوابگاه   اين 
است گسرت  سايه  جهان  قاف  به  تا   وزقاف 
است جعفر  زگلستان  گلی  نو   سرياب 

نوباده ی حديقه ی زهرا و حيدر است

اولياست  ساالر  قافله  بارگاه   اين 
غرب  به  تا  شرق  از  است که  حضرتی  بارگاه   اين 
است  کاظم  فرزند  که  رضاست  ی  روضه   اين 

سرو سهی زگلشن سلطان انبياست 

Burası, evliya kafilesi önderinin sarayıdır; burası Peygamberin iki göz nurunun 
uyuduğu yerdir.
Burası, Doğudan Batıya kadar, baştanbaşa dünyaya himmet gölgesini yayan bir 
hazretin sarayıdır.
Burası Kâzım’ın oğlu Rıza’nın ravzasıdır; Cafer’in gül bahçesinden suya kanmış 
taze bir güldür.
Peygamberler sultanı Gülşen’inden bir selvi boyludur; Zehra ile Haydar’ın taze 
meyvesidir.
Şair şu beyitlerde de aşırı duygusallığa kapılarak İmam Rızâ’nın manevî şah-

siyetini kavrayıp ifade etmenin beşer aklını aştığını itiraf eder ve ravzayı Kâbe 
ile karşılaştırır. Kâbe’ye mahsus bazı özelliklerin bu mekânda da bulunduğunu 
ifade eder. Yeryüzünü ruh taşıyan bir kişiliğe sokar (teşhis sanatı). İmam Rızâ’nın 
bedenini kucakladığı için onu; canlı bir varlık şeklinde algılayarak, onun gökyü-
zünden daha üstün olmakla övünmeyi hak ettiğini söyler. Ona göre İmam Rızâ’ya 

10 A.g.e.,	32-33.
11 Efsaneye	göre	sarayı	yapan	mimar,	sarayla	ilgili	sırra	vakıf	olduğu	(bir	taş	çıkarılsa	sarayın	

tamamı	yıkılacağı)	veya	Nu’man	ona	az	para	verdiği	ve	daha	fazla	para	verseydi	daha	güzel	
bir	 saray	 yapabileceğini	 söylediği	 için	 açılıştan	 önce	Nu’mân	 tarafından	 saray	 damından	
aşağıya	atılarak	öldürülmüş.	Nizâmî-ê	Gence’î,	Heft Peyker	adlı	mesnevisinde	olayı	ayrıntılı	
şekilde	dile	getirmiştir.	Bk.	Abdulkerim	Attârzâde,	“Xeverneq”,	Dânişnâme-ê Cihân-ê İslâm, 
XVI:	http://rch.ac.ir/article/Details?id=8884.

 Hasan ÇİFTCİ



157

bağlanan kişi dünya saltanatı tacına asla tenezzül etmez; bu taç ona ar gelir. 

است کبوتر  عبور  جمال  کی  کعبه   بر 
است اخضر  چرخ  اين  بر  فخر  هزار  را   او 
است مضمر  مصّفاش،  ضمري  ی  گوشه  در 

 

است مقرّر  احسان،  موافق  جزاها  آری، 

 

ننگش ز تاج سلطنت هفت کشور است

پرد  منی  کمالش  کاخ  به  خرد   مرغ 
برگرفت  به  پاکش  تن  زمني  جان  مهچو   تا 
است  باطن  اسرار  ز  چه  آن  ظاهر  اهل   بر 
او  مجال  از  کند  نور  کسب   خورشيد، 

آن کس به بندگيش شد آزاد از دو کون

Akıl kuşu, onun kemal sarayına uçamaz; güvercinin Kâbe üzerinden uçma imkânı 
olur mu?
Yeryüzü, onun temiz bedenini can gibi kucağına alalı; bu mavi feleğe karşı binlerce 
iftihar hak etti.
Batın ehlinin gördüğü sırlar; onun tertemiz gönlünün köşesinde saklıdır.
Güneş ışığını onun cemalinden alır; evet karşılık, ihsana göre belirlenir.
Ona köle olmaktan dolayı iki dünyadan da azad olan şahıs; yedi kıtanın saltanat 
tacını kabul etmekten utanç duyar.
Eski kanıya göre Kâbe’ye özgü şaşırtıcı işlerden biri de orada bulunan sayı-

sız güvercinler ve diğer kuşların bu mekâna konmaması ve üzerinden uçmama-
sıdır. Genellikle müşahede edildiği üzere bir güvercin bütün Harem üzerinden 
uçarken Ka’be’nin hizasına geldiği zaman yönünü değiştirerek başka tarafa gi-
der. Derler ki sadece hasta kuşlar Kâbe’nin üzerine konar ya hemen ölürler ya 
da şifa bulurlar.12

Güneşin ışığını onun cemalinden aldığını ifade ederken sahihliği tartışma 
konusu olan “Reddü’ş-şems” hadisine işrette bulunur.13 

Güya vahiy geldiği esnada Hz. Peygamber’in sırtını Hz. Ali’nin kucağına da-
yadığı ve vahyin gelişi uzun süre devam ettiği için ikindi namazını geçirdikleri 
ve ikindi namazını kılmak için batmış olan Güneşin geri gelerek onlara İkindi 
namazını kılma fırsatını verdiği; İmam Rızâ’nın da onun dedelerine önceden 
yapmış olduğu bu iyilikten dolayı güneşe ışık vermektedir.14 

12 İbn	Batûta,	Sefernâme-ê İbn Bâtûta	(Farsçaya	çev.	Muhammed	Ali	Muvahhid),	1376	hş.,	I,	
176-177.

13 Hüseyin	 b.	Ali’den	 rivayetine	 göre;	Allah	 Rasûlü	 (s.a.v)’nün	 başı	 Hz.	Ali’nin	 kucağında	
idi.	O	 sırada	Allah	Rasûlüne	vahiy	 geliyordu.	 (Güneş	 batmak	üzere	 idi.)	Vahiy	 sona	 erip	
Peygamberimiz	(s.a.v)	açılınca	Hz.	Ali’ye;	“İkindi	namazını	kıldın	mı?”	diye	sordu.	Hz.	Ali	
(r.a):	“Hayır”,	dedi.	Peygamberimiz	(s.a.v):	“Allahım!	Sen	gayet	iyi	biliyorsun	ki,	O	senin	
tâatinde	ve	Rasûlünün	tâatinde	idi.	Onun	için	güneşi	iade	et”,	buyurdu.	Allah	da	onun	için	
güneşi	iade	etti.	Bunun	üzerine	Hz.	Ali	(r.a)	ikindi	namazını	kıldı.	Sonra	da	güneş	battı.

14 Yüksel,	s.	33-34.
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است اکرب  حج  صد  چو  نه  توقفی  جا   کاين 
کاين دولتی است رشک روان سکندر است

روان  مشهدش  سوی  به  حاجيا   برگرد 
بی طی ظلمت، آب خضر نوش بر درش 

Ey Hacı, geri dön; onun şehri Meşhed’e doğru git; orada bir miktar vakfede bulun; 
bu vakfe yüzlerce Haccı Ekber gibidir. 
Karanlığı kat etmeden onun kapısında Hayat Suyunu iç; zira bu, İskender’in ruhu-
nun kıskandığı bir devlettir.
Dini ve mitolojik unsurları da barındıran şu beyitlerde Şeyh Hâlid aşırı şekil-

de sûfiyâne duyguların verdiği vecdin etkisinde kalmış şathiyatta bulunmuştur. 
İnsanları İmam Rızâ’nın türbesini ziyaret etmeye teşvik eder; onun Meşhed’ine 
girmelerini ve onlara hacıların Arafat’ta yaptıkları vakfe’nin bir benzerini bu-
rada da yapmalarını önerir. Bu davranışın sevabının yüzlerce Haccülekber 
(Arafat’a çıkılan günün Cuma’ya denk geldiği yılda yapılan hac) karşıladığını 
söyleyecek derecede duygulara yenik düşer. 

Şiâ’nın bu hususta hadis olarak kabul ettiği şu söze de telmih ettiği düşünü-
lür:

»ستدفن بضعة منی خبراسان ما زارها مكروب اال نفس اهلل كربته و ال مذنب اال غفراهلل ذنوبه« 
“Benim bir parçam (evladım) Horasan’da defnedilecektir; onu ziyaret eden 

her sıkıntılının sıkıntısı giderilir ve her günahkârın günahı affedilir.”15

Ya da Süleyman B. Hams’ın Musa b. Cafer’in şöyle dediğini aktarır: “Kim evla-
dım Ali’nin mezarını ziyaret ederse Allah ona 70 mebrur haccın sevabını yazar”16

Mevlânâ ikinci beyitte, İmam Rızâ’nın türbesini ziyaret edenlerin manevi açı-
dan; İskender’in onca zahmete rağmen elde edemediği Hayat/ Hızır Suyunu zah-
metsiz içmiş gibi olduğunu ifade eder. Hızır’ın hayat suyunu içmeye muvaffak 
olması ile İskender’in bundan mahrum kalması hikâyesine de işaret vardır.

است مصدر  معنی  به  دليل  بلی،   مشتق، 
است لنگر  آل  زسلسله  ورا  نه   گر 
است زشهپر  مفرشش  قدسيان،  خيل   کز 

پيوسته کارشان مهه جاروب اين در است

زتربتش  )ص(  حمّمد  بوی  شنيد  بتوان 

 

زمني کشتی  شدی  خرد  فتنه  موج   از 
هنيد  پا  آهسته  وی  حرمي  بر   زوار 

غلمان خلد کاکل خود دسته بسته اند 

Onun türbesinden Muhammed’in kokusu geliyor; evet, türemiş sözcük, kök sözcüğe 
(mastara) kılavuzdur.
Eğer liman gibi olan Ehli Beyt olmasaydı; yeryüzü gemisi fitne dalgasından parça-
lanırdı.
Ey ziyaretçiler, onun hareminde adımınızı yavaş atın; melek sürüsünden dolayı bü-

15 Mîr	Âqâ’î,	s.	35.	Şîi	kaynaklarda	yer	alan	bu	söz	Sünnî	kaynaklara	göre	hadis	değildir.	Bk.	
https://islamqa.info/ar/215204

16 Mîr	Âqâ’î,	s.	34.	Şîi	kaynaklarda	yer	alan	bu	söz	de	Sünnî	kaynaklara	göre	hadis	değildir.	Bk.	
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=21760.
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tün sergiler melek kanadıdır.
Ebedi cennetin Gilmanları kâküllerini deste deste bağlamış; bütün işleri sürekli bu 
dergâhı süpürüp temizlemektir.
İslâm kültüründe Makedonyalı İskender’in Doğuya düzenlediği sefer-

deki bir amacı da hayat suyunu arayıp bulmak şeklinde yorumlanmış ve bu 
çerçevede çok sayıda menkıbe uydurularak konu mesnevî tarzında yazılan 
İskendernâme’lerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.17 

Şu beyitlerde de soyuna ve ailesine işaretle İmam Rızâ’nın türbesinden Hz. 
Peygamber’in kokusu geldiğini gramer kuralı kelime türetme metaforunu kul-
lanmıştır. Arapça’da kelimeler mastardan türetildiği için aynı kökten seslere sa-
hiptir. İmam Rızâ da kökünün yani soyunun niteliklerini taşımaktadır. 

Şair ikinci beyitte dünyayı bir gemiye benzetir ve dünyadaki fitneleri de fır-
tınaya benzeterek Âl-ê Lenger tabiriyle şu hadise işaret etmektedir. Ebû Zer 
el-Gaffârî Peygember (s) şöyle dediğini rivayet eder:

“Ehli Beyt’imin aranızdaki konumu Nuh’un gemisi gibidir; ona binen kurtu-
lur; ondan geri kalan boğulup helâk olur.” (Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed 
b. Hambel, Müsned, III, 157.)

Hâlid ardından iki beyitle İmam Rızâ’nın ravzasını meleklerin dolaştığını 
ziyaretçilerin adım atarken dikkat etmelerini önerir. Ardından Ravza’nın hiz-
metçilerini cennete mahsusu Gilmanlara benzetir. 

Ardından İmam Rızâ’ya “Şâhâ!” (Ey Şahım!) şeklinde hitab eder. Çün-
kü İmam Rızâ’nın meşhur bir lakabı da “Sultân-ê Horâsân” (Horasan’ın 
Sultanı)’dır.18 Hâlid de onun bu özelliğini belirtmeyi ihmal etmemiş ve akıl üstü 
olduğunu düşündüğü niteliklerini anlatmanın, güneşi cilalama işine benzediği-
ni ve bunun imkânsızlığını dile getirmiştir.

است؟! برتر  عقل  از  تو  توان که وصف  می   کی 
صيقل زدن به آيينه مهر انور است

من  زبان  و  عقل  به  تو  ستايش   شاها 
اوصاف چون تو پادشهی از من گدا 

Ey Şah, aklımızla ve dilimizle seni hakkıyla övmek nasıl mümkün olur; zira senin 
faziletini anlatmak aklı aşar.
Ben dilencinin senin gibi bir padişahı methetmesi; ışık saçan güneş aynasını parlat-
maya çabalamak gibidir.
Kasidenin bu bölümünde Mevlânâ Hâlid, İmam Rızâ’ya hitaben, ilkin Hz. 
Peygamber ve Hz. Ali, ardından Şîa’nın oniki imamını tevessül veya şefaatçi 

kılarak onların hatırı için bağışlanmak üzere dua eder. Her bir imamı, diğerle-
rinden ayıran kendine has özellikleriyle anmayı ihmal etmez. Şeyh Hâlid başka 

17 Ayrıntılar	için	bk.	İsmail	Ünver,	“İskender”,	DİA,	XXII,	557-559.
18 Mîr	Âqâ’î,	s.	36.
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bir şiirinde de Şîanın 12 imamını “Dinin süsü/zineti” şeklinde anarak isimlerini 
tek tek sayar.19

İlk beyitte sûfîlerin çokça başvurduğu ve mevzu olduğu halde hadis olarak 
bilinen sözün başında yer alan “Lewlâke” sözüyle başlar. Ardından dünyanın, 
zehir içirilerek şehid edilen Hz. Hasan’ın mateminden dolayı hala gözyaşı dök-
tüğünü; gökyüzünün Kerbelâ’da şehid edilen Hz. Hüseyin için akıttığı kanlı 
gözyaşlarından dolayı ufukların kızıla boyandığı şeklinde yorumlar. İlave ola-
rak Hz. Ali’nin Hayber kalesinin fethi konusundaki rolünü anlatan tarihi olaya 
ve Hz. Peygamber’in hadisine (Buharî’de yer alan hadis) de işaret edilmiştir.

“Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resûlü onu sever, o da 
Allah ve Resûlünü sever. Allah, onun eliyle fethi gerçekleştirecektir.”

است افسر  اولوالعزم،  شهان  تارک   بر 
است خيرب  باب  هنرش  زدفرت   بابی 
است سخنور  عقل  حريت  و  زبان   قفل 
است تر  جهان  چشم  دو  هنوز  مامتش   کز 
است امحر  خونابه  به  چرخ  کنار  وی   کز 

انشای بو فراس زيک قطره کمرت است

شرف  کز  »لوالک«  مسند  شاه  به   جانا 
روزگار  اوراق  بر  که  آن  حق  به   ديگر 
او  نام  که  کس  آن  عصمت  نور  به   ديگر 
ای  داده  زهر  آن  ی  سينه  سوز  به  گه   آن 
کربال  سلطان  ناحق  خون  به   ديگر 

ديگر به حقِّ آن که ز حبر مناقبش 

Ey canım (Ali Rıza)! Şerefinden dolayı Ûlûl’azm şahların (peygamberlerin) başları 
tepesine taç olan “Lewlâke” oturağının Şahı (Hz. Muhammedin’in) hakkı için;
Bir de, sanatının bir konusu, zamanın sayfalarındaki (tarihteki) Hayber kapısını 
açmak kadar değeri olan zatın (Hz. Ali’nin) hakkı için;
Bir de, adı dilin anahtarı olan ve sanatperver aklı hayrete düşüren zatın (Hz. 
Fatıma’nın) ismetinin nurunun hakkı için; 
Mateminden dünyanın iki gözü hala gözyaşı dökmekte olduğu, Zehir içirilmiş bağrı 
yanan zatın (Hz. Hasan’ın) hakkı için; 
Bir de, kanlı gözyaşları akıttığı için göğün eteğinin kızıla boyandığı Kerbelâ Sulta-
nının (Hz. Hüseyin) haksız yere akıtılan kanının hakkı için;
Ebû Firâs’ın20 söylediği methiyeler, menkıbeleri deryasından bir damlayı karşılama-
dığı zatın (Zeynelâbidin’in) hakkı için;

19 Kardaş,	s.	30
20 Hâris	b.	Sa’îd	b.	Hamdân	(d.	320/932,	katli	357/968)	Arapça	şiir	söyleyen	Hamdânîlerden	

emirzade	olup	Ehli	Beyt’i	öven	bir	Şîi	şairdir.	
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است در  را  اسرار  جواهر  مزن   مر 
است داور  عرفان  در  از  لبالب   حبر 
است سرور  اشراف،  و  اعاظم  ی  زمره   بر 
است خاور  مشس  و  چهارده  ماه   شرمنده 
است مهه جسم جوهر  به عسکری که  آن گه   و 

با بره، شريه شرزه، بسی ِبه زمادر است

او  قلب  که  باقر  اقدس  روح  به  گه   آن 
اش  سينه  که  جعفر  باطن  نور  به   ديگر 
او  از  بعد  که  کاظم  موسی  حقِّ  به  گه  آن 

 

اش  اشعه  کز  تو  طلعت  قرص  به   ديگر 
نقی  پاکی  و  تقی  نيکی  به   ديگر 

ديگر به عهد پادشهی کز سياستش 

Bir de, göğsü sırlar cevheri mahzeninde sır incisi olan Bâqır’ın kutsal ruhu için;
30.Ve bir de, göğsü İlâhî irfan deryasıyla dolup taşıyan Cafer’in gizli nuru hakkı için;
Kendisinden sonra gelen büyük eşraf zümresinin önderi olan Musa Kâzım’ın hakkı için;
Ondan sonra, senin (ey Ali Rıza), onun ışığında on dördündeki mehtap ve Doğunun 
güneşinin mahcup olduğu değirmi yüzünün hakkı için;
Bir de Takî’nin iyiliği ve Nakî’nin temizliği hakkı için ve ayrıca bütün bedeni mücevher 
olan Askerî’nin hakkı için;
Siyasetinde yırtıcı aslanın kuzuya annesinden daha iyi davrandığı padişahın 
(Mehdî’nin) adaleti hakkı için;

است حمشر  روز  زمزمه  زبيم   لرزان 
است ستمگر  نفس  و  سرکش  ديو   مغلوب 
است! از جور اگر خالص شود، وُه چه در خور 

 

نا اهل و اهل، پيش کرميان، برابر است

بيد  مهچو  پيوسته  که  رحم  آر  »خالد«   بر 
زار،  گدای  اين  دادگری  پادشاه   تو 
ای  بنده  ستمديده  شاه  تو  چون  لطف   از 

نا اهلم و سزای نوازش ِنيم، ولی

35.Mahşer günü gürültüsü korkusundan sürekli söğüt dalı gibi titreyen Hâlid’e acı!
Sen adil bir padişahsın; bu inleyen dilenci ise asi şeytana ve zalim nefse yenik düşmüş.
Zulme uğramış kul, senin gibi bir padişahın lütfuyla eğer kurtuluşa erse ne güzel olur!
Layık değilim ve okşamaya da değmem; ancak layık olanla layık olmayan cömertlere 
göre eşittir.21

Sonuç
Hem Şîi şairler hem Sünni şairler büyük çoğunlukla Hz. Peygambere, Ehli 

Beytine ve arkadaşlarına derin bir saygı duymuş, onları muhabbetle öven şiirler 
kaleme almış ve İslam kültüründe yaygın hale gelen menkıbelerini dile getir-
miştir. Bu şairler aynı zamanda bu tür şiirlerinde sahip oldukları dini, tarihi, 
mitolojik vs. malumatlarını işaret eden sembolleri de aktarmak suretiyle şiirsel 
yeteneklerini göstermeye çalışmıştır. 

Şîa’dan aşırı ve batıl inançları taşıyan guruplara karşı hassas olan, ancak Ehli 
Beyt’e büyük bir muhabbet besleyen Mevlânâ Hâlid de ağırlıklı olarak İmam 

21 Kardeş	(Farsça	Metin),	s.	4-6.
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Rızâ’yı ve diğer imamları öven bu şiiri kaleme almakla duygularını yansıtmaya 
ve sanatsal gücünü ispatlamaya çalışmıştır.
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MEVLÂNÂ HÂLİD EL-BAĞDÂDÎ’NİN  
KA’BETU’L-ÂMÂL ADLI KASİDESİNİN ANALİZİ

Hasan Selim KIROĞLU*

GİRİŞ: 
Hâlid el-Bağdâdî en-Nakşibendî’nin Arapça Kasidesi, Yapısı ve Belağatı:
Biri ilimde diğeri tasavvufta olmak üzere iki alanda uzmanlığını ve yeterlili-

ğini ispat eden Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî, h.13. asrın en önemli ve Nakşibendî 
İmamlarının sonuncusu olarak kabul edilmektedir. Kürtçe, Farsça ve Arapça 
dillerini çok iyi bilen İmam aynı zamanda Hindistan, Irak, Hicaz ve Şam böl-
gelerinin aktif gezgincisi durumundaydı. Yarım asırlık bir ömre zengin bir mi-
ras bırakmıştır. İlimleri bir birine bağlayan ve bu ilimlerde üstad olan Hâlid 
el-Bağdâdî, İslam halklarını eğitmede ve dillerini edinmede yeteneklerini kul-
lanmıştır. Arapça yazdığı ve üzerinde çalıştığımız Ka’betu’l-Âmâl adlı kaside-
sini, Farsça Divanının içinde bulduk. Üzerinde durduğumuz ve sunduğumuz 
bu kasidesinde Hâlid el-Bağdâdî’nin Batınî keşfi ile şairlerin ilhamının ortak bir 
özellikte toplandığını görmekteyiz. İmamın bu Arapça kasidesinde uyguladığı 
sanatsal metodu, belağat ve terimsel kavramları beş ana başlık altında sunmaya 
çalışacağız. Bunlar;

1- Hâlid el-Bağdâdî’nin Hayatı; a- Adı, Nesebi ve Hayatı. B- Hocaları, Öğ-
rencileri, İlmi faaliyetleri ve Eserleri.

2- Arapça Kasidesi;
3- Kasidenin Genel Yapısı;
4- Kasidenin İçinde Bulunan Belağat İfadeleri; a- Kasidenin ölçüsü b- La-

fızları ve içerdiği konuları c- Kullandığı yöntemler.
5- Kasidesinde bulunan; a- Beyan b- Meani c- Bedi sanatları.

* Yrd.Doç.Dr.,	Sinop	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(hasanselimkiroglu@sinop.edu.tr;	
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1. Hâlid el-Bağdâdî’nin Hayatı
a- Adı, Nesebi ve Hayatı:
m.1776-1827/ h.1190-1242 yılında Kuzey Irak’ın Şehrezur-Süleymaniye şeh-

rine bağlı Karadağ kasabasında doğan Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin Hz. Os-
man b. Affan’ın soyundan1 geldiği söylenmektedir. Çocukluğunda Bağdat şeh-
rine göç ettiği, oradan da Şam’a yolculuk yaptığı ve sonunda Dımaşk şehrinde 
Veba hastalığından vefat ettiği anlaşılmaktadır.2

Hakkında İbn el-Baytâr; “ O asrının İmamı, Şam’ın ve Mısır’ın göz bebeği, döne-
minin incisi, insanların övgü kaynağı, güç bakımından âlimlerin en büyüğü, ünlüsü, 
gece hakkında konuşacak olsa onun için saf, ter temiz bir ay parçası olduğu, gündüz 
konuşacak olsa doğuda ve batıda onun gibi bir güneşin olmadığını, kulların özünün 
özü, zahitlerin ve mürşitlerin pîrî, İrfanın sultanı, zevkin ve vicdanın rehberi” şeklin-
de ifade kullanmaktadır.3 Yine hakkında Harirîzade Bağdâdî ilmî kişiliğini ifa-
de ederken: el-Âlim, el-Allame, el-Hibr, el- Fehhame, Mantuk ve Mefhum ilimlerine 
maliki, ilimlerde Yed-i Tulâ’ya sahip, el-Arif, el-Müsellik, müritlerin mürebbisi, salik-
lerin mürşididir, der.4 Buna ilave olarak Abdu’l-Hay el-Kettânî de; “Şam beldesi 
Nakşibendî tarikatının son İmamı Hâlid el-Kürdî, h.1242 yılında vefat etmiştir, 
şeklinde kayıt düşmüştür.5

b- Hocaları, Öğrencileri, İlmi Faaliyetleri ve Eserleri:
Abdullah ed-Dehlevi, Muhammed el-Kuzberi, Ömer el-Gazi, Emir Abdu’l-

Kadir el-Cezairi, Fakih Muhammed Emin Abidin, Âlûsî ve diğer bir çok alim 
onun hayatında önemli etkisi olan alimlerdir. Kur’an-ı Kerim ve ilk eğitimini 
Karadağ’da alır. Daha sonra birçok ilmi tahsil edeceği Süleymaniye şehrine 
gider. Orada Abdu’l-Kerim el-Berzencî ve Abdu’r-Rahim el-Berzenci’den eği-
tim alır. Daha sonra Kuy ve Senendic beldelerine Matematik, Geometri, Ast-
ronomi, Usturlab ilimleri yanı sıra Kürtçe ve Farsça öğrenmeye gider. Ayrıca 
Süleymaniye’deki eğitimini iki bölümde de değerlendirmek mümkündür. m.1807 
yılında Hindistan’a gidip Mürşidi Abdullah ed-Dehlevi’den, Nakşibendîlik ta-
rikatı üzerine İcazet alarak, o alanda ilerler.6 Hindistan bölgesinin âlimi ve ta-
rikat şeyhi olan Şah Ğulam Ali namıyla tanınmış Şeyh Abdullah ed-Dehlevi el-
Hindî onun tasavvuftaki ilk şehyi ve mürşididir. Diğer ders aldığı hocaları ise 
Abdu’l-Aziz b. Veli ed-Dehlevî, Muhammed b. Abdurrahman el-Kuzberi, Ömer 
b. Abdu’l-Ğaniy el-Ğazzî ed-Dımaşkî ve Mustafa el-Kürdî ed-Dımaşkî’dir. İlk 

1 Ateş	Süleyman,	Tasavvufun	Kaynağı,	Uluslar	Arası	Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî	Sempozyumu,	
Türkiye	Diyanet	Vakfı	Yay.,	Ankara	2012,	s.	39.

2 ez-Zirikli,	el-‘Alâm,	c.2	s.249.
3 el-Baytar,	Hilyetu’l-Beşer	fî	târihi	el-Karn	es-Sâlisi	Aşer,	s.570.
4 İbrahim,	el-	Mecdu’t-Talid,	s.	36;	Ateş	Süleyman,	Tasavvufun	Kaynağı,	s.	41.
5 el-Kettânî,	Fihrus	el-Fehâris,	c.1,	s.373.
6 Mu’cemu’l-Bâbıtîn;	http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2305.(03.02.2017)
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hadis derslerini de Irak havzasının o dönemin bilginlerinden olan en-Nûr Aliy 
b. Muhammed Sa’îd el-Bağdâdî es-Suveydi’den dinleyerek almıştır.7 

Şairimiz Irak ve Şam bölgelerinde ders vermesinin yanı sıra edebiyat, fıkıh, 
hadis, akaid ve tasavvuf gibi farklı alanlarda da birçok eser yazmıştır. Bu eser-
leri şöylece sıralayabiliriz:

1- Şerhu Makâmât-ı Harîrî ( Tamamlanmamıştır)
2- Şerhu Akaidi Adudiyye
3- İrade-i Cüzziyye Meselesinin İspatı Hakkında Risale (Basılıdır.)
4- el-‘Ikd’ul-Cevherî fî el-Fark beyne Kesbî el-Mâtûridi ve’l-Eş’ari
5- Celâ’ul-Ekdâr (Bedir Ashabının Alfabetik sıra ile yazıldığı eserdir.)
6- Farsça Divan
7- Buğyet’ul-Vâcid fî Mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid ( Yeğeni Es’ad tarafından 

yazılmış, basılıdır.)
8- Esfâl-Mevârid min Silsileti Ahvâli el-İmâm Hâlid (Osman b. Sened tara-

fından yazılmış, basılıdır.)
9- el-Faydu’l-Vârid ‘Alâ Ravdı Mersiyyeti Mevlânâ Hâlid (Şeyh Mahmûd el-

Âlûsî)
10- Sellu’l-Hüsâm el-Hindî fî Nusrati Mevlânâ Hâlid en-Nakşibendî (İbn 

Âbidîn tarafından yazılmış, basılıdır.)8

Arap şairlerin adlarının geçtiği Mu’cemu’l-Bâbtîn adlı internet sitesinde 
Hâlid el-Bağdâdî’nin Farsça Divanı hakkında bilgi verirken, bu divanın biti-
minde Arapça bir kasidesinin olduğunu vurgulamaktadır. Sitede hakkında şöy-
le bir kayıt bulunmaktadır: “Şair ve mutasavvıf, Şeyhi Abdullah ed-Dehlvî’yi 
ziyareti esnasında başından geçenleri, ona kavuşmasını, özlemini eski Arap 
kaside ile yazmıştır. Vasıf, medih ve özlemi içeren ve 71 beyten oluşan Arapça 
kasidesini Farsça yazdığı Divan’ına ekleyen, Nakşibendiyye tarikatının müced-
didi Şeyh Mevlânâ, h.1260/m.1844 yılında vefat etmiştir.9

2- Arapça Kasidesinde, bulunan edebi ifadeler ve özellikleri:
Şeyhin yetmiş bir beytten oluşan, Ka’bet’u-l Âmâl adlı şiirinin otuz dokuz 

beytini, kasidenin ruhuna uyması adına kesintiye uğratmaksızın, analizini ya-
parak, belağat yönünden ele alacağız. 

   *كـُملـْت مسـافُة كعبِة اآلمــــــــــــــاِل         .....              حـمًدا لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمـــــــــاِل
رى       .....              ومـِن اعتـوار الـحطِّ والـتِّرحـــــــــــال  *وأراَح مـركبـَي الّطلـيَح مـــــــــن السُّ
*وأزاح عني قيد حب مواطني               .....              وعـالقِة األحـبـاب واألمـــــــــــــوال

 *وُهمـوٍم أمهتي وحسـرِة إخـوتـــــــــــي          .....             وغمـوم عـمِّي أو خـيـاِل الخــــــــــــال

7 el-Fihrus	el-Fehâris,	c.1,	s.373.
8 ez-Zirikli,	el-‘Alâm,	c.2	s.249.
9 Mu’cemu’l-Bâbıtîn;	http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2305.(03.02.2017)
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ال اِد والعذَّ *ومـواعـِظ السـاداِت والعـلـمـــــــــــاِء            .....            ومـالمِة الـــــــــــــــــحسَّ
*وأعـاذنـي مــــــــــــــــن فرقٍة أّفاكٍة                .....             وأجـارَنـي مــــــــــــــــــن ُسذٍَّج ُجهَّال

*وأنـالنـي أعـلى الـمآرب والـمــــــــنى           .....             أعـنـي لقـاَء الـمـرشِد الـمفضـــــــــال
*َمن نـوََّر اآلفـاَق بعـد ظالمهــــــــــــا              .....            وَهدى الخالئق بعد طول  ضالل

« الَقْرَم اّلذي        .....             َمْن لـحُظه ُيحـيـي الرمـيـَم الـبـالــــــي *أعـنـي »غالَم عـلــــــــــيٍّ
*تـمـثـيُله مـا جــــــــــــــاز إال أّنه                  .....             مـا نـاقش األدبـاَء فـي الـتـمـثــــــال
*هـو يـمُّ فضٍل طـوُد طــــــــــــوٍل والكرْم        .....             يـنـبـوُع كلِّ فضـيلٍة وخـصــــــــــــــال

*نجـُم الهدى، بـدر الـدُّجى، بحـُر الــــتقى   .....            كـنز الفـيـوِض، خزانُة األحـــــــــــوال
ًنا          .....            والشمِس ضـوًءا والسمـاِء معـالـــــــــــي *كـاألرِض حـلـًما والجـبـاِل تـــــــــمكُّ

*قطب الطرائِق قـدوُة األوتــــــــــــــاد             .....            غوُث الخالئِق رحـلُة األبــــــــــــــدال
*شـيـُخ األنـام وِقبــــــــــــلُة اإلسالِم            .....               صدُر العـظام ومـرجُع األشكـــــــــــــال
*هـاٍد إلى اأَلْولى بــــــــــــــهدٍي مختٍف        .....               داٍع إلى الـمـولى بصـوٍت عـــــــــــــال

*محـبـوُب ربِّ العـالـمـيـن مـــــــن اقتدى     .....               بـهداه ُقْل: يـا قـدوَة األمـثــــــــــال
ه          .....              قـد ُصد عـنه عجـائُب األحـــــــــــــوال *كـم مـن ولـيٍّ كـامـٍل مـــــــــــــن صدِّ

*كـم مـن جهـوٍل بـالهـوى مكبـــــــــــوٍل        .....              نّجاه مـن لـحٍظ كحـلِّ ِعقــــــــــــــــال
*مـن شـاَم لـمًعا مـن بروِق ديــــــــــاره           .....             بـَمشـاِم روِض الشـام كـيف يبـالـــــــــي

*آنسُت مـن تلقـــــــــــــاء »َمْدَيَن« ِمصره      .....              نـارًا فلـبَّى الـبـاُل بـالـبـلـبـــــــال
*فهجـْرُت أهلـي قـائاًل لهـُم امكثــــــــوا       .....              أرجْع إلـيكـم ِغبَّ االستشعــــــــــــــال

ّهال *ونـويـُت هجـراَن األحـبِة كلهم              .....              وركبُت متـَن األجرد الصَّ
*فطـوى مـنـازَل فـي مسـيرة مــــــــــنزٍل         .....              واًها لجـاٍر سـابٍح ِشمـــــــــــــــــالل

*ونسـيـُت أصحـابـي عـلى مـيثـاقهــــــم        .....              ومـواعـدي مـن فرط شـوق جـمـــــــــــال
*مـن لـي بتبـلـيغ السالِم إلْخوتـــــــــي           .....             وببسط عذِر الغدِر واإلهـمــــــــــــــال

*سلـب الهـوى ُلبِّي فـمـا فـي خــــــــاطري      .....             غـيُر الـحـبـيب وطـيُف شـوِق وصـــــــــال
*قـد حـان حـيـن تشـرُّفـي بـوصـــــــــاله          .....             مـن لـي بشكر عطـيَِّة اإليصـــــــــــــال
*يـا ربِّ ال ُأحصـي ثنــــــــــــــاءك إنه            .....              سَفٌه عـلى مــــــــــــــــن شمَّ ريَح زوال
*واهلل لـو ُأعطـيـُت عـمــــــــــرا خالدا           .....              وتـركُت غـيَر الـحـمِد كلَّ ِفعــــــــــــال

*وأتـيح لـي مـن كلِّ مـنـبِت شعــــــــــرٍة           .....            ألفـا لسـاٍن فـي ألـوف مقـــــــــــــال
*وأمـيـَط عـنـي النفُس والشـيـطـاُن كـــــي        .....            ال ُيلهـيـان بخطِرٍة فـي الـبـــــــــــال
*فصرفُت عـمـري كلَّه فـــــــــــــــي َحْمدٍة         .....            بشـرًا َسَرى أبـًدا بـال إمهـــــــــــــال

*مـا أقـدرنَّ عـلى ِكفـاِء عطـــــــــــــيٍَّة              .....            فضاًل عـن الـتفضـيل بـاإلجـمــــــــــال
ر وهـو بعُض نـــــــــــــوال *أيـن العطـايـا وهـي غـيُر عـديــــــــدٍة           .....             كـيف الـتشكُّ

*فكـمـا قضـيـَت إلَهنـا فـي أشهــــــــــٍر         .....              طـّيًا لـُبعـد مسـافة األحـــــــــــــوال
*ووهـبت إقـداًما عـلى طـــــــــــيِّ الفال        .....              ونزول غّوٍر وارتقـاِء جـبـــــــــــــــال
*والـحـمد هلل الرحـيـم الـمـنعـــــــــم             .....             القـادِر الـمتقــــــــــــــــدِّس الفّعال

حـب بعـــــــــــد اآلل10 *ثـم الصالة عـلى الرسـول الـمـــــــجتبى      .....             خـير الـورى ، والصَّ

10	 Nizâr	Abâda,	s.20
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3- Kasidenin Genel Yapısı;
Vezin, lafız ve yöntem bakımından ele alacağız bölümdür.
a- Vezin Bakımından:
Şeyhimiz Ka’betu’l-Âmâl adlı kasidesini el-Bahru’l-Kâmil veznini kullana-

rak yazmıştır.11  Ve şiirine “ Mutefâilun Mutefâilun Mutefâilun” 12 şeklindeki 
vezin ile giriş yapmaktadır. Örneğin;

كـُملـْت مسـافُة كعبِة اآلمــــــــــــــاِل ...حـمًدا لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمـــــــــاِل
Şeklindeki cümlesinden bunu anlamamız mümkündür. Bu vezin, Arap şii-

rinin kolay kabul edilen vezinlerden biridir. Şairin bu vezni seçmesi ile şeyhine 
doğru yaptığı zorlu yolculuk kıyas yapıldığında, daha zorlu bir veznin seçilmesi 
gibi bir kannat vardır. Zira Araplar, bu tür uzun ve meşakkatli yolculuklar için 
daha uzun Bahirler kullanmaktadırlar. Bu vezni kullanmasının nedenini, şairi-
mizin Arap kökenli olmamasına bağlamaktadırlar. Ancak şairlerin genel yapısı 
el-Bahru’l-Kamil veznini tercih etmiş olmalarıdır. Arap olup kolay şiir yazmak 
isteyenler ve Arap olup şiire yeni başlayan kişiler de el-Kamil veznini seçtikleri 
görülmüştür. Şeyh’in Arap olmaması göz önüne alındığında, el-Bahru’l-Kamil 
vezni dile kolay gelmesi açısından bakılacak olursa, bunda garipsenecek bir du-
rumun olmadığı da aşikârdır. 

b- Lafız Bakımından:
Kasidenin lafızları herkes tarafından anlaşılabilecek düzeyde bir kolaylığa 

sahip olduğu ve şiirinde garip lafızlara pek fazla yer vermediği görülmüştür. 
Örneğin (والطليح/القرم) kelimeleri buna bir örnektir. 

« الَقْرَم اّلذي   ...   َمْن لـحُظه ُيحـيـي الرمـيـَم الـبـالــــــي أعـنـي »غالَم عـلــــــــــيٍّ
“Ğulam Ali” öyle bir efendidir ki……..baktığında ölünün kemikleri canlanır”
Bu beytinde pek yaygın bir kullanım olmayan ve garip bir lafız olarak kabul 

edilen “القرم “ kelimesi efendi anlamında kullanılmıştır. Lisanu’l-Arab adlı söz-
lükte bu ifade “فالقرم السيد من القوم“ şeklinde geçmektedir.13 

رى ...  ومـِن اعتـوار الـحطِّ والـتِّرحـــــــــــال وأراَح مـركبـَي الّطلـيَح مـــــــــن السُّ
“Gece yolculuğunda zayıf düşen bineğimi …… Sürekli inip-binmekten rahatlatana 

(hamd olsun) ”
Beyitte kullanılan garip lafız “الّطلـيَح“ kelimesi, hayvanlardan zayıf/güçsüz 

olanına denir. Şairimiz, kullandığı iki garip lafız kelimenin dışında Kur’an’da, 
Meşhur hadislerde ve günümüz dilinde olmayan başka bir kelime kullanmadı-
ğı da gözlenmiştir. 

Bu iki kelimeyi kullanması eski Arap edebiyatına ve garip kelimelere olan 

11 Mahmud	Mustafa,	el-Arûz	ve’l-Kâfiye,	s.52
12 Emil	Yakub,	el-Mu’cem	el-Mufassal,	s.382.
13 İbn	Manzur,	Lisanu’l-Arab,	(قرم	),12/84.
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yatkınlığını da göstermektedir. Bu özellik, Medrese usulü eğitim görenlerin or-
tak özelliğidir, denebilir. Kasidesinde kullandığı lafızların Sûfî kökenli olması 
kendisinin Tasavvuf şeyhi olmasından ileri geldiği, diğer Sûfî kasidelerde bulu-
nan “ Kutub/ Abdal / Lahız / Cemal/ Vısal“ gibi tasavvufi kavramlardan açıkça 
anlaşılmaktadır. 

Buna bir örnek vermek gerekirse;
سلـب الهـوى ُلبِّي فـمـا فـي خــــــــاطري     ...      غـيُر الـحـبـيب وطـيُف شـوِق وصـــــــــال

“(Ona yaklaşınca) havası benim aklımı çeldi…….Sevgiliye olan kavuşma özleminin 
ışığı”

Bu beyitte kullanılan “شـوق /وصـــــــــال “ kelimeleri buna bir örnektir.
c- Yöntem Bakımından:
Kasidenin genel konusu yardım ve övgü teması ile kurgulanmıştır. Yardım 

teması; yolculuğun zorluklarından, aileden uzak kalmanın verdiği hasretten ve 
uzak beldelere gitmenin sıkıntılarından bahseder. Övgü temasında ise, daha 
çok şeyhini övme ve Allah’a yalvararak kendisine doğru yolu göstermesini, iş-
lerini kolaylaştırmasını isteyerek, kendisine hamd etmektedir. Bu şekilde şiire 
başlaması aynı zamanda Arap kasidesinin genel yöntemi olarak karşımıza çık-
maktadır. Şairimiz bu iki temayı ustalıkla kullandığı gözlenmiştir. 

كـُملـْت مسـافُة كعبِة اآلمــــــــــــــاِل   ...    حـمًدا لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمـــــــــاِل
“ Emellerin Ka’be yolculuğu bitti …….Tamamlatana Hamd olsun”
Arap kasidesinin temel özelliklerinden biri olan ve konunun ne amaçla ya-

pıldığını özgün bir ifade ile anlatan girişe “ Berâetu’l-İstihlâl” denmektedir.14

Bu konu hakkında Cahız, İbn el-Mukaffa’dan şöyle bir söz naklederek; 
Berâetu’l-İstihlâl, meramını sözünün başlangıcında ifade etmen gerekir, 
demiştir.15 Şairimiz, yolculukta yolun kat edilmesi, dağların, dar geçitlerin ve 
ormanlarda bulunan güçlüklerinin kolayca geçilmesi sebebiyle Allah’a hamd 
etmesi, yoldaşı olan bineğine de konumuna binaen övgüde bulunur.

ّهال ونـويـُت هجـراَن األحـبِة كلهم      ...    وركبُت متـَن األجرد الصَّ
“Sevdiklerimden ayrılmaya karar verince …….Doru atımın sırtına bindim”.

فطـوى مـنـازَل فـي مسـيرة مــــــــــنزٍل    ...     واًها لجـاٍر سـابٍح ِشمـــــــــــــــــالل
“ Gidişi ile mesafeleri kısaltan …….Yüzer gibi, uçarak giden yoldaşıma şaşarım”.
Bu beyitte birçok kez bineğinin kendisine yardımda bulunmuş olması, uzak 

mesafeleri kısalttığını, kendisine yoldaşlık yaptığından bahsederek övmesinin 
sebebi, samimiyetinden ve vefalı olmasından dolayıdır. 

5- Kasidesinde Bulunan Beyan, Meani Ve Bedi Sanatlarına İlişkin Değer-
lendirme:

14 Ahmed	Matlub,	Mu’cemu’l-Mustalahaâti’l-Belâğıyye,	1/388.
15 el-Cahız,	el-Beyan	vet’-Tebyîn,	1/116.
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Bu bölüme değinmeden önce Belağatın tanımını bilmekte fayda vardır. 
Belağat sözlükte “ Ulaşmak” anlamına gelmektedir. İbn Faris ö./h.395; (غ) (ل) 
 harfleri temelde, bir şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. O da ulaşmak (ب)
anlamındadır. Belağat aynı zamanda sözün açıklını överek anlatmaya da den-
miştir. Zira Belağat, kişinin isteğini karşı tarafa iletmek anlamındadır. Fesahat 
kelimesinin yerine Belağat kelimesinin de kullanıldığı, ancak ondan farklı bir 
şeyi anlattığı açıktır.16 (ح) (ص) (ف) harfleri ise sadeliği ve samimiyeti ifade ede-
rek, kapalılığın açıklığa kavuşturmasına denmiştir. Bu sebeple Fasih dilde de 
rahatça, kolayca konuşabilen anlamına gelmektedir. Kelimenin aslı “ Süt durul-
du” anlamındadır. Bu bağlamda kişinin fasih olmasına da “ Arapçayı rahat bir 
şekilde, düzgün bir şekilde” konuşmasına denmektedir.17 

Belağat ve Fesahat lafızlarının gösterdiği anlam temelde his ve manevi duy-
gulardır. Kur’an’da Fesahat ve Belağat birbirleri ile ilgili, ancak farklı anlamlar-
da kullanılmıştır. Dilin kullanımı için Fesahat kelimesi kullanılırken, Belağat ise 
daha çok kişilere ulaştırılan bir haber niteliğindedir. Buna Kur’an’dan bir örnek 
verecek olursak; 

َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا
“Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından da benden daha fasihtir.”18

ْواًل َبِليًغا َوُقل لَُّهْم ِفي َأنُفِسِهْم قـَ
“…ve onlara içlerinde olanla ilgili açık ve etkileyici söz söyle.”19

Anlaşıldığı üzere Fesahat, Belağatın bir aracı ve yardımcısı konumundadır. 
Buna karşın âlimler ikisinin de birbirlerinin yerine kullanılmasını da uygun 
görmüşlerdir. Bu konuda İbn Sinan el-Hafâcî h./ö.466 ise, bunların farklı yer-
lerde kullanılması gerektiğini izah etmiştir. Şöyle der; Fesahat lafıza, Belağatın 
ise hem lafız ve hem de Meâni için kullanılması gerektiğini söyleyerek, “ Her 
belağatlı sözün fasih, ancak her fasih sözün Belağat olmaması ” vurgusunu 
yinelemiştir.20

Belağatın terim anlamına gelince; es-Sekkâkî h./ö. 626 bu terim için; konuşan 
kişinin uzmanlık kazanarak olgunlaşmasına, havas olup kalıpları gereğince kullanma-
ya, Teşbih, Kinaye, Mecaz gibi sanatları yerinde kullanmaya belağat” denmiştir, 
der. Ona göre Belağat ilmi, Meâni ve Beyan’dan ibarettir. Bedii sanatı ise daha 
sonra buna ilave edilmiştir, şeklinde ifade kullanmaktadır.21 

el-Hatîb el-Kazvini h./ö.739 Belağatı tanımlarken, kişinin duruma göre dilini 

16 İbn	Fâris,	Mekâyîsu’l-Luğati,	(بلغ)	1/301.
17 İbn	Fâris,	Mekâyîsu’l-Luğati,	(فصح)	4/506.
18 Kur’an-ı	Kerim;	28	Kasas	34
19 Kur’an-ı	Kerim;	4	Nisa	63
20 İbn	Sinan	el-Hafâcî,	Sirru’l-Fesâhati,	s.59,	Fadıl	Abbas,	el-Belâğatu Funûnuha ve Efnânuha 

İlmu’l-Me’ânî)	s.16.
21 es-Sekkâkî,	Miftah’ul-‘Ulûm,	s.196.
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açık bir şekilde kullanmasına (Fesahat) denir, şeklinde ifade kullanır.22 Bedrud-
din İbn Mâlik h./ö.686 ise Belağat ilmini üçe ayırarak Me’âni, Beyan ve Bedii 
şeklinde olduğunu söyler.23 Kazvînî ‘de bu bölümlemeyle hareket eder. Bela-
ğatın üç bölümlü olarak nitelenmesi ise daha sonraki dönemlerde yaygınlık 
kazanmıştır.24 Me’âni, dili hatalardan arındıran, Beyan akıcılığı, Bedii ilmi de 
konuma göre, Fesahat ve Belağate riayet ederek sözü güzel bir şekilde söyleme 
sanatına denmiştir.

a-Beyan İlmine İlişkin Değerlendirme:
Kasidede Beyân ilmi ile ilgili kullanılan başlıca sanatlardan biri; İstiâre, Kina-

ye, Teşbih, Tevriye gibi sanatlardır. Şairimiz el-Bağdâdî, kasidesinin ilk beytinde 
İstiâre-i Tasrihiyye’yi kullanmaktadır. İstiare ise Mecaz ilminin bir alt bölümü-
dür. İstiâre, bir konu hakkında olan benzetmeyi başka bir olay için kullanmaya 
denir. İstiâre’de ikinci konunun anlamını neredeyse birincinin anlamıymış gibi 
değerlendirilir. Gerçekte ise bu olay benzetme amacıyla kullanılmış olmasına 
denir. Çünkü Müşebbeh Bih’e İsti’âreyi Tasrihiyye denir. Bir olayda kinayeli bir 
anlatım varsa buna da İsti’âreyi Mekniyye denir. Buna kasideden bir örnek ve-
relim:

كـُملـْت مسـافُة كعبِة اآلمــــــــــــــاِل...حـمًدا لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمـــــــــاِل
“Emellerin Ka’be yolculuğu bitti …….Tamamlatana Hamd olsun”
Emellerin Ka’besi diye kast ettiği kişi Müşebbehun Bih olan Şeyhi ed-

Dehlevi’yi, Kâbe’ye benzetmiştir. Emeller/Arzuların burada zikredilmesinin 
sebebi, onu Ka’be gibi bir çekim kuvveti görmesi, tıpkı hacıların Ka’be’ye duy-
dukları özlemin, ona ulaşma heyecanını gibi bir amacının kastedildiğini, bun-
dan dolayı da Şehyini Kabe’ye benzetmiş olmasındadır. Emeller/Arzular keli-
mesi zikredilmemiş olsaydı, Şeyhine olan saygının aşırıya kaçmış olacağını ve 
itikat noktasında bir problem meydana geleceği kuşkusuzdur. Çünkü Ka’be’ye 
hamd edilmez, yalnızca yüceler yücesi Allah’a hamd edilir. 

İkinci beyitte de Kinaye yoluyla Şeyhini yüceltmiştir. Kinaye sanatı; konu-
şan kişinin vermek istediği anlamı, dilde kullanımı olmayan başka bir kelime-
yi araç yaparak istenilen manayı kazandırmasına denir. Cümlede verilmek is-
tenen anlam, peşinden gelen kelimeye yüklenerek, aynı anlamın amaçlanmış 
olmasıdır.25

Abdulkâhir el-Cürcânî; (هو طويل النجاد) sözü ile “uzun boylu insanı”, (وكثير رماد 
الضحى) ,”ile “Köylerin çokluğu (القدر نؤوم  ile “Hizmet edilen kadın” anl (المرأة  -

22 el-Kazvînî, El-Îdâhu fî ‘Ulûm’il-Belâğati,	s.13.
23 Bedruddin	İbn	Mâlik,	El-Mısbâhu fi’l-Me’âni ve’l-Beyân ve’l-Bedi’,	s.5
24 Ahmed	Hâşim,	el-Ceâhiru’l-Belâğati	fi’l-Me’ânî	ve’l-Beyân	ve’l-Bedi’i,	s.4,	Ahmed	Matlûb,	

Mu’cemu’l-Mustalahât’i-l-Belâğıyye ve Tetavvuriha,	s.234-237.
25 Abdulkahir	el-Curcâni,	Delâilu’l-‘İcâz,	s.52.
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mının verildiğini söylemiştir. Görüldüğü şekliyle bu kelimelerin yerine geçe-
bilecek başka kelimeler olmasına karşın kastedilen anlamlar dolaylı gelecek 
şekilde verilmiştir. Konumuna binaen verilmek istenen anlam başka bir kelime 
getirilmek suretiyle anlamlandırılmıştır. Boy anlamına gelen (القامة) kelimesi ile 
yetinilmesi mümkün iken, yerine uzun plato/vadi anlamına gelen (النجاد  (طويل 
terkibi kullanılmış, bir yerde köylerin çokluğundan bahsedilecekse (القرى  كثر 
) terkibi kullanılması gerekirken, (القدر رماد  -ifadesi, bir kadının hizmetçi (كثير 
si anlamına gelip, sabaha kadar yattı anlamına gelen (الضحى نؤوم   terkibi (المرأة 
kullanılmıştır.26 Kinaye sanatının başka bir anlamı daha vardır. O da açık bir 
şekilde ifade edilmek istenen anlamın yerine, kastedilmek istenen şeyin, ka-
palı bir şekilde söylenmesine denir.27 Bir kişiye (النجاد  diyerek, günümüz (طويل 
Türkçesinde “Sırık gibi boyu” vardır anlamı kastedilmiştir. Böylece uzun boylu 
olduğu anlamı doğrudan verilmek yerine Kinaye yolunun kullanılmış olması-
dır. Şeyh Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî kasidesinin ikinci beytinde Kinaye sanatına 
şöylece yer vermiştir:

رى   ...  ومـِن اعتـوار الـحطِّ والـتِّرحـــــــــــال وأراَح مـركبـَي الّطلـيَح مـــــــــن السُّ
“Gece yolculuğunda zayıf düşen bineğimi …… Sürekli inip-binmekten rahatlatana 

(hamd olsun) ”
Şiirde kullanılan (الّطلـيَح) kelimesi ile kastedilen zayıf düşen hayvandır. Ve 

burada kinayeli bir kullanım söz konusudur. Şairimiz, şeyhinin ilmi karşısında 
kendi durumunu ve ilmini küçük göstermek amacıyla Kinaye sanatını kullan-
mıştır. Görünüşte hayvanın zayıflığı ve güçsüzlüğünü anlatırken, gerçekte kast 
ettiği anlam kendi acizliği ve basitliğidir. Bu beytin peşinden İstiâreyi Tasrihiy-
ye sanatını kullanarak;

وأزاح عني قيد حب مواطني  ...   وعـالقِة األحـبـاب واألمـــــــــــــوال
“Benden alıp götürdü (Allah), vatanıma olan sevgimi …… Sevdiklerime ve mallara 

olan bağlılığımı” demiştir.
Burada şairimiz, İstiare sanatını (قيد) kelimesi üzerinden yapmıştır. “Kayd” 

kelimesi Arapça’da zincir ve kelepçe anlamlarına gelmektedir. Zincir kelimesi 
vatana, eşe dosta ve mallara şiddetli bir şekilde ruhun bağlanması anlamında 
kastedilmiştir. İlim talebesi ise bu maddi değerlere değer vermemesi gerektiği-
ni, eğer değer verecek olursa üzüntüye düşeceğini bilmesi gerekmektedir. 

وُهمـوٍم أمهتي وحسـرِة إخـوتـــــــــــي...وغمـوم عـمِّي أو خـيـاِل الخــــــــــــال
“Annemin üzüntüsü, kardeşlerimin özlemi …… Amcamın kederi ya da dayımın 

hayali”
Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî, bu nükte ile kişinin kendisine önem vermeme-

26 Abdulkahir	el-Curcâni,	Delâilu’l-‘İcâz,	s.52.
27 es-Sekkâkî,	Miftah’ul-‘Ulûm,	s.512.
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si gerektiğini, aksine ailesine ve yakınlarına önem verdiğini ya da toplumun 
üzerindeki baskısını ifade etmeğe çalışmaktadır. Bu ikinci anlam ilkine göre 
daha ince ve söz sanatına göre daha bir uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Çünkü 
kişinin toplumun baskısı, çevresinde görmeğe alıştığı, yakınlık kurduğu kim-
selerin kendisine kurtuluş olması beklentisi içindedir. Bu da kişiyi baskı altına 
alması anlamına gelmektedir. el-Asmâ’i kinaye konusunu anlatırken, kendisine 
el-Hansa (r.ha)’ın;

رني طلوُع الشمس صخرًا   ...    وأذكره لكلِّ غروب شـمس يذكِّ
“Güneşin doğuşu bana kayayı hatırlatır …… Hâlbuki ben de ona güneşin batışla-

rını hatırlatırım”28 beytini açıklarken, güneşin doğuşuyla mağarayı, batışıyla da 
misafirlik kastedilmiştir, diyerek kinayeli bir anlatımdan bahsetmektedir.29

Kaside de ayrıca bir de Tevriye sanatı bulunduğunu, bu sanatla kurtulmuş 
olduğu yüklerden bahsederek; 

ال اِد والعذَّ ومـواعـِظ السـاداِت والعـلـمـــــــــــاِء    ...ومـالمِة الـــــــــــــــــحسَّ
“Büyüklerin ve Alimlerin nasihatlerinden …… Hasetçilerin ve kınayanların kına-

masından” der.
Bu beyitte iki anlam birden bulunduğunu, birinci anlamın birçok öğüt ve-

renin ya da âlimlerin nasihatlerinin bir tek şeyhe bağlı kalmak suretiyle rahata 
erebileceğini, ikinci ve uzak anlamın ise, dünya âlimlerinin ve onların ruh hal-
lerinin yüklerinden kurtulması gerektiğini vurgulamak istemiştir. Kanaatimize 
göre burada birinci anlamın değil de, ikinci anlamın daha uygun olacağı kana-
atindeyiz. Tevriye sanatının; uzak ve yakın iki anlamlı olan bir sözün söylenip 
uzak olanının kastedilmesine denmektedir.30 

Bu beyitin peşinden İstiare-i Mekniyye ve İsti’are-i Terşihiyye sanatları 
kullanılmıştır. İsti’are-i Terşihiyye, İstiare-i Mekniyye’den önce kullanılmıştır. 
Mekniyyede; Müşebbehun Bih hazfedilerek, kinaye yoluyla bazı özellikler an-
latılmıştır. Bununla ilgili şairimiz el-Bağdâdî;

« الَقْرَم اّلذي    ....    َمْن لـحُظه ُيحـيـي الرمـيـَم الـبـالــــــي أعـنـي »غالَم عـلــــــــــيٍّ
“Ğulam Ali” öyle bir efendidir ki……..baktığında ölünün kemikleri canlanır”, ifade-

sinde, “Gulam Ali” diye kastettiği, Hindistan da yaşayan Şeyhi ed-Dehlevi’nin 
lakabıdır. Burada şeyhinin bakışlarıyla ölü kemikleri canlandırdığını, ölü ke-
mikleri canlandırmadan kastın ise, şeyhin yardımıyla, günahkârların ölü kalp-
lerine bakışıyla yardım etmesi anlamına geldiği açıklanmak istenmektedir. 
Ölünün kalbi, kabirdeki ölüye benzetilmiş, böylece Müşebbehun Bih hazfedi-
lerek, Kinaye yoluyla anlatılmak istenen (الرمـيـَم / çürümüş kemik) kelimesi, (فتاة 
 kemiğin gençleşmesi) anlatılmak istenmiştir. Buradan İstiare-i Terşihiyye / العظم

28 el-Asma’î,	Divan’ul-Hansâi,	s.50.
29 es-Suyûtî,	el-Müzhir,	2/288,	Ebu’l-Ferec,	el-Ğânî,	17/182.
30 Matlûb	Ahmed,	Mu’cemu’l-Mustalahât’i-l-Belâğıyye ve Tetavvuriha,	s.334.
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yoluyla, (الـبـالــــــي) kelimesini zikrederek, anlamına nefis kelimesini yerleştirmeği 
istemiştir. Sadece İstiare sanatını kullanmakla kalmayıp aynı zamanda Teşbih 
sanatını da kullanmıştır. Kasidenin belağat yönünü bozmamak için de bu iki 
sanatı art arda kullanmıştır. Şeyhini niteliklerini överken de;

هـو يـمُّ فضٍل طـوُد طــــــــــــوٍل شامٍخ   ....   يـنـبـوُع كلِّ فضـيلٍة وخـصــــــــــــــال
“O büyük çadırın ana direğidir……..Ondan bütün üstünlükler ve özellikler fışkı-

rır”;
نجـُم الهدى، بـدر الـدُّجى، بحـُر الــــتقى ...  كـنز الفـيـوِض، خزانُة األحـــــــــــوال

“O, doğru yolun yıldızı, karanlığın aydınlatıcı, Takvanın denizi……..Feyzlerin ha-
zinesi, hallerin sandığı”,

ًنا   ...    والشمِس ضـوًءا والسمـاِء معـالـــــــــــي كـاألرِض حـلـًما والجـبـاِل تـــــــــمكُّ
“Yer gibi yumuşak, dağ gibi sabit……..Güneş gibi ışır, gökyüzü gibi yüceler de” 

dizelerini söylemektedir.
Hâlid el-Bağdâdî şeyhini; deryaya, çadırın ana direğine ve yüce dağa ben-

zeterek; yıldız, ay ve denizi tekrar zikredip Takvanın kaynağı olduğunu; yine 
şeyhini hazine, sandık, yeryüzü, gökyüzüne benzeterek, yüceliği ve bilgeliğini 
kastetmiştir. Art arda gelen bu benzetmeler, Sûfîlerin yüceliğine dair hissiyat-
larını şeyh ile mümkün olduğunu vurgulamak istemiştir. Kasidesinde Temsili 
Teşbihi kullanarak gizli bir temsil yaptığını ve aslında Temsilin de bir halden 
başka bir hale geçmek olduğunu ve Teşbihin temel ögelerini kullanarak, hayal 
imgesini canlandırmayı amaçlamıştır. 

Ailesini bırakıp, doğru yolu bulma halini, Hz. Musa’nın ailesini bırakıp ateşi 
gördüğü ana benzeterek şöyle der;

آنسُت مـن تلقـــــــــــــاء »َمْدَيَن« ِمصره...   نـارًا فلـبَّى الـبـاُل بـالـبـلـبـــــــال
“Medyen şehrine giderken aldım……..ateşi, aklım endişeyle yaklaştı şüpheye”

فهجـْرُت أهلـي قـائاًل لهـُم امكثــــــــوا...أرجْع إلـيكـم ِغبَّ االستشعــــــــــــــال
“Ailemi, burada kalın diyerek terk ettiğim …….. ve belki de size bir köz alarak geri 

dönerim” diyerek, Kur’an kıssalarından öykünerek kendisine bir görev çıkarttı-
ğını, kıssayı yaşamına benzeterek Temsili Teşbih yapmıştır. 

b- Me’âni İlmine İlişkin Değerlendirme:
Me’âni ilminin alt dallarından olup, Nahvin içeriklerinden olan İnşa, Haber, 

İstifham, Nefiy, Nida, Şart, Kasem gibi konular Belağatı zenginleştirmesine karşı-
lık, lafızlar zahiri anlamın dışına çıkılması halinde büyük bir önem arz ederler. 
Şairimiz Temenni niyetiyle beytinde şöyle bir soru sorar: 

مـن لـي بتبـلـيغ السالِم إلْخوتـــــــــي   ...   وببسط عذِر الغدِر واإلهـمــــــــــــــال
“Kim selamımı kardeşlerime iletecek……..Kim özrümü ve ihanetimi onlara ilete-

cek” der.
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Temenni yöntemiyle kardeşleri için bir soru sormuş, ancak bu gerçek an-
lamda bir soru değildir. Şairlerin kullandığı bu üslûba Belaği-Meani yöntem 
denir. Yüce Allah’a şükür etmek niyetiyle ince bir üslupla devam edip, Meani 
sanatını kullanarak derdini, meramını anlatmaya çalışmaktadır. Cümleye (  (يـا ربِّ
diyerek başlaması, yani Nida edatı ile başlamasının devamında haberi olan (ال 
 ile (إنه) ile devam etmesi, sonra bu Haberi İkinci bir haberle Te’kid ederek ( أُحصـي
bir kez daha güçlendirmiştir. Allah’ın nimetlerini saymayı alçak ve zelil bir şey 
görüp, kulların bir eksikliği olarak değerlendirmektedir. Zira Allah’ın nimetle-
rini saymanın imkânı yoktur. 

يـا ربِّ ال ُأحصـي ثنــــــــــــــاءك إنه   ...  سَفٌه عـلى مــــــــــــــــن شمَّ ريَح زوال
“Ey Rabbim senin nimetlerini sayamam……..Zira ölüm kokusunu tatmış varlığın 

haddi değildir” 
Ardından büyük bir yemin ederek imkânsızlıkları sıralar;

واهلل لـو ُأعطـيـُت عـمــــــــــرا خالدا    ... وتـركُت غـيَر الـحـمِد كلَّ ِفعــــــــــــال
“Allah’a yemin olsun ki bana sonsuz ömür verilse ……..Ve hamd etmekten başka 

tüm işleri bıraksam” 
وأتـيح لـي مـن كلِّ مـنـبِت شعــــــــــرٍة      ...ألفـا لسـاٍن فـي ألـوف مقـــــــــــــال

“Saçlarım kadar da bana fırsat verilse ……..Binlerce söz söyleyebilmek için iki bin 
dil verilse” 

وأمـيـَط عـنـي النفُس والشـيـطـاُن كـــــي...ال ُيلهـيـان بخطِرٍة فـي الـبـــــــــــال
“Benden şeytan ve nefis öylesine uzaklaştırılmış olsa……..Aklımı hiçbir şeyle meş-

gul etmese” 
فصرفُت عـمـري كلَّه فـــــــــــــــي َحْمدٍة...بشـرًا َسَرى أبـًدا بـال إمهـــــــــــــال

“Ömrümün tamamını Hamd etmeye adasam……..ve her şey güllük gülistanlık geç-
se” 

مـا أقـدرنَّ عـلى ِكفـاِء عطـــــــــــــيٍَّة...   فضاًل عـن الـتفضـيل بـاإلجـمــــــــــال
“Bir nimete şükretmeye güç yetmez……..her nimeti tek tek saysan da” 

ر وهـو بعُض نـــــــــــــوال أيـن العطـايـا وهـي غـيُر عـديــــــــدٍة    ...    كـيف الـتشكُّ
“Nerde bu sayılamayan nimetler……..nimetin bir kısmına nasıl teşekkür edilir” 
Bu beyitlerde bulunan sorular gerçek anlamda soru değildir. Tam tersine 

nimetleri saymanın anlamsızlığı ve imkânının olmadığını belirtmek amacıyla 
İstifhâm sanatı kullanılmıştır. Vefa ile şükür eylemi meydana getirilmesi müm-
kün değildir. Nimetin şükrü kendisinden olsa bile….

c- Bedii İlmine İlişkin Değerlendirme:
Bedii ilminin iki temel esası bulunmaktadır. Bunlar Cinas ve Tıbak sanat-

larıdır. Cinas, birbirine benzeyen harfleri bir araya getirilmesine31 ve birbirine 

31 Matlûb	Ahmed,	Mu’cemu’l-Mustalahât’i-l-Belâğıyye,	2/53.
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benzeyen kelimelerin ifade de farklı anlam taşımasına denir. Bu sanat daha ilk 
beyitte karşımıza çıkmaktadır. Şairimiz ilk beyitinde bu sanatı kullanmıştır. Ör-
neğin:

كـُملـْت مسـافُة كعبِة اآلمــــــــــــــاِل  ...   حـمًدا لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمـــــــــاِل
Burada (اآلمــــــــــــــاِل) ve (بـاإلكـمـــــــــاِل) kelimeleri arasında Nakıs-ı Cinas vardır. İki 

kelimeyi değerlendirdiğimizde sadece bir harf farkının olduğunu görmekteyiz. 
) ve (لـمـن) -kelimeleri arasında benzerlik olmakla beraber, bu benzerlikte sa (مـنَّ
natsal bir değer yoktur. Cinas sanatına şöyle bir örnek daha vermek mümkün-
dür:

مـن شـاَم لـمًعا مـن بروِق ديــــــــــاره   ...    بـَمشـاِم روِض الشـام كـيف يبـالـــــــــي
“Kim onun (Şeyhi) diyarında şimşeklerin parıltısını görse……..hissettiği yer, 

Şam’da olsa ne fark eder.” 
Şimşeğin parıltısını görmekten kastının şeyhinin kişiyi karanlıktan aydınlığa 

çıkarmasına benzetirken, Şam beldesini de aynı ifade içinde söylemesi iklimi-
nin hoş ve güzel olmasıyla ilgilidir. Burada Cinas ilişkisi (شـاَم) ile (الشـام) arasında 
kurulmuştur. 

Tıbak sanatına gelince, bir şeyi zıttı ile mukabele edilmesine denir. Tıbak’ın 
birçok çeşidi olmasına karşın, Tıbak’ta asıl olan zıt anlamlıların bir cümlede 
ya da bir beyitte kullanılmasıdır.32 Şeyhinin niteliklerini övmek amacıyla Tıbak 
sanatını kullanmıştır.

هـاٍد إلى اأَلْولى بــــــــــــــهدٍي مختٍف   ...   داٍع إلى الـمـولى بصـوٍت عـــــــــــــال
“Daha güzele davet ederken gizli bir ses ……..Mevlâ’ya davet ederken de yüksek 

sesle çağırır” 
Buradaki Tıbak sanatı (مختٍف) ile (عـــــــــــــال) kelimeleri arasında olmuştur. Bu 

sanatın uygulandığı kelimelerden anlaşılan; yapılan işlerin aslında hikmetten 
kaynaklandığını, detaya girdiğimizde, kastın daha erdemli, takvalı olması ge-
rektiğini, gizli bir ses kullanılırken Mevlâ’ya çağırırken azaptan azade olmaya 
ve Yüce Allah’a davetin daha gür bir sesle çağrıldığını vurgulamak içindir. Tı-
bak sanatına bir başka örnek şu beyitte yapılmıştır.

كـم مـن جهـوٍل بـالهـوى مكبـــــــــــوٍل... نّجاه مـن لـحٍظ كحـلِّ ِعقــــــــــــــــال
“Hevanın etkisi altında kalmış nice cahiller vardır ki……..Onlara bir bakış atarak, 

develerin bağını çözdüğü gibi çözer.” 
Şair el-Bağdâdî; hevasının esiri nice insanı, Allah’a ibadete bağlamak sure-

tiyle özgür bırakmıştır, diyerek Tıbak sanatıyla bir imgeyi hayali olarak bir yön-
den diğer bir yöne taşımayı istemiştir. Ve bu olay Tıbak’ın gücünün belağatın 
sırları arasına girmesine sebep olmuştur. 

32	 Matlûb	Ahmed,	Mu’cemu’l-Mustalahât’i-l-Belâğıyye,	3/64.
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Sonuç
Bu çalışmamız, bize Şeyh Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin Arap dili ve Ede-

biyatına çok iyi vakıf olduğunu göstermiştir. Bu alanda şiir yazması da bunu 
göstermektedir. Arapça’da yetkin olmasına karşın sadece bir tane kaside yazmış 
olması bizim açımızdan bir kayıp olarak görülmektedir. Hilal’in coğrafyasını 
şekillendiren önemli bir şahsın görüşlerinin ve sanatının eğitime kazandırılma-
sı gerektiğini, farklılıkların bizi zenginleştirdiğini unutmamamız lazım. Bunun-
la beraber Arapça yazdığı başka bir şiir de eserleri arasında bulunmamaktadır. 
Kısaca diğer eserlerinin de incelemeye tabii tutulması ve kendisinin de Arap ol-
mamasına karşın anlayışının gündeme getirilip, eğitimde bir yön çizebileceğini 
ve bu anlamda istifade edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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MEVLÂNÂ HÂLİD-İ NAKŞİBENDÎ 
DÜŞÜNCESİNİN KUR’ÂNÎ REFERANSLARI

Adil BOR*

Giriş
İlk günden itibaren Müslümanlar inanç, aile ve toplumsal hayatı Kur’ân-ı 

Kerîm’in rehberliğinde şekillendirmeye çalışmışlardır. İlk Müslüman nesil olan 
sahabe, Hz. Muhammed’in öncülüğünde onun davranışlarını da örnek alarak 
Kur’ân-ı Kerîm’in ihtiva ettiği ahlakî ve insanî değerleri hayata geçirmeye gay-
ret etmişlerdir. Sahabe neslinden sonra gelen tâbi‘în nesli, sahabeden Kur’ân-ı 
Kerîm’i, sünnet-i seniyyeyi ve bunların hayatla ilişkisini kurma usulünü öğren-
mişlerdir. Sahabe ile tâbi‘în döneminde Fars’ın ve Bizans’ın düşünce ve kül-
türüne mensup birçok insan Müslüman olmuş ve kendisiyle birlikte kültürel 
değerlerini de Müslüman topluma taşımışlardır. 

Yeni Müslüman olanların kültürlerini kendileriyle birlikte Müslüman top-
luma taşımasında yadırganacak bir durum söz konusu değildir. Çünkü din ve 
inancını değiştirse de insanın geçmiş birikimini bir çırpıda bir kenara atması 
zordur. Bundan dolayı Müslüman toplumun birer ferdi olan bu yeni Müslü-
manları eğitmek ve onları İslâmî değerlerle buluşturmak için farklı yöntemlere 
başvurulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm, sünnet ve bunlardan üretilen fıkıh bilgisi ek-
seninde Müslüman topluma yeni katılanları eğiterek topluma entegre olmaları 
yönünde yoğun bir çaba sarf edilmiştir. Bununla birlikte züht ve takva anlayı-
şını esas alan bir eğitim sistemini benimseyenler de olmuş, bu akım günümüze 
kadar da devam etmiştir. Böylelikle beşinci asırdan sonra tasavvuf ve tarikatlar 
bir eğitim kurumu olarak İslam toplumundaki yerini almıştır. Bu yeni eğitim 
şekli, Kadirîlik, Nakşîlik, Melâmilik gibi kendi şeyhlerine nispet edilerek isim-
lendirilen çok farklı şekillerde tezahür etmiş ve toplumda karşılık bulmuştur.1

*	 Dr.,	Pendik	Haseki	Dinî	Yüksek	İhtisas	Merkezi	(adilbor@hotmail.com).
1 Geniş	bilgi	için	bk.	Reşat	Öngören;	“Tarikat”,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	

Ankara,	2011,	XXXX,	95-105.
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Çalışmamızda ülkemizde çok yaygın olan Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî’nin 
(ö.1242/1827) düşüncesini ve bu düşüncenin Kur’anî kaynaklarını anlamaya ça-
lışacağız. Böylelikle Mevlânâ Hâlid’in Kur’an’ı anlama yöntemini ve düşünce 
biçimini de öğrenmiş olacağız. Özellikle Mevlânâ Hâlid’in tefsir anlayışını tes-
pit etmeye çalışırken gerektiğinde Ehl-i sünnetin tefsir birikimiyle de karşılaş-
tırmalar yapacağız. Bu meyanda Mevlânâ Hâlid’in ilmî kişiliğinin ve tasavvuf 
anlayışının bilinmesinde de fayda vardır.

1. İlmî Kişiliği
Mevlânâ Hâlid, genç yaşta önce Kuzey Irak’taki medreselerde okutulan 

alet ilimlerini tahsil etti. Daha sonra, tefsir, fıkıh, hadis, kelam, mantık ve fel-
sefe ilimleriyle ilgilendi. Hattâ bu dönemde matematik, geometri ve astronomi 
ilimlerini de okuduğu nakledilmektedir.2 Ancak daha sonra nefis terbiyesiyle 
ilgilenmeye başlamış ve bundan dolayı tasavvuf ilmine yoğunlaşmıştır. Bu 
hususta risâle düzeyinde önemli eserler kaleme aldığı görülmektedir. Risâle fi 
İsbâti’r-Râbita, Buğyetü’l-Vâcid fî Mektûbâti’l-Mevlânâ Hâlid, Risâle fî Âdâbi’z-Zikr, 
Risâle fi’t-Tarîk, Cilâü’l-Ekdâr, Ferâidü’l-Fevâid, Mektûbât, Divan, el-İmân ve’l-İslâm 
bunlardan bazılarıdır.3 Bu çalışmalar Mevlânâ Hâlid’in İslâmî ilimler ve tasav-
vufta önemli bir konuma sahip bir şahsiyet olduğunu göstermekte ve bundan 
dolayı Mevlânâ Hâlid zülcenâheyn olarak anılmaktadır.

İslâmî ilimlere ve sünnete özel bir önem verdiği anlaşılan Mevlânâ Hâlid, 
talebesi fakih İbn Abidin’e yazdığı icazetnamede şunları belirtmektedir: 

“Şer‘î ilimler içinde fıkıh ve hadisin en değerli ilimler olduğu hususunda 
bütün âlimler icma etmiştir. Dünya ve ahirette kurtuluşumuz bu ilimlerle ola-
caktır. Bu ilimlerle kalplerimiz aydınlanmaktadır.” Bu ilmî bakıştan olmalıdır 
ki Mevlânâ Hâlid, keşf ve kerameti, irşat faaliyetlerinin bir parçası görmemekte 
ve bunların peşinden ancak müptedi müritlerin koşacağını belirtmektedir.4

Mevlânâ Hâlid’in fıkha ve sünnete bu kadar önem vermesine rağmen bazı 
kişiler tarafından eleştirildiğini görmekteyiz. Ferit Aydın’nın içerik olarak 
Nakşibendî tarikatının bir eleştirisi olan “et-Tarikatu’n-Nakşibendiyetu beyne 
Mâdîyhâ ve Hâdirîhâ” adlı eserinde Mevlânâ Hâlid’i insaf sınırlarını aşacak bir 
şeklide eleştirdiği görülmektedir. Ferid Aydın, bu konuda şu iddialarda bulun-
maktadır: 

2 Muhammed	Emin	b.	Ömer	b.	Abdülazîz	ed-Dımaşki	İbn	Abidin,	Sellu’l-Husâm el-Hindiyyi 
li nusreti Mevlânâ Hâlid en-Nekşibendiyyi,	yy.	s.	323.	Ayrıca	bk.	Nizâr	Abâza,	eş-Şeyh Hâlid 
el-Bağdâdî, www.naseemalsham.com,	s.	2.

3 Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	Ankara	2011,	
XV,	285.	

4 Abdurrahman	Memiş,	Hâlid el-Bağdâdî ve Anadolu’da Hâlidîlik	(Yayınlanmamış	Doktora	
Tezi)	Marmara	Üniversitesi	Sosyal	Bilgiler	Enstitüsü,	1998,	s.	48-49.

 Adil BOR



181

‘Mevlânâ Hâlid, Hindistan’a gidip geldikten sonra İslâm dünyasına rabıta 
adında büyük bir fitne getirmiştir. Çünkü Hâlidiyye tarikatında rabıta önemli 
bir esas sayılmakta ve rabıtayı bidat olarak niteleyen âlimler, gafletle itham edil-
mektedir. Rabıtanın, Allah’a ulaşmanın en önemli yollarından biri olduğu iddia 
edilmektedir.’ Daha sonra Ferit Aydın söz konusu eserinde rabıtanın Kur’an ve 
sünnete aykırı olduğunu uzun uzadıya anlatmaktadır.5 

İmam Malik’in de belirttiği gibi Hz. Peygamber dışında herkesin sözü kabul 
veya ret edilebilir. Bu çerçevede Mevlânâ Hâlid de bir beşer olarak elbette eleşti-
rilebilir. Ancak önemli olan eleştirinin insaf sınırlarını aşmaması ve Müslüman-
ların dostluk ilişkilerini bozacak bir düzeye ulaşmamasıdır.

 Sonuç itibariyle Mevlânâ Hâlid’in yazdığı eserler ve âlimlerin onunla il-
gili yaptıkları değerlendirmelerden anlaşılmaktadır ki; Mevlânâ Hâlid hem 
İslâmî ilimlerde hem de tasavvufta önemli bir seviye kesbetmiştir. İlmî kişiliği 
de Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetin öncülüğünde ehl-i sünnet anlayışına göre şekil-
lenmiştir. Onun eserlerinde âyet ve hadislere yoğun bir şeklide başvurmaması 
fikrî temellerinin Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet dışında başka kaynaklara göre şe-
killendiği düşüncesine götürmez. Çünkü her alanın ve her âlimin kendisine has 
bir üslubu ve yöntemi vardır. Mevlânâ Hâlid de Müslüman bireyleri eğitirken 
kendisine has bir yöntem uygulamıştır.

2. Tasavvufla İlgili Kur’anî Referansları
Mevlânâ Hâlid, tasavvufla ilgili konuları işlerken veya bu hususta eser ka-

leme alırken zaman zaman bazı âyetleri delil olarak sunmaktadır. Mevlânâ 
Hâlid’in öğrencisi ve aynı zamanda onun müridi olan Âlûsî (ö.1270/1854), Nisâ 
sûresinde geçen, “Kim Allah ve elçisine itaat ederse bilsin ki böyleleri Allah’ın 
kendilerine lütuflarda bulunduğu bütün peygamberler, rablerine verdikleri ita-
at sözüne sadakat gösterenler, hak ve hakikat uğruna hayatlarını ortaya koyan-
lar ve gerçek fazilete eren kimselerle birlikte olacaktır. Böyle güzel arkadaşlarla 
birlikte olmak ne büyük bahtiyarlıktır”6 âyetini tefsir ederken irfan ehlinin bu 
âyet ile ilgili görüşlerini zikrettikten sonra, Mevlânâ Hâlid’in tasavvuftaki ke-
mal mertebeleri ile ilgili düşüncesini şöyle nakleder: “Birinci mertebe nübüvvet 
ve kutup mertebesi ki bu peygamberlerin makamıdır. İkinci mertebe sıddikiy-
yet ve kutup makamıdır ki bunun kaynağı Hz. Ebû Bekir’dir. Üçüncü merte-
be şehadet ve kutup makamıdır ki bunun dayanağı Hz. Ömer’dir. Dördüncü 
mertebe ise velâyet ve kutup makamıdır ki bunun temelini Hz. Ali oluşturur. 
Mevlânâ Hâlid, söz konusu mertebeleri zikrettikten sonra yukarıdaki âyette ge-
çen “sâlihîn” kavramının velâyet mertebesine işaret ettiğini belirtir. Kendisine 

5 Ferid	Aydın,	et-Tarikatu’n-nakşibendiyetu beyne mâdiyhâ ve hâdirihâ, http://www.saaid.net 
s.	44-49.

6 en-Nisâ	4/69.
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Hz. Osman’ın hangi mertebede olduğu sorulduğunda, Hz. Osman’ın hem şeha-
det hem de velâyet mertebesinden pay aldığını ve bundan dolayı irfan ehlinin 
onu Zinnûreyn olarak isimlendirdiğini söyler. Onlara göre Zinnûreyn’in anla-
mı Hz. Osman’ın, Hz. Peygamber’in iki kızıyla evlenmesinden kaynaklanma-
maktadır. Onun hem velâyet hem de şehadet mertebelerinden pay almasından 
dolayıdır.7 Görüldüğü üzere Mevlânâ Hâlid söz konusu âyeti delil göstererek 
tasavvuftaki kemal mertebelerinin varlığını ispat etmeye çalışmaktadır. 

Nakşibendî Hâlidî tarikatında rabıta, müritleri önemli bir şekilde terbiye ve 
manevî açıdan onları geliştirme vesilesidir. Bundan dolayı Mevlânâ Hâlid, rabı-
tayı bidat sayanları gafil olarak değerlendirmekte ve râbıtanın Nakşibendî tari-
katında önemli bir esas olduğunu ve rabıtanın Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetten son-
ra hakikatlere ulaşmanın en önemli yolu olduğunu iddia etmektedir. Mevlânâ 
Hâlid’e göre tarikatın önde gelenlerinden bir kısmı tasavvufî terbiye esnasında 
sadece rabıtayla yetinmiş ve bir kısmı da fenâfillâh’a sebep olan fenâfişşeyh’e 
ulaştıran en kestirme yolun rabıta olduğunu söylemiştir.

Ayrıca Mevlânâ Hâlid, rabıtanın Kur’an’a uygunluğunu, “Ey iman eden-
ler! Allah’ın azabından kendinizi koruyun ve dürüst olanlarla beraber olun.”8 
âyetini delil olarak göstermiş ve rabıtayı yaşayanların bunu daha iyi anlayaca-
ğını iddia etmiştir.9 Mevlânâ Hâlid’in rabıtanın varlığıyla ilgili delil olarak zik-
rettiği âyetlerden biri de, “Gerçek şu ki kadın Yûsuf ile ilgili emeline ulaşmayı 
aklına koymuştu. Eğer bu işin ne kadar çirkin olduğunu Allah’ın burhanıyla 
öğrenmeseydi, Yûsuf da kadına uyacaktı. Ne var ki bu iş çok çirkin olduğu 
için biz Yûsuf’u koruduk. Çünkü o bizim ihlaslı ve hayırlı bir kulumuzdu”10 
âyetidir. Mevlânâ Hâlid’e göre âyette geçen, “Allah’ın burhanı” terkibi, manevî 
tasarrufları bulunan şahsiyetlerin etkisine işaret etmektedir. el-Keşşâf tefsirinin 
yazarının mutezile olmasına rağmen söz konusu âyeti tefsir ederken şunları 
söylediğini nakleder: Hz. Yûsuf, “Ey Yûsuf, Zuleyha’ya yaklaşma; bu işe bulaş-
ma!” sesini duyar. Ancak Hz. Yûsuf bu sese aldırış etmez ve tekrar Zuleyha’ya 
meyleder. Fakat üçüncü defasında Hz. Yakub kızgınlıktan başparmağını ısıra-
cak bir halde Hz. Yûsuf’a görünür. Bunun üzerine Hz. Yûsuf söz konusu kötü 
fiile bulaşmaktan vaz geçer.11 

Âlûsî, Hz. Yakub’un Hz. Yûsuf’a göründüğünü belirten rivayeti bazı önde 
gelen tarikat şeyhlerinin rabıta için bir kanıt olarak gösterdiğini nakleder ve 

7 Ebü’s-Senâ	Şehâbeddîn	Mahmûd	b.	Abdullâh	b.	Mahmûd	el-Âlûsî,	Rûhü’l-me‘âni fî tefsiri’l-
Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’i’l-mesânî,	İhyâu’t-Turâsi’l-Arabi,	Lübnân	ts.	V,	75.

8 et-Tevbe	9/119.
9 Seyyid	 İbrâhim	 Fasîh	 Efendi	 Bağdâdî,	 el-Mecdü-t-tâlid fî menâkıbiş- şeyh Hâlid,	 trc.	

Süleyman	Kuku	İstanbul	2001,	93.
10 Yûsuf	12/24.
11 Seyyid	İbrâhim	Fasîh	Efendi	Bağdâdî,	el-Mecdü’t-tâlid fî menâkıbiş-şeyh Hâlid,	s.	93-94.
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şayet bu doğru bir istidlal için kabul edilse ifadesini kullanır.12 Burada dikkat 
çeken şey, Âlûsî’nin söz konusu rivayetin rabıtanın varlığı için delil oluşunu 
şüphe ifade eden “şayet” kelimesiyle ifade etmesidir. 

Ayrıca Mevlânâ Hâlid “er-Risâletü’l-Hâlidiyye” adlı eserinde rabıtanın ispa-
tıyla ilgili başka âyetleri de zikretmektedir. Bunlardan birincisi, “Ey müminler! 
Allah’ın bütün emir ve yasaklarını çiğnemekten sakının ve O’na daha yakın ol-
maya, O’nun rızasını sağlayacak işler yapmaya bakın. Onun yolunda cihat edin 
ki kurtuluşa eresiniz”13 âyetidir. İkinci âyet ise “(Ey Peygamber! Allah’ı sevdikle-
rini söyleyenlere) de ki: Allah’ı gerçekten seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah 
da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah, çok affedici, çok merhametlidir”14 
âyetidir. Mevlânâ Hâlid, birinci âyetin râbıtaya delalet yönünü şöyle izah et-
mektedir: “Ayette geçen vesile kavramının mefhumu umumidir. Vesileyi talep 
etme hususunda emir vardır ve buna göre rabıta da vesilelerin en üst mertebe-
sidir. Çünkü ona göre âyette bahsedilen vesile Hz. Peygamber ve velilerdir.” 
İkinci âyetin rabıtaya delaletini ise şöyle açıklamaktadır: “Peygamber’e ittiba 
etmeyi emreden âyet rabıtaya işarettir. İttiba ise kendisine uyulanın (metbû’un) 
görülmesini veya hayal edilmesini gerektirir. Böyle olmadığı takdirde buna tabi 
olundu denilmez.”15 Râbıtanın ispatıyla ilgili zikredilen delillerden anlaşılıyor 
ki rabıtanın varlığı içtihada dayandırılmakta ve Mevlânâ Hâlid de râbıtanın var-
lığıyla ilgili delil sunarken zikrettiği âyetlerin delaleti kesin şudur dememekte, 
söz konusu âyetlerin buna işaret ettiğini söylemektedir.

Sonuç itibariyle rabıta, Nakşî-Hâlidî tarikatının önemli ikinci esası olması-
na rağmen rabıtanın ispatı ile ilgili Mevlânâ Hâlid’in yazdığı risalede sadece 
yukarıda bahsedilen âyetler yer almaktadır. Bunların râbıtaya delaletleri de 
zannîdir. Râbıtanın ispatı daha çok ilgili âlimlerin görüşlerinin nakledilmesiyle 
temellendirilmektedir.16

3. İrşad Faaliyetleriyle İlgili Kur’an Referansları
Mevlânâ Hâlid, tasavvuf ehli olması hasebiyle onunla ilgili ilk akla gelen 

şey, halkı irşat etmek ve toplumu doğru bir şekilde yönlendirmektir. Mevlânâ 
Hâlid’in mektupları ve eserleri incelendiğinde bu hususun üzerinde yoğun bir 

12 Âlûsî,	Rûhü’l-Me‘âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’i’l-Mesânî,	12:	215.
13 el-Mâide	5/35.
14 Âl-i	İmrân	3/31.
15 Hâlid	Nakşibendî,	Risâle-i Hâlidiyye,	trc.	İsmail	Fakirullah,	Yasin	Kitap	Evi,	İstanbul	2007,	

s.	10.
16 Mevlânâ	Hâlid’in	on	dört	sayfadan	oluşan	râbıta	risâlesi,	Ulemâu’l-müslimîn ve ceheletu’l-

vehâbbiyyîn,	 Hakikat	 Kitap	 Evi,	 İstanbul,	 2012,	 adlı	 eserin	 sonunda	 yer	 almaktadır.	
Rabıtanın	varlığı	 ve	Nakşibendi	 tarikatındaki	 önemini	 öğrenmek	 için	 bu	 risâleye	bakmak	
faydalı	olacaktır.	Birkaç	risaleden	oluşan	bu	kitap	yayın	evi	tarafından	bir	araya	getirildiği	
için	kitabın	belli	bir	yazarı	yoktur.	
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şekilde durduğu görülmektedir. Ancak Mevlânâ Hâlid’in irşat faaliyetleri, daha 
çok seyr-i süluk, ahlak, tarikat içi sorunlar ve devlet erkânı arasında meydana 
gelen ihtilafları çözmeye yönelik yazılan mektuplar ve risâleler yoluyla gerçek-
leşmektedir. Bütün bunlar yapılırken zaman zaman bağlama uygun bazı âyet 
ve hadisleri de zikrettiği görülmektedir. 

Mevlânâ Hâlid’in mektuplarından anlaşıldığı üzere kendisi devlet erkânı 
arasında meydana gelen ihtilafları çözmek için aracılık yapmıştır. Bağdat valisi 
Dâvud Paşa ile Mahmud Paşa, Mahmut Paşa’nın amcası Abdullah Paşa, onun 
kardeşi Osman Bey arasındaki sorunları çözmek için onları bir araya getirdiğini 
belirtir ve bu toplantıda kadı ve onların yardımcılarından ileri gelen kişilerin 
de bulunduğunu ifade eder. Bu barıştırma toplantılarında katılımcılardan her 
birisiyle tek tek konuştuğunu ve Allah’ın yardımıyla onlara nasihat ettiğini ve 
bunun neticesinde küskün olan kişileri birbirleriyle barıştırmaya muvaffak ol-
duğunu belirtir ve barışı bozmayacaklarına dair de kendilerinden yemin ile söz 
aldığını söyle ifade eder: 

“Bu misâk ve yemini, değersiz dünya menfaati için siz veya Mahmûd Paşa 
bozarak Cebbâr olan Allah Teâlâ’nın gazabına uğrarsanız ve İslâm dâiresinden 
çıkarsanız; ayıblanmayı, levm edilmeyi ve azâbı üzerinize çekerseniz, iyi ve 
kötü bütün insanların dil uzatmalarına ma’rûz kalırsanız, o zaman bu fakîr ve 
zaîf kulun, ileri gelen olsun olmasın, kimsenin size söyleyeceği bir şey kalmaz. 
O zaman yemine ve yemin verdirene hangi kusur isnat edilebilir? Ben bunu 
söylüyorum, gaybı bilemem.”17 Mevlânâ Hâlid söz konusu bu barış antlaşması-
nın sonunda “O zalimler nasıl bir yıkımla karşılaşıp alt üst olacaklarını yakında 
anlayacaklar!”18 âyetini zikreder. Birbirlerine küskün olanlar arasında yapılan 
barışın sonunda bu âyetin mevzubahis edilmesi, dolaylı (işaret) olarak yapılan 
antlaşmaya bağlı kalmayanların zalim oldukları ve zalimlerin sonun da yıkım 
olacağını söylemektir.

Velhasıl, Mevlânâ Hâlid’in mektupları incelendiğinde mektupların içeriği 
genel anlamda irşat, nasihat ve insanlar arasında meydana gelen sorunları çöz-
meye yönelik olduğu görülecektir. Mektuplar ve içerdiği vaaz ve nasihatlerin 
dini temsil eden kanaat önderlerine (halifelere) ve özellikle üst düzey devlet 
ricaline yönelik olması dikkat çekicidir.19 Mevlânâ Hâlid’in irşat ile ilgili dü-
şüncesinin Kur’an referansları, mektuplarının ve diğer eserlerinin içinde veya 
sonunda zaman zaman zikredilen bazı âyetlerdir. 

17 Seyyid	İbrâhim	Fasîh	Efendi	Bağdâdî,	el-Mecdü-t-tâlid fî menâkıb-iş şeyh Hâlid,	s.	106.
18 eş-Şu‘âra	26/227.
19 Bu	 konuda	 geniş	 bilgi	 için	 bk.	 Seyyid	 İbrâhim	Fasîh	Efendi	Bağdâdî,	 el-Mecdü’t-tâlid fî 

menâkıbi’ ş şeyh Hâlid,	s.	120-179.
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4. Kelam İlmi ile İlgili Kur’anî Referansları
Mevlânâ Hâlid, tevhit inancının ve İslâm’ın temel değerlerinin savunması 

konumunda olan kelam ilmiyle de ilgilenmiştir. Mevlânâ Hâlid’in öğrencisi 
Âlûsî, A‘râf sûresinde geçen “Onlar, göklerdeki ve yer üzerindeki mutlak hü-
kümranlığın kime ait olduğu hususunda hiç düşünmezler mi? Allah’ın yarattığı 
varlıklardaki onca ibreti görüp idrak etmezler mi? Ölümün çok yakında kapıla-
rını çalabileceğini hiç akıllarına getirmezler mi? Onlardan başka artık hangi söze 
inanacaklar?”20 âyetini tevhit inancına delalet etmesi açısından incelemektedir. 
Ona göre bu âyet, Allah’ın varlığına ve birliğine delalet eden unsurların sade-
ce gökyüzü ile yeryüzünün olmadığını ve evrende bulunan her şeyin Allah’ın 
vahdaniyetine delalet ettiğini ve bilinçli (mütefekkir) insanların bu konuda hem 
fikir olduklarını belirterek tevhit inancının ispatı hususunda kelamcıların çoğu-
nun hudûs21 delilini benimsediklerini ve felsefecilerin ekseriyetinin ise imkân 
delilini22 önemsediklerini ifade etmektedir. Daha sonra Âlûsî, Asrın kutbu ve 
müceddidi olarak nitelendirdiği Mevlânâ Hâlid’in tevhidin ispatı hususunda 
imkân delilini tercih ettiğini ve bu konuda felsefeciler gibi düşündüğünü beyan 
etmektedir.23 

Mevlânâ Hâlid’in akaid ile ilgili yazdığı kısa fakat aynı zamanda ciltlerce 
kitabın içerdiği bilgileri ihtiva eden küçük bir risalesi vardır. Risâlenin tümünü 
burada zikretmek makalenin sınırlarını aşacağından ondan kısa bazı pasajları 
naklederek konuyla ilgili olarak zikredilen âyetin bağlamla ilişkisini irdeleyece-
ğiz. Mevlânâ Hâlid, söz konusu risâlesinde şöyle demektedir: 

“Allah Teâlâ birdir. Zatında vâcibü’l-vücûddur. Her kemâl ile muttasıftır. 
Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Kâinatta ibâdete müstahak olan yalnız 
O’dur. Zira kâinâtın sâhibi O’dur ve onları yoktan O var etmiştir. Ulûhiyyet, kı-
dem, bekâ, halk etme ve kudret sâhibi yalnız O’dur. O cisim değildir, cevher de-
ğildir ve araz değildir. Hiçbir varlık Onunla kıyas olunamaz. Hiçbir şeye hulul 
etmez. Başkasıyla birleşmez. Dünya ve kabir âleminde kalp ile ahirette göz ile 

20 el-Ar‘âf	7/185.
21 Hudus	 delili,	 bir	 nesnenin	 başkası	 tarafından	 var	 edilmesidir.	 Muhdes	 kavramı	 da	 aynı	

anlamı	ifade	etmektedir.	Bu	yönüyle	muhdes	varlık	kadim	olan	varlığın	zıddıdır.	Ebû	Bekr	
Muhammed	b.	Tayyib	b.	Muhammed	Basrî	Bakıllânî	el-İnsâf,	 thk.	Muhammed	Zâdid	 el-
Kevserî,	el-Mektebetu’l-Ezheriyye,	Kahire	2000,	s.	10-16.	Ayrıca	bu	konuda	bk.	Sa’deddin	
Mesud	 b.	 Ömer	 b.	 Abdullah	 et-Teftâzânî,	 Şerhu’l-mekâsid,	 thk.	 Abdurrahman	 Amîre,	
Âlemu’l-Kütüb,	Beyrut	1998,	I,	490.	

22 İmkân	delili,	bir	şeyin	var	oluşu	ile	yokluğunun	aynı	düzeyde	olmasıdır.	Bu	nevi	varlıkların	
vücuda	gelebilmesi	için	varlığı	yokluğa	tercih	eden	bir	güce	ihtiyaç	vardır.	Buna	göre	evren	
mümkün	 kabilinden	 bir	 varlık	 olduğu	 için	Allah	 tarafından	 vücuda	 getirilmiş	 ve	 bundan	
dolayı	ezelî	değildir.	Bu	konuda	geniş	bilgi	için	bk.	Huccetü’l-İslâm	Ebû	Hâmid	Muhammed	
b.	Muhammed	b.	Muhammed	b.	Ahmed	Gazzalî,	el-İktisâd fi’l-i‘tikâd,	thk.	İnsâf	Ramzan,	
Dâru’l-	Marife,	Beyrut	2003,	s.	49.

23 Âlûsî,	Rûhu’l-me‘âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’i’l-mesânî,	9,128.
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görülür. Hiçbir şey yok iken O hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Sonra 
iradesi ve dilemesi ile âlemi vücuda getirdi. Zâtında sıfatında ve fiilinde benzeri 
yoktur. Varlıkları, yoklukları, küllî ve cüz’î olanları gaybı ve şehadet âlemini ve 
her şeyi bilir. Zaten O’na göre gayb yoktur. O’na göre gaip de şâhiddir. Hain 
bakışları, hatırdan geçenleri bilir. Nasıl bilmesin ki, onların yaratıcısıdır.”24 
Mevlânâ Hâlid, itikat konusunda yazdığı bu kısa risâlesinde Ehl-i sünnetin aki-
desini veciz bir üslupla beyan ettikten sonra “Yaratan yarattığını bilmez olur 
mu hiç? O, sınırsız bilgisiyle her şeyi akıl sır ermez şekilde kuşatan, her şeyden 
haberdar olandır”25 âyetini zikreder ve böylelikle ortaya koyduğu Allah tasav-
vurunu Kur’an’la teyit eder. 

Mevlânâ Hâlid, insanların mümin veya kâfir olmalarının Allah’a bir zararının 
veya faydasının olmadığını belirtmekte ve insanların davranışlarını ve dolayısıy-
la küfür ve imanı da Allah’ın yarattığını ve hiç kimsenin bu konuda soru sorma 
hakkının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu bakış açısını “Allah yaptığı şey-
den dolayı sorgulanmaz. Ancak insanlar yaptığı davranışlarından dolayı hesaba 
çekilirler”26 âyetiyle desteklemektedir.27 Böyle bir bakış açısı Eş‘âri anlayışını çağ-
rıştırmaktadır. Çünkü onlara göre kulun fiillerini Allah yaratmaktadır.28 Mevlânâ 
Hâlid’in akideyle ilgili bu risâlesini Osmanlıcaya tercüme eden Hâcî Feyzullah 
Efendi’nin bildirdiğine göre İbn Abidin’in Mevlânâ Hâlid’e yapılan eleştirilere ce-
vap olarak yazdığı “Sellü’l-Husâm el-Hindî li Nusreti’l-Mevlânâ Hâlid el-Beğdâdî” ese-
rinde Mevlânâ Hâlid’in akide ile ilgili risâlesinden çok söz ettiğini ve bu risâlenin 
ehl-i sünnetin anlayışını güzel ve veciz bir şekilde ifade ettiğini belirtir.29 

Mevlânâ Hâlid, Kur’an’ın mahfuz olduğunu, hiçbir kelimesinin ve harfinin 
eksik olmadığını ve Kur’an’ın bütün geçmiş kitapları neshettiğini ve Kur’an’ın 
nazil olduğu dönemde hitap çevresinde bulunan, edebiyat ve belagatte zirvede 
olan şâ‘ir ve edebiyatçıların Kur’an’ın meydan okumasına nazire yapamadığını 
belirterek, Kur’an’ın i‘câzını ortaya koymakta ve bunu “De ki yemin ederim, 
insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak üzere bir araya gel-
seler ve hatta bu uğurda birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler, yine de 
onun bir benzerini meydana getiremezler”30 âyetiyle desteklemektedir.31 Ayrıca 
Mevlânâ Hâlid, meleklere inanma, onlarının mahiyeti ve görevleri hakkında de-
taylı bilgi verdikten sonra melekler hakkındaki “Allah’ın emrettiği hususlarda 

24 Seyyid	İbrâhim	Fasîh	Efendi	Bağdâdî,	el-Mecdü’t-tâlid fî menâkıbi’ş- şeyh Hâlid,	s.	130.
25 el-Mülk	67/14.
26 el-Enbiyâ	21/23.
27 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Ferâidü’l-fevâid,	yy.	ts.	s.	18.
28 Sa’deddin	Mesud	b.	Ömer	b.	Abdullah	et-Teftâzânî,	Şerhu’l-akâid,	 thk.	Ahmed	Hicâzî	es-

Sukâ,	Mektebetü’l-Külliyât	el-Ezheriyye,	Kahire	1987,	s.	59-60.
29 Geniş	bilgi	için	bk.	Mevlânâ	Hâlid-i	Nakşibendî,	Ferâidu’l-fevâid,	s.	1-6.
30 en-Nisâ	17/88.
31 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	el-İmân ve’l-İslâm,	Hakikat	Kitabevi	İstanbul	2014,	s.	30-35.
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O’na asla karşı gelmezler ve verilen emirleri harfiyen yerine getirirler”32 âyetini 
zikrederek meleklerle ilgili düşüncesini Kur’an ile desteklemektedir.33

Netice itibariyle Hâlid-i Nakşibendî, gerek itikatla ilgili yazdığı söz konusu 
risâle gerek başka eserlerinde Ehl-i sünnetin itikadî düşüncesini savunmakta ve 
zaman zaman bu inançla ilgili fikirlerini belli âyetlerle desteklemektedir.

5. İşârî Tefsir ile İlgili Kur’anî Referansları
Mevlânâ Hâlid, tasavvuf eğitimine yoğunlaşmasına rağmen tefsir ilmî ile de 

ilgilenmiş ve tefsir anlayışında Ehl-i sünnetin temel ilkelerine bağlı kalmış ve 
ehl-i bid‘at olarak gördüğü grupları tenkit etmekten de çekinmemiştir. Kur’ân-ı 
Kerîm’i anlamada sadece reyin yeterli olmayacağını Kur’an ve sünnetten delil 
getirerek bu yöndeki düşüncesini ortaya koymuştur. Mevlânâ Hâlid, bu husus-
ta şu tespitlerde bulunmaktadır: “Herhangi bir engel bulunmadığı sürece âyet 
ve hadisler zahirî manalarına hamledilmelidir. Zâhirî manayı bırakıp bâtinî 
tevile gitmek doğru değildir. Özellikle âyet ve hadislerde yer alan kelime ve 
kavramların anlaşılmasında vahyin nazil olduğu dönemdeki anlamları esas 
alınmalıdır.”34 Bu da gösteriyor ki Mevlânâ Hâlid bazı tarikat ehlinin yaptığının 
tersine35 âyet ve hadislerin zahirî manalarını dikkate almakta ve bunun aksine 
yapılan tefsir ve tevillerin doğru olmadığını düşünmektedir.

Mevlânâ Hâlid’in tefsirle ilgilendiğini gösteren kanıtlardan biri de, Şi‘î tef-
sircilerden Kâşânî, (ö.1091/1679) adında bir tefsircinin tevbe sûresinde geçen 
“Allah seni af etsin. Kimlerin doğru söylediği sana aşikâr olmadan, yalan söyle-
yenlerin kimler olduğunu düşünüp tartmadan onlara (savaşa katılmama konu-
sunda) niçin izin verdin?”36 âyetinin Ebû Bekir’e yönelik bir eleştiri olduğunu be-
lirten naklidir. Buna göre Kâşânî, ile Mevlânâ Hâlid, arasında şöyle bir polemik 
yaşanır. Mevlânâ Hâlid, “Kâşânî’ye peki peygamberlerin masumiyetiyle ilgili 
ne dersin?” diye sorar. Kâşânî, “Peygamberlerin hepsi masumdur.” der. Bunun 
üzerine Mevlânâ Hâlid, o halde “Söz konusu âyetle ilgili ne dersin?” O da bu 
âyet Hz. Muhammed değil, Hz. Ebû Bekir’in eleştirisi ile ilgilidir. Bunun üzeri-
ne Mevlânâ Hâlid “O zaman Allah Ebû Bekir’i af ettiğini belirtmektedir. Siz Şi-
iler niçin onu af etmiyorsunuz?” der. Bu yorum karşısında Şi‘î müfessir Kâşânî 
dehşete düşer ve bundan utangaçlık duyar.37 Bu da gösteriyor ki Mevlânâ Hâlid 
tefsir ilmine ilgi göstermekte ve düşüncelerini Kur’an ile temellendirmektedir. 

32 et-Tahrîm	66/6.
33 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	el-İmân ve’l-İslâm,	s.	28.
34 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	el-İmân ve’l-İslâm,	s.	32.
35 Bu	 konuda	 geniş	 bilgi	 için	 bk.	 Ebû	Muhammed	 Sadreddin	 Ruzbihân	 b.	 Ebi	Nasr	 Baklî,	

Arâisü’l-beyân fi hakâiki’l-Kur’ân,	yy.	1:	9-15.
36 el-Tevbe	9/43.
37 Abdulmecîd	b.	Muhammed	b.	Muhammed	el-Hânî	el-Şâf‘î,	el-Kevâkibü’d-dürriyye alâ’l-

hadâiki’l-verdiyye,	thk.	Muhammed	Hâlid	el-Herseti,	Dâru’l-Beyrûtî	yy,	659.

Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî Düşüncesinin Kur’ânî Referansları   



188

6. Tarikat İçi Duruma Vukufiyet ile İlgili Kur’anî Referansları
el-Kevâkibü’d-Dürriyye sahibinin naklettiğine göre Mevlânâ Hâlid İstanbul’a 

Abdulvehhâb es-Sûsî’yi halifesi olarak tayin eder. Sûsî, kısa bir zaman diliminde 
Şeyhülislâmın, âlimlerin ve devlet erkânın güvenini kazanır. Ancak belli bir süre 
sonra bu halife dünya metaına meyleder ve tarikatın temel prensiplerine aykırı 
davranır. Bu durumu öğrenen Mevlânâ Hâlid, hemen onu halifelikten azleder 
ve yerine başka bir halifesini tayin eder. Ancak azledilen halife Mevlânâ Hâlid’in 
bu tasarrufundan dolayı ona küser ve aleyhinde propaganda yapmaya başlar. 

Yapılan menfi propagandadan dolayı Mevlânâ Hâlid azledilen halifesiyle 
ilgili üç mektup yazar ve her üç mektupta da söz konusu halifenin ilâhî iradeyle 
azledildiğini belirtir. Herkesin bu konuda emin olması ve kendisine güvenmesi 
gerektiği sadedinde “Sana konuyu iyi bilen kimse gibi bilgi veremez” 38 âyetini 
zikreder. Mevlânâ Hâlid, bu âyeti söz konusu bağlamda kullanmakla azledi-
len halifeyle ilgili bilgisinin bulunduğunu işaret yoluyla ifade eder.39 Ancak söz 
konusu âyetin bulunduğu bağlamda tefsircilerin de belirttiği gibi tevhit inan-
cından bahsedilmekte, putperest anlayış tenkit edilmekte ve Allah’ın putlar ve 
putlara dua edenler hakkında bilgisinin sınırsız olduğu ifade edilmektedir.40 
Söz konusu âyetin bulunduğu bağlama bakıldığında tefsircilerin âyet ile ilgili 
yorumunu teyit etmektedir. Ancak Mevlânâ Hâlid’in söz konusu âyet ile ilgili 
yaptığı işârî tefsir, âyetin bağlamıyla tezat teşkil etmemekte ve âyetten anla-
şabilen bir tevildir. İbn Âşûr söz konusu âyet ile ilgili şunları söylemektedir: 
Âyetten ilk akla gelen anlam, tefsircilerin yaptığı yorumdur. Ancak bununla 
birlikte herhangi bir konuyu anlatan biri, bu âyeti zikrettiğinde, söz konusu 
edilen meseleyle ilgili bilgisinin bulunduğuna işaret edebilir ve tefsirciler âyetin 
bu mesajından haberdar değildir.41 

7. Zikir ve Dua ile İlgili Kur’anî Referansları
Mevlânâ Hâlid’in alfabetik sıralamaya göre sahabe isimleri zikrettiğini 

“Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr” eserinin hemen girişinde “Allah ve melek-
ler, Peygamber’e salat getirmektedir. Ey iman edenler siz de Peygamber’e salat 
getirin ve onun emirlerine tam teslimiyet gösterin”42 âyetini zikreder ve Allah’ın 
isimleri önüne rakamlar koyarak zikir ve dua maksadıyla ne kadar okunması 

38 el-Fâtır	35/14.
39 Abdulmecîd	b.	Muhammed	b.	Muhammed	el-Hânî	eş-Şâfi‘î,	el-Kevâkibü’d-dürriyye alâ’l-

hadâiki’l-verdiyye,	s.	672.
40 Âlûsî,	Rûhü’l-Me‘âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’i’l-mesânî,	 XIX,	 352;	Ahmed	 b.	

Muhyiddin	Ebûssuûd	el-İmadî,	İrşâdu’l-akli’s-selîm, thk.	Abdulkadir	Ahmed	Atâ,	Mektebtu’r-
Riyâd	el-Hadî,	Riyâd	ts.,	4/479.

41 Muhammed	Tâhir	b.	Âşûr,	et-Tehrîr ve’t-tenvîr,	Dâru’t-Tunusiyye,	Tunus	1984,	XXII,	284-
285.

42 el-Ahzâb	33/56.
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gerektiğini belirtir. Bu eser bir bütün olarak incelendiğinde eserin başında zik-
redilen âyet gereği Peygamber’e salat getirilerek esmâü’l-husnâ ve İslam yolun-
da şehit olan sahabilerin isimleri zikredilerek dua yapılmakta ve dua üslübuyla 
Allah ve peygamber tasavvuru ortaya konulmaktadır. 43 

Mevlânâ Hâlid’e göre Hz. Muhammed bütün varlıkların kaynağıdır ve on-
ların bütünüdür. Bundan dolayı Hz. Muhammed, âyette 44 de ifade edildiği 
gibi bütün varlık için bir rahmet ve bir lütuftur. Erdemlilerin (müttakiler) cen-
nete girmeleri için vesiledir. Bununla birlikte söz konusu eserinde sahabeler 
de vesile edinilerek Allah’tan yardım dilenmekte ve ilk önce Übey b. Kâ‘b ile 
yardım talep edilmektedir.45 Görüldüğü üzere dua hitabıyla tevessül anlayı-
şı onaylanmaktadır. Ayrıca söz konusu eserde tarikattaki davranış biçiminin 
Hz. Muhammed tarafından belirlendiği ve ariflere hakikat ilminin verilmesine 
onun öncülük ettiği ifade edilmektedir. İsim vermeden Hz. Muhammed’in mi-
racından bahsetmekte ve âyete göndermede bulunarak iki yay kadar yaklaştı-
ğını bildirmektedir.46

Hz. Muhammed’e salat getirmekle insanların adeta sarhoşlar gibi kendin-
den geçtikleri mahşer gününde onun insanlara şefâ‘at edeceği ifade edilmekte 
ve bu şefâ‘ati, büyük şafâ‘at (şefâ‘atü’l-uzmâ) olarak isimlendirilmektedir.47

Tasavvufta zikir önemli bir yer işgal ettiği gibi Nakşibendî tarikatında da 
zikre özel bir önem atfedilmektedir. Dil ile yapılan zikirle birlikte vukuf-i kalbi 
ile de Allah ile iletişim kurulmaktadır. Buna göre vukuf-i kalbi, müridin kal-
ben dünyayı terk edip bütün benliğiyle Allah’a yönelmesidir. Allah’la böyle bir 
iletişimin kurulması Nakşibendî tarikatında önemli bir esas (rükün) kabul edil-
mektedir. Böyle bir zikir belli bir zamanla kayıtlı olmayıp hayatın her anı için 
söz konusudur. Öyle ki mürit helâya girse dahi onun Allah ile vukuf-ı kalbisi 
devam etmelidir. Âl-i İmrân sûresinde geçen, “Akl-i selîm sahibi olanlar ayak-
ta, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar.”48 âyeti vukuf-ı kalbiye delil olarak 
getirilmektedir.49 

Kalbin Allah’ın dışındaki bütün mahlûkattan temizlenmesi de Mevlânâ 
Hâlid’in tarikatının önemli bir ilkesidir. Bunun amacı tevhit inancına ve kul-
luğa hiçbir şeyi bulaştırmamaktadır. Buna “Ben cinleri ve insanları yalnız bana 
kulluk/ibadet etsinler diye yarattım”50 âyeti kanıt olarak zikredilmektedir. Buna 

43 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Câliyetü’l-ekdâr ve’s-seyfü’l-bettâr,	Hakikat	Kitabevi,	İstanbul	
2016,	s.	3-10.

44 Âl-i	İmrân	3/107.
45 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Câliyetü’l-ekdâr ve’s-seyfü’l-bettâr,	s.	5-7.
46 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Câliyetü’l-ekdâr ve’s-seyfü’l-bettâr,	s.	10-14.
47 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Câliyetu’l-ekdâr ve’s-seyfu’l-bettâr,	s.	14-18.
48 Âl-i	İmrân	3/190.
49 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Risâlei Hâlidiyye,	s.	48.
50 ez-Zâriyât	51/56.
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göre insan kalp gözünü Allah’ın dışındaki bütün varlıklardan çeviripAllah’a 
yönlendirmelidir. Bunun aksi gerçekleştiğinde hemen ölecekmiş niyetiyle töv-
be edip ibadete dönmelidir.51 

Sonuç
Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî, ilim, irfan, samimiyet, dürüstlük, sevgi ve 

topluma faydalı olmak için çalışmış bir şahsiyettir. Hem temel İslâmî ilimlerde 
eğitim almış hem de manevî alan olan tasavvufta derin vukufiyet kazanmıştır. 
Tarikat ve tasavvuf ile ilgili yazdığı risâleler ve fiili çalışmaları bunun bir kanı-
tıdır. Ayrıca Hâlid-i Nakşibendî, kendisinden sonra Hâlidî-Nakşî olarak isim-
lendirilen tarikatın ilkelerini ilmî olarak ortaya koymuş ve böylelikle kendisine 
nispet edilen Hâlidiyye tarikatı ortaya çıkmıştır. Bu tarikat daha çok Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkin olmuştur. Bunların yanısıra Mevlânâ 
Hâlid, tarikat eğitimiyle birlikte sosyal hayat ve problemleriyle de ilgilenmiş, 
tarikatın iç sorunları ve devlet erkânı arasında meydana gelen ihtilafları çözme 
yönünde aktif rol üstlenmiş ve toplumsal barışın oluşumunda önemli katkılar 
sunmuştur.

Mevlânâ Hâlid, İslâm’ın iman boyutuna özel bir itina göstermiş ve imanın 
altı esasıyla ilgili küçük bir risâle yazmış, iman esaslarını aklî ve naklî delillerle 
açıklamaya çalışmıştır. İtikâdi konularda ehl-i sünnetin esaslarına bağlı kalmış 
ve özellikle kelâmda Eş‘ârî ekolunu benimsemiştir.

Mevlânâ Hâlid, râbıtayı tarikatın ikinci esası olarak belirlemiş ve rabıtanın 
manevî olarak yükselmedeki etkinliği üzerinde durmuştur. Bunlarla birlikte 
dua kitabında bütün eşyanın Hz. Muhammed’in varlığından peyda olduğunu 
ifade etmiş, zikir, vukuf-i kalbî, irşat, ilmî tedrisât, tevessül ve şeyhten yardım 
talep etmek (istiğâse) gibi konuların da Hâlidiyye tarikatının prensipleri arasın-
da yer almakta olduğunu belirtmiştir.

Mevlânâ Hâlid, tarikatın esaslarını tespit ederken ve bu yöndeki düşünce-
sini ortaya koyarken zaman zaman bağlamla ilgili belli âyetleri kaynak olarak 
göstermektedir. Ancak genelde zikredilen bu âyetlerin konuyla doğrudan de-
ğil, dolaylı (işaret) olarak ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Çoğu zaman da ayet-
ler zikredilmeden onların muhtevası konuya yansıtılmaktadır. Bu da Mevlânâ 
Hâlid’in hem zâhirî hem de bâtini (tasavvuf) ilimlerde önemli bir behreye sahip 
olduğunu göstermektedir. 

51 Mevlânâ	Hâlid	Nakşibendî,	Risâlei Hâlidiyye,	s.	50.
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MEVLÂNÂ HÂLİD’İN MEKTÛBÂT’INDA  
KELÂMÎ UNSURLAR

Erkan BAYSAL*

Giriş
Hâlid el-Bağdâdî, İslam dünyası’nın bir bütün olarak çökmeye yüz tuttuğu, 

Osmanlı’nın her cephede toprak kaybetmeye başladığı, modern Batı düşüncesi-
nin her yere hâkim olmaya başladığı bir dönemde yaşamış büyük ilim, düşünce 
ve tasavvuf adamıdır. Onun tesis ettiği Hâlidîyye hareketi, yetiştirdiği muta-
savvıflar ve kendisine intisap eden âlimler, İslam coğrafyasının farklı yerlerinde 
tasavvuf geleneğini sürdürmek ve dünyevileşmeye set çekmede oldukça etkin 
olmuşlardır.1 Aynı zamanda Hâlidî mutasavvıflar, özellikle merkezi idarenin za-
yıfladığı veya siyasi sorunların yaşandığı bölgelerde toplumsal düzeni sağlama-
da oldukça etkin bir rol oynamışlardır. Bu yönüyle Hâlidîlik, siyasi ve sosyolojik 
açılardan da son derece önemli bir harekettir.2 Hâlid el-Bağdâdî’nin yukarıda 
dile getirdiğimiz başarısının altında onun ilmî ve tasavvufî şahsiyeti yatmakta-
dır. O, sadece bir mutasavvıf değil aynı zamanda şair, mütekellim ve fakihtir.

Bu çalışmayı yaparken temel başvuru kaynağımız Hâlid el-Bağdâdî’nin ha-
yatı boyunca farklı yerlere ve farklı şahıslara gönderdiği mektuplarından oluşan 
ve Muhammed Ali Karadâğî’nin editörlüğünde bir araya getirilen “Mektûbâtü’ş-
şeyh el-müceddidî Mevlânâ Hâlid” isimli eserdir.3 Bu eserden önce yine Hâlid 
el-Bağdâdî’nin risale ile mektuplarından oluşan ve Muhammed Es’ad Sâhipzade 

*	 Arş.Gör.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(ebaysal@bingol.edu.tr).
1 Bk.	Süleyman	Uludağ,	“Hâlidîye(Anadolu’da	Hâlidîlik)”,	DİA,	XV,	296,	299;	Hamid	Algar,	

“Hâlidîyye”,	DİA,	XV,	s.	296-299;	Ebû’l-hasen	en’nedvî,	Mâzâ hasire’l-‘âlemü bi-inhitati’l-
Müslimîn, Mektebetü’l-îmân,	Kahire,	b.t.y. s.	207.

2 Bk.	Svante E. Cornell & M. K. Kaya, “The Naqshbandi-KHâlidi Order and Political Islam in 
Turkey”, Hudson İnstitute, www.hudson.org/research/11601-the-naqshbandi-kHâlidi-order-
and-political-islam-in-turkey,	(28.	04.	2017).	

3 Mevlânâ	Hâlid	el-Bağdâdî,	Mektûbât eş-Şeyh el-Müceddidî Mevlânâ Hâlid en-nekşebendî 
el-Bağdâdî eş-Şehrezûrî, ed.	Muhammed	Ali	Karadağî,	Hâşimi	Yayınevi,	İstanbul	2015.
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(ö.1929) tarafından derlenen “Mektûbâtü Hadret-i Mevlânâ Hâlid el-müsemmâ 
büğyetü’l-vacid”4 eseri bulunmaktadır. Hâlid el-Bağdâdî’nin yeni basılan 
Mektûbât’ında bulunan birçok mektup daha önce basılan Mektûbat’ında bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda Ali Karadaği’nin editörlüğünde der-
lenen yeni Mektûbâtı esas aldık. 

Hâlid el-Bağdâdî’nin Farsça ve Arapça mektuplarını yayına hazırlayan mu-
hakkik, söz konusu mektupların onun hayatı ve irşat hareketini ortaya koyma-
da önemli bir kaynak olduğunu belirtmektedir.5 Bununla birlikte kanaatimizce 
söz konusu mektuplar, bir bütün olarak onun düşünce dünyasını ortaya koy-
ma hususunda da son derece önemlidir. Farklı zamanlarda, farklı şahıslara ve 
farklı bölgelere gönderdiği mektupları, daha çok tebliğ ve irşatla ilgili olsa da 
kelam, fıkıh ve nazarî tasavvufa da değinmektedir. Mektup olması hasebiyle bu 
konulara doğal olarak uzun uzadıya ve detaylı bir şekilde değil ana hatları veya 
belli münasebetlerle temas etmektedir. 

Konuya girmeden önce iki önemli hususu belirtmekte fayda bulunmakta-
dır: Birincisi; kelâmî unsurlardan kastımız, doğrudan ulûhiyet, nübüvvet, ahi-
ret, Allah-âlem ilişkisi ile kelamı yakından ilgilendiren keşif ve keramet gibi 
konulardır. Bu amaçla Hâlid el-Bağdâdî’nin farklı zamanlarda, farklı şahıslara 
ve farklı yerlere gönderdiği mektuplarından oluşan Mektûbât isimli eserinde-
ki kelâmî unsurları derlemeye çalışacağız. Kelama dolaylı olarak konu olabile-
cek bütün detay bilgileri toplama iddiasında değiliz. Hâlid el-Bağdâdî’nin beş 
yüzü aşkın mektubundaki kelamı yakından veya uzaktan ilgilendiren bütün 
malzemeleri derleyip değerlendirmek bir tebliğin sınırını aşmaktadır. Böyle 
bir araştırma, daha geniş çalışmaları gerektirmektedir. Bununla birlikte Hâlid 
el-Bağdâdî’nin, Allah’ın zat ve sıfatları, nübüvvet, ahiret, Allah-âlem ilişkisi ve 
keşif gibi konulardaki yaklaşımını ana hatları ile ortaya koyabileceğimizi dü-
şünmekteyiz. İkincisi; çalışmamız Hâlid el-Bağdâdî’nin Mektûbât isimli eseri 
ile sınırlı olacaktır. Diğer eserlerinde ortaya koyduğu görüşlerin, burada ele al-
dığı veya işaret ettiği bilgilerle uyumlu olup olmadığı çalışmamızın dışındadır. 
Bilindiği gibi Hâlid el-Bağdâdî’nin irşat ve tebliğ amaçlı gönderdiği mektup-
ları dışında bağımsız eser, haşiye, şerh ve risaleleri de bulunmaktadır.6 Ancak 
bununla birlikte, Hâlid el-Bağdâdî’nin mektuplarında öne çıkan düşüncelerin 
onun nihaî yaklaşımı olduğu söylemek pekâlâ mümkündür. Çünkü mektupla-
rında dikkat çeken en önemli husus, içerdiği bilgilerin genel olarak tutarlığıdır. 

4 Muhammed	Es’ad	Sahipzâde, Mektûbâtü Hadret-i Mevlânâ Hâlid el-müsemmâ Büğyetü’l-
vacid,	thk.	Muhammed	Hâdi	el-Mardînî,	Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye,	Beyrut	2012.

5 Mevlânâ	Hâlid	 el-Bağdâdî,	Mektûbât eş-şeyh el-müceddidî Mevlânâ Hâlid en-nekşebendî 
el-Bağdâdî eş-Şehrezûrî, ed.	 Muhammed	Ali	 Karadağî,	 Hâşimi	Yayınevi,	 İstanbul	 2015.	
Arapça,	s.	15.

6 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	64,	65.
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Farklı zamanlarda ortaya çıkan, farklı şahıslara gönderdiği ve farklı konuları 
içeren mektuplarında tutarsızlık yok denecek kadar azdır. Bu nedenle Hâlid 
el-Bağdâdî’nin Mektûbât’ından yola çıkarak onun bazı konular hakkındaki dü-
şüncesini tam olmasa da ortaya koymak mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki, Hâlid el-Bağdâdî’nin yüzlerce mektubundaki tutarlılık, onun aynı zamanda 
kelam ve tasavvufa ilişkin konularda sistematik bir düşünceye sahip olduğunu 
ve bu konuları gayet iyi bildiğini de ortaya koymaktadır. Çünkü yazı türleri 
arasında en rahat davranılan ve söz sarf edilen alanlardan biri mektuptur. Aka-
demik veya diğer yazı türlerinde olduğu gibi mektuplarda tutarlılık pek fazla 
aranmaz. Çünkü mektup, farklı zaman, zemin ve münasebetlerle ortaya çıka-
bilen bir yazı türüdür. İşte Hâlid el-Bağdâdî’nin oldukça farklı münasebetlerle 
yazdığı mektuplarında çelişkinin yok denecek kadar az olması, onun tasavvuf 
kimliği ile birlikte ilmî kimliğini de ortaya koymada önemlidir.

A. MEBÂDÎ/ÖNCÜLLER
Kelam ilminin mebâdî/öncüller ve mesâil/ana konuları bulunmaktadır.7 

Allah’ın zat ve sıfatları, nübüvvet ve ahiret gibi kelamın mesâili genel olarak 
değişmemekle beraber, bunlara hizmet eden konular ve metodoloji ise zaman 
ve zemine bağlı olarak değişmektedir.

Kelamın mebâdîsinden sayılan varlık, bilgi ve onlara ilişkin bilgiler, müte-
ahhir kelamın en önemli konuları arasında yer almıştır. Kelamın ana konuları 
ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret, varlık ve bilgi ekseninde temellendirilmiştir. Bu 
nedenle varlık ile bilgiye ilişkin bilgiler ve onların temellendirilmesi felsefî ke-
lam döneminin en bariz konusu haline gelmiştir. Müstakil bir kelam eseri ol-
maması hasebiyle Mektûbât’ta varlık ve bilgi gibi kelamın öncülleri konusunda 
teorik bilgiler çok fazla bulunmamaktadır. Bununla birlikte yer yer bu konulara 
değinilmiştir. Burada bilgi ve ona ilişkin bazı hususlara değineceğiz. Varlıkla 
ilgili bilgilerin bir kısmını ise Allah-âlem ilişkisi tartışmasında işaret edeceğiz. 

Metafizik konusunda verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Hâlid el-
Bağdâdî, idrak edilmesi ve anlaşılması açısından fizik âlem ile metafizik âlemi 
birbirinden ayırmaktadır. Fizik âleme ait unsurlar, akıl tarafından idrak edi-
lebildiği halde metafizik âleme ait unsurlar akıl tarafından tam olarak idrak 
edilemez. Çünkü metafizik, Yüce Allah’ın zat ve sıfatları ile ilgilenmektedir. Bu 
konuların akıl üstü olduğu ve aklın onlarla ilgili önermelere8 sahip olmadığı 
açıktır. Ancak bu durum ona göre ilâhîyatçı filozofların metafizik konularda 

7 Îcî,	Abdurrahman	Adudu’dîn,	Şerhü’l-mevâkıf,	Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye,	Beyrut,	1998,	I,	60.
8 Hâlid	 el-Bağdâdî,	 orijinal	 metinde	 “mesâil”	 kavramını	 kullanmaktadır.	 Mesâil,	 sözlükte	

mesele/konular	 demektir.	 Burada	 konu	 münasebeti	 ile	 “önerme”	 kavramını	 kullandık.	
Çünkü	anladığımız	kadarıyla	onun	mesail	kavramından	temel	amacı,	metafizik	âleme	konu	
olabilecek	önermelerdir.	

Mevlânâ Hâlid’in Mektûbât’ında Kelâmî Unsurlar   



196

isabet etmelerine de engel değildir.9 Bu nedenle Hâlid el-Bağdâdî, Yüce Allah’ın 
zat ve sıfatlarını, mebde ve mead, nübüvvet ve risâlet gibi metafizik olan iti-
kadi konularının vahye dayalı öğrenilmesini istemektedir. Bu konuda sadece 
aklı değil, epistemolojik bir kaynak olarak kabul ettiği keşfi de uygun görme-
mektedir. Ona göre bu hususlar, sûfî meşrebi karıştırılmadan salt vahye uygun 
öğrenilmesi gerekir.10 Bunun doğal bir sonucu akide, fırka-i nâciye olan Ehl-i 
Sünnet’in inancına göre tashih edilmelidir. 11 

Bilgi kaynakları kelamda genel olarak akıl, haber-i sadık ve his olarak kabul 
edilmektedir. Bu kaynakların sıralanması, detayları, şartları ve konumu hakkın-
da kelâmî ekoller arasında bazı tartışmalar bulunsa da onların bilgi kaynakları 
oldukları hususunda ciddi bir ihtilaf söz konusu değildir. Kelamcılar, hemen 
hemen bütün naklî ve aklî argümanları akıl, his ve haber-i sadık ekseninde te-
mellendirmeye çalışmışlardır.

Hâlid el-Bağdâdî, bilgi kaynakları konusunda hem kelamcı hem mutasavvıf 
kimliği ile ön plana çıkmaktadır. Bilginin tanımı, mahiyeti ve kısımlarına iliş-
kin Mektûbât’ta detay bilgiler pek bulunmamakla beraber Sünni tasavvuf ile 
İsmâilliye’nin epistemolojik bir kaynak olarak kabul ettikleri keşifle ilgili önem-
li bilgiler mevcuttur. Hâlid el-Bağdâdî, birçok konuda ayet ve hadislerle birlik-
te veya onlardan bağımsız sahih keşif ile sarih vicdandan bahsetmekte ve keşif 
ehlinin ittifakından söz etmektedir.12 Elbette bu durum, onun epistemolojik bir 
kaynak olarak akıl veya hissi reddettiği anlamına gelmemektedir. Ancak akıl 
yerine keşif ve vicdana vurgu yapmakla tasavvuf kimliğini daha fazla ön plana 
çıkardığı görülmektedir. 

Hâlid el-Bağdâdî, birçok yerde keşifle birlikte vicdanı da zikretmektedir. 
Bazı yerlerde keşfi, sahih vasfı ile nitelendirdiği gibi vicdanı da sarih/açık vasfı 
ile nitelendirmektedir. 13 Keşif ve vicdanı bu şekilde nitelemesi dikkat çekmek-
tedir. Çünkü söz konusu nitelemenin mefhûm-i muhâlifine göre sahih olmayan 
keşif ile açık olmayan vicdan delil değildir. Acaba bir kelamcı veya bir muta-
savvıf olarak Hâlid el-Bağdâdî şu iki vasıftan neyi kastetmektedir?. Vicdanın 
açık olması ile ilgili onun mektuplarında verdiği bilgilerden yola çıkarak bir şey 
söylemek kolay görünmemektedir. Aynı durum keşif için de geçerlidir. Çün-
kü keşif ve vicdan sübjektif durumlardır. Onların varlığını, verdikleri bilgilerin 
doğruluğunu, başkasını bağlayacak oranda epistemolojik kaynak olmaları pek 
kolay değildir. Aslında aynı durum vahiy için de geçerlidir. Ancak vahiy bizzat 
kendisi ile değil mucize, peygamberin hal ve hareketleri gibi dışsal unsurlar ile 

9 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	270.
10 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	371.	
11 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	348.
12 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	142,	146,	231,	261,	268,	277,	283.	
13 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	146,	241,	268;	Farsça,	281,	295,	393,	475.	
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teyit edilmektedir. Bu kanıtlar olmadan vahyin salt vahiy olması, onun varlığını 
kanıtlayamaz.14 Gerek Sünni ile Şii tasavvuf gerekse İsmailliye’de epistemolojik 
bir kaynak olarak kabul edilen keşif, vahiyden bağımsız dışarıdan varlığını is-
pat eden hususlardan yoksundur. Bu nedenlerden dolayı Hâlid el-Bağdâdî’nin 
ifade ettiği keşfin sahihini diğerinden ayıracak özsel hiçbir araca sahip değiliz. 
Bununla birlikte Hâlid el-Bağdâdî’nin farklı yerlerde verdiği bilgilerden yola 
çıkarak sahih keşif için dışarıdan iki şartı gerekli gördüğü söylenebilir: Birincisi; 
keşfin, şeriatta aykırı olmaması;15 İkincisi ise keşfe mazhar olduğunu iddia eden 
şahsın inanç, fiil ve hallerinde istikamet üzere olmasıdır. Hâlid el-Bağdâdî’nin 
birçok yerde istikameti ön plana çıkarması, istikametin bin kerametten daha 
hayırlı olduğunu 16 ifade etmesi, sünnette tabi olmayı ve bid’atlerden uzak dur-
mayı sık sık vurgulaması, 17 sahih keşfin şartlarından biri de sahibinin istikamet 
üzere olmasına işaret ettiği söylenebilir. Açık vicdan ve sahih keşifle birlikte 
Hâlid el-Bağdâdî’ye göre velâyeti kübra makamında yeni haller sahih idrak sahi-
bine inkişaf eder. 18 Dolayısıyla Hâlid el-Bağdâdî, söz konusu makamdaki kişiye 
inkişaf eden bilgileri sahih idrak şartına bağlamaktadır. Sahih idrak kavramın-
dan kelamda idrak için belirlenen şartları mı? yoksa başka şartları mı kastettiği 
açık değildir. Burada sözü edilen “bilgilerin inkişafı” olduğu için tasavvufî bazı 
kriterleri kastettiğini varsaymak daha doğru olur. Bu kriterlerin belirlenmesi, 
Hâlid el-Bağdâdî’nin epistemolojik anlayışını ortaya koymada önem arzetmek-
tedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki mektuplarından yola çıkarak sahih idrakın 
kriterlerini ortaya koymak kolay görünmemektedir. 

Yukarıdaki bilgilerden açıkça anlaşıldığı gibi Hâlid el-Bağdâdî’ye göre sa-
hih keşif ve açık vicdan başlı başına bir kaynak olmanın ötesinde vahiyden 
sonra gelen destekleyici bir kaynaktır. Onun “bâtınî idrakler, istikamet ehline 
göre hüccet değildir”19 ifadesinin de buna işaret ettiği söylenebilir. Bu nedenle 
Hâlid el-Bağdâdî, sûfîlerin şatahâtlarına20 aldanmamasını tavsiye etmekte21 ve 

14 Erkan	 BAYSAL,	 “Câbirî’de	 Vahiy	 ve	 Nübüvvet”,	 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, b.y.t.	2015,	s.	27.

15 Bk.	 Mevlânâ	 Hâlid,	 Mektûbât, Farsça,	 s.	 422.	 İbn	 Teymiyye	 de	 keşfi	 imkân	 dâhilinde	
görmekte	ve	sahih	olabilmesi	için	şeriata	aykırı	olmama	şartını	kesin	olarak	belirtmektedir.	
Bk.	 İbn	Teymiyye,	Der’u te’âruzi’l- ‘akl ve’n-nakl,	 nşr.	Muhammed	Reşâd	Salim,	 b.s.y.,	
1978.	V,	350,	356,	357.

16 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	129,	296.	
17 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	133,134,	138,	142,	157,	218,	213,	211,	220,	227,	

230,	236,	295,	296,	316,	317,	341;	Farsça,	s.	101,102,	106,	129,	206.
18 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 91.
19 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	280.	
20 Şatahat: Tasavvuf	 litaratüründe,	 sekr	 halinin	 galip	 gelmesiyle	 söylenen,	 zahiren	 te’vili	

mümkün	olmayan,	akla	aykırı	bir	 iddia	 içeren,	kolayca	anlaşılamayan	kapalı	ve	sembolik	
ifadelerdir.

21 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	213.
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türehhâttan22 uzak durmayı akidenin tashihinden sonra zikretmektedir. 23 Ayrı-
ca Hâlid el-Bağdâdî, ibâhî mutasavvıfların hallerinden uzak durmayı tavsiye 
etmekte ve şeriattan hiçbir şekilde sapmamayı salık vermektedir.24 Ona göre ve-
linin kendinden geçmesi veya sekr hallerinde şeriatta aykırı söylemleri mâzur 
görülse de taklit edilmesi caiz değildir. Çünkü keşifteki hata, içtihattaki hata 
gibi sahibi mâzur görülse de taklit edilemez.25 Anlaşıldığı gibi ona göre zahir 
hükümlerin dışına çıkmak hiçbir zaman meşru sayılmaz. Bu durum, aynı za-
manda Hâlid el-Bağdâdî’nin velâyet-nübüvvet konumlarına biçtiği rol ile de 
doğrudan ilintilidir. Ona göre veliler hakkında hatayı caiz görmemek, onları 
nebilerle aynı statüde kabul etmek anlamına gelmektedir. 26 Buraya kadar ver-
diğimiz bilgilerden anlaşıldığı gibi Hâlid el-Bağdâdî’ye göre velilerin keşifte 
hata yapabileceğini, bu nedenle verdikleri her hükmü mutlak doğru kabul edil-
memesi gerekir. Dolayısıyla onun vahye dayalı bir bilgiyi keşfe dayalı bir bilgi-
ye takdim ettiği ve vahye aykırı keşfi şatahattan saydığı görülmektedir. Onun 
“bâtınsız ilim günah, şeriatsız batın ise sapkınlıktır” ifadesi buna açıkça işaret 
etmektedir.27

Hâlid el-Bağdâdî’ye göre şeriatta bağlı olmayan tarikat, ilhad ve zındıklılıkla 
eşdeğerdir. İddia edildiği gibi şeriat fer‘, velilerin bilgileri asıl değildir. Onun 
meşrebinde bu söylemin bir değeri bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü ha-
kikat, asıl olarak şeriattan ibarettir. Keşif ve keramet olsa dahi şeriat dışı olanlar 
fer konumundadır.28 Anlaşıldığı gibi Hâlid el-Bağdâdî’ye göre keşif ve vicdan 
şeriattan bağımsız bir kaynak değil, ona bağlı bir bilgi kaynağıdır. Keşif ve kera-
metin konumsal olarak şeriata tabi olmanın yanında bir anlam ifade etmediğini, 
hatta bunlar şeriata tabi olmaya yardımcı olmadığı takdirde başlı başına bir bela 
olacağını ifadesi de bunu desteklemektedir.29 

Hâlid el-Bağdâdî, keşif ve vicdanı şeriattan bağımsız epistemolojik bir kay-
nak olarak kabul etmemesinin doğal bir sonucu olarak velâyette geçerli olan se-
yir ve sülûkü şeriattan bağımsız bir pratik değil; bizzat şeriatın uygulanmasını 
kolaylaştıran bir aracı olarak değerlendirmektedir. Ona göre şeriatın yolu veli 
olmayanlar için kolay değildir. Bu nedenle velâyet makamı, şeriatta alternatif bir 
makam değil; onun uygulanmasını kolaylaştıran bir aracı konumundadır. 30 Bu 
bilgilerden yola çıkarak denebilir ki, birçok filozofa göre aklın tekâmülü için nef-

22 Türehhât:	Akla	ve	vahye	açıkça	çelişen	ifadelerdir.	
23 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	268.
24 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	135.
25 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	192.	
26 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	192.	
27 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	422.
28 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	422.
29 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	126,	127.
30 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	422.
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sin arınması şart görüldüğü gibi Hâlid el-Bağdâdî gibi mutasavvıf kelamcılarda 
da şeriatın uygulanması için nefsin kötülüklerden arınmasını şart görmektedirler. 
Hatta Hâlid el-Bağdâdî, bazen keşfin konumunu daha da düşürmekte ve onun 
sadece iyi bir istidada işaret ettiğini söylemektedir.31 Buraya kadar aktardığımız 
bilgilerden anlaşıldığı gibi keşif ve keramet, Hâlidîliğin ana amaçlarından de-
ğildir. Ona göre binlerce keşif ve keramet, sünnettin ihyası kadar değildir.32

Hâlid el-Bağdâdî, genel olarak sahih keşif ile açık vicdanı dinî kaynaklardan 
bağımsız bir bilgi kaynağı olarak kabul etmese de akidenin tali konularında 
onlara geniş bir alan tanımakta ve sıkça kullanmaktadır. Birçok konuda keşfi, 
ayet ve hadislerle birlikte zikretmektedir. 33 Kalp nurlarından gelen şeylere tabi 
olunmasını istemesi34 ve Allah’ın feyizleri kalplere akıtmasını istemesi35 de ke-
şifle ilgilidir. Özellikle kelamcılar ve İslam filozofları arasında tartışılan veya 
ayet ve hadislere aykırı olmasa da akıl ve his ötesi olan birçok konuda keşfi 
kullanmaktadır. Bazı önemli konularda Ehl-i keşfin ittifakından söz etmekte-
dir. Bazen, hizmet yolu ile aklın kapsamadığı ve ilimle ulaşılamayacağı şey-
lerin elde edilebileceğine işaret etmektedir.36 Keşif, ilim, irfan ve vicdan yolu 
ile İslâmî fırkalar arasında hak olanın diğerlerinden ayrılmaktadır.37 Zikri adet 
haline getirenin kalbine şeytanın musallat olmayacağını ve zikirle imanın koru-
nacağını keşif yolu ile sabit olduğunu ifade etmektedir.38 Anlaşıldığı gibi Hâlid 
el-Bağdâdî, vahiyden bağımsız olmasa da epistemolojik olarak keşfi önemli 
bir kaynak olarak kabul etmektedir. Keşif, sadece kişi ile ilgili olaylarda de-
ğil; aynı zamanda Yüce Allah ile ilgili O’nun fiil ve sıfatların anlaşılmasında da 
belirleyicidir. Evrende Yüce Allah’tan başka bir müessirin olmadığının sahih 
keşifle sabit olduğunu söylemektedir. Bu nedenle kişinin karşılaştığı her olayın 
Allah’tan olduğu kabul edilmelidir. 39 Görüldüğü gibi Hâlid el-Bağdâdî, kelam 
ve İslam felsefesini uzun zaman meşgul eden ilâhî irade-insânî irade, kaza ve 
kader gibi konularda tasavvufî bir metoda da başvurarak konuyu farklı bir ze-
minde temellendirmeye çalışmaktadır. Daha açık bir ifade ile ona göre ilâhî ira-
denin kuşatıcılığı keşifle sabit olmaktadır. Aslında Hâlid el-Bağdâdî’nin kelam 
ve felsefe açısından çözümü zor olan konuları keşfe havale etmesi, söz konusu 
meselelerin sadece akıl veya nas yolu ile nihaî olarak çözülemeyeceğine de bir 
anlamda işaret etmektedir. 

31 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	294.	
32 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	294,	327.
33 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	281.	
34 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	140.
35 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.142,	153,	156.
36 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	142.
37 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Arapça,	s.	241;	Farsça, s.	283.
38 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	393,475.
39 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 146.
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Keşif, aklî ve naklî bilgilerin aksine öznel bir bilgidir. Sadece ona mazhar 
olanlar veya ona mazhar olanlara itimat edenler için geçerli bir bilgi kaynağıdır. 
Bu nedenle olacak ki, kelamcı kimliğine de sahip olan Hâlid el-Bağdâdî, söz 
konusu keşfin onun Ehl-i için ortaya çıktığına “تبني عند أهله” işaret etmektedir.40 
Bu nedenle daha önce ifade ettiğimiz gibi Hâlid el-Bağdâdî, itikadın ana konu-
larının akıl veya keşifle değil, vahye dayanarak öğrenilmesini istemektedir.41 Bu 
durum sadece akidede değil amelde de öyledir. Ona göre tasavvufun en önemli 
esası olan zikir, akidenin tashihi ve dört mezhepten birine göre farzları yaptık-
tan sonra gelmektedir. 42 Ana konular dışındaki tali konularda ise sıkça sahih 
keşif ve açık vicdanı kullanmakta ve keşif ehlinin ittifakından söz etmektedir. 43

B. MESÂİL
Daha önce ifade ettiğimiz gibi, kelamın konuları mebâdî ve mesâilden oluş-

maktadır. Mesâil, Yüce Allah’ın zat ve sıfatları, nübüvvet ve ahiret gibi ana ko-
nulardır. İslam düşüncesini büyük ölçüde etkilemesi ve bazı fırkalar tarafından 
itikadî bir konu haline getirilmesinden dolayı imâmet ve ona ilişkin konular da 
daha sonra kelamın ana konuları arasında yer almıştır. 

1. ULÛHİYET
Yüce Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve âlemle ilişkisi teolojinin en önemli 

konuları arasında yer almaktadır. Hemen hemen bu konuları tartışmayan, ona 
ilişkin aklî, naklî, ve benzeri argümanları ileri sürmeyen hiçbir felsefî ekol veya 
dinî inanç bulunmamaktadır.44 Yüce Allah, zat ve sıfatları, aynı zamanda İslam 
düşünce tarihi boyunca da bütün yönleri ile tartışılmıştır. Bu konular ekseninde 
farklı felsefî ve kelâmî ekoller ortaya çıkmıştır. Sözgelimi meşşâilik, işrakilik, 
vahdetü’l-vücud, hikmeti müteali gibi felsefi ekollerle birlikte Mutezile, Eş’âri 
ve Matüridi gibi kelâmî ekoller temelde Yüce Allah’ın zat ve sıfatlar, Allah-âlem 
ve Allah-insan ilişkisi bağlamında oluşmuştur. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 
Hâlid el-Bağdâdî’nin hem kelamcı hem mutasavvıf kimliği vardır. Ulûhiyet ko-
nusunda onun hangi kimliğinin ağır bastığı ve bu konularda nasıl düşündüğü-
nü ortaya koymaya çalışacağız. 

a. Allah’ın Zat ve Sıfatları
Hâlid el-Bağdâdî diğer Müslüman âlimler gibi şirki en büyük günah say-

makta45 ve tevhit ilkesini vurgulamaktadır. Ona göre etimolojik olarak da Allah 

40 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 146.
41 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.270,	371.	
42 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	268.
43 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	142,	146,	231,	261,	268,	277,	283.	
44 Bk.	Mehmet	S.	Aydın,	Din Felsefesi,	İzmir	İlahiyat	Fakültesi	Yayınları,	İzmir	2014,	s.	17.
45 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	194.
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ismi benzersiz zatı ifade etmektedir.46 Allah’ın varlığı ve birliği konusunda dü-
şünce tarihi boyunca bir dizi kanıt ileri sürülmüştür. Onların başında ontolojik 
(mükemmel varlık, vâcibü’l-vücûd v.b.) ve kozmolojik (hüdûs ve imkân) delil-
ler gelmektedir. Hâlid el-Bağdâdî, Allah’ın birliğinden bahsederken “vacibü’l-
vücut” kavramını kullanmaktadır.47 Böylelikle ilk önce İslam filozofları daha 
sonra kelamcılar tarafından kullanılan, temelde tümelden tikele doğru gitmeyi 
esas alan ontolojik delille atıfta bulunmaktadır. 48

Yüce Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip olduğu konusunda kelamda bir 
tartışma söz konusu değildir. Ancak sıfat-zat ilişkisi, sıfatların mahiyeti, anlaşıl-
ması ve kategorize edilmesi konusunda önemli tartışmalar meydana gelmiştir. 
Söz gelimi Ehl-i Sünnet ile Mutezile arasında zat-sıfat ilişkisi tartışıldığı gibi 
Ehl-i Sünnet âlimleri arasında vücûdun zâti bir sıfat olup olmadığı ve kudre-
te ek olarak tekvinin sübûti bir sıfat olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. 
Hâlid el-Bağdâdî, sıfatlar konusunda genel olarak Ehl-i Sünnet âlimleri gibi dü-
şünmektedir. Mutezile’nin otorite ismi Zamehşeri’nin (ö.1140) itidalden uzak-
laştığını ve inkârla nitelendirildiğini ifade etmektedir.49 Onun kastettiği inkâr, 
büyük ihtimalle Mutezile’nin zattan bağımsız sıfatları kabul etmedikleridir. 
Hâlid el-Bağdâdî, Allah’ın bütün kemâl sıfatları ile muttasıf olduğu ve eksiklik 
içerek sıfatlardan münezzeh olduğunu açıkça belirtmektedir.50 

Hâlid el-Bağdâdî, Yüce Allah’ın sıfatlarından bahsederken bazen Ehl-i Sün-
net kelamındaki zâtî ve sübûti kategorisine bağlı kalmamaktadır. O, bu iki sıfat 
kategorisinde yer alan bazı sıfatları bir araya getirerek farklı bir kategori oluş-
turmaktadır. Yüce Allah’ın ulûhiyet, kıdem, beka, yaratma ve kudret ile münferit 
olduğunu ifade etmektedir.51 Aslında buradaki tevhit anlayışı, Ehl-i Sünnet’in 
Allah’ın zat, sıfat ve fiilleri ile “tek” olduğu anlayışından doğmaktadır. Çün-
kü yukarıdaki ifadelere göre Allah, zat bakımından ulûhiyet, sıfat bakımından 
beka ve kıdem ile tek olduğu gibi fiil bakımından da halk ve kudretle tektir. 
Bununla birlikte Yüce Allah’ın zat, sıfat ve fiilde benzerinin bulunmadığını ifa-
de etmektedir. 52Hâlid el-Bağdâdî, birçok yerde Yüce Allah’ı “feyyazı mutlak” 
olarak nitelendirmektedir.53 Bu nitelemenin iki hususa işaret ettiği söylenebi-
lir: Birincisi; Yüce Allah’ın isim ve sıfatların tevkifî olup olmadığı ile ilgilidir. 
Buradan anlaşıldığına göre Hâlid el-Bağdâdî, isim ve sıfatların tevkifi olma-
dığını düşünmektedir. İkincisi ise birçok Sünni mutasavvıfın kabul ettiği feyiz 

46 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 87.
47 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
48 Bu	deliller	hakkında	geniş	bilgi	için	Bk.	Mehmet	S.	Aydın,	a.g.e.,	s.	27-60.
49 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 301.
50 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
51 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
52 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	84.
53 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	239,	269,	
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teorisine işaret etmektedir. Bununla birlikte Hâlid el-Bağdâdî, bazen ontolojik 
işrakiliğe işaret eden “nûrü’l-vücûd”54 ve “hakikat-ı Muhammediyye”55 gibi 
kavramları da kullanmaktadır. Ancak buradan yola çıkarak onun Allah-âlem 
ilişkisinde İşrakiliğin nazarî feyiz teorisini bütün yönleri ile kabul ettiğini söy-
lemek kolay değildir. Feyyâzı mutlak ifadesi ile teorik feyiz teorisinden daha 
çok Yüce Allah’ın bütün esintilerin kaynağı olmasını kastettiğini söylemek daha 
doğru görünmektedir. 

Hâlid el-Bağdâdî, kelam ve İslam felsefesinde yer alan tenzih anlayışını aynen 
kabul etmektedir. Yüce Allah’ın yaratıklardan tamamen münezzeh olduğunu, 
teşbih ve tecsimden uzak olduğunu, 56 hayale gelen hiçbir şeye benzemediğini,57 
Yüce Allah ve sıfatlarının cisim, cevher ve araz olmadığını, her hangi bir hadi-
sin onunla kaim olamayacağını, cisim ve ilintilerinden münezzeh olduğunu,58 
Yüce Allah’ın hayatı ruh, ceset ve diğer temel rükünlere bağlı olmadığını ifade 
etmektedir. 59 

Kelamcılar, Yüce Allah’ın zat, sıfat ve fiilleri ile eşsiz kabul ettikleri halde 
tenzih konusunda genel olarak sıfatlarından değil zattından bahsetmektedir-
ler. Hâlid el-Bağdâdî, zatla birlikte sıfatlarında cisim ve ilintilerinden münez-
zeh olduğunu ifade etmektedir. 60 Hâlid el-Bağdâdî’nin sıfatlar konusundaki bu 
yaklaşımı Müşebbihe, Mücessime ve Kerramiyye gibi antropoformik akımlara 
açıkça bir reddiyedir. Hâlid el-Bağdâdî, bu konuda Ehl-i Sünnet gibi Allah’ın 
zat, sıfat ve fillerinde benzersiz olduğuna inanmaktadır. Onun zat ve sıfatların-
da her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. O, ezelde hangi zati sıfatlara 
sahipse evreni yarattıktan sonra da aynı sıfatlara sahiptir.61 Onun sıfatlarında 
çokluk da mevzu bahis değildir. Çokluk olsa olsa taallukatta olur. Taallukattaki 
çokluk, sıfatlardaki çokluğu zorunlu kılmaz.62 Dolayısıyla Yüce Allah’ın zat ile 
birlikte sıfatları bulunmakta ve bu durum onun zat veya sıfatlarında birçokluğa 
yol açmamaktadır. Bu yaklaşım, Yüce Allah’a sıfatların nispet edilmesi onun 
zatı veya sıfatlarında çokluğa yol açacağını düşünen filozof ve teologlara bir 
reddiyedir.63 

54 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.105.
55 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	92,	356.	
56 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84.
57 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.134.
58 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
59 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 85.
60 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84.
61 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83,84.
62 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 85.
63 Bk.	el-Gazzâlî,	Hüccetü’l-İslâm	Ebu	Hâmid,	Tehâfütü’l-felâsife,	Dârü’t-takvâ,	Dımaşk	2006,	

s.	 87;	 Şehristânî, Abdulkerîm Ebü’l-feth, Nihâyetiü’l-ikdâm fî ‘ilmi’l-kelâm, Dârü’l-
kütübi’l’ilmiyye, Beyrut 2004, s. 76,77.

 Erkan BAYSAL



203

Kelamda tartışılan en önemli konulardan biri, rü’yettir(Yüce Allah’ın ahirette 
görülmesi). Mutezile, Allah’ın cisim, cevher vb. olmadığından dolayı ahirette gö-
rülmesini reddetmektedir. Bu meyanda birçok aklî ve naklî argümanları ileri sür-
mektedir. Ehl-i Sünnet âlimleri ise rü’yetin aklen muhal olmadığını64 ve bazı naklî 
kanıtlara da dayanarak onun ahirette fiili olarak gerçekleşeceğini65 savunmuşlardır. 
Hâlid el-Bağdâdî, bu konuda Ehl-i Sünnet gibi düşünmektedir. Ona göre ahirette 
Yüce Allah, gözle görülecektir. Buna ilave olarak konuya tasavvufî bir perspektifle 
yaklaşarak Yüce Allah’ın dünya ve ahirette kalple görülebileceğini ifade etmekte-
dir. Ancak Hâlid el-Bağdâdî, söz konusu görülmenin nasıl olduğu ve hangi mahi-
yette sahip olduğu konusunda Mektûbât’ta detaylarını vermemektedir. 

Hâlid el-Bağdâdî, ilâhî ilmin mevcut ve ma’dûm, küllî ve cüz’î, gayp ve şa-
hadet âlemine giren her şeye taalluk ettiğine belirtmektedir. Bunu da Allah’ın 
yaratma sıfatı ile gerekçelendirmektedir. Çünkü Allah’ın yarattığı bir şeyi bil-
memesi veya ondan haberdar olmaması mümkün değildir. 66 Burada önemli 
hususu bir ifade etmek gerekir. Birincisi; kelamda ma’dûmun bir şey olup ol-
madığı tartışmasıdır. Mutezile’ye göre ma’dûm bir şeydir. Eş’ârîlere göre ise 
madûm bir şey değildir.67 Hâlid el-Bağdâdî’nin ilâhî ilmin ma’dûma taalluk 
ettiğini ifadesi, ma’dûmu bir şey olarak kabul ettiğini zorunlu kılmamaktadır. 
Çünkü ma’dûmun “şey” olup olmaması ile ilâhî ilmin ona taalluk edip etmeme-
si arasında zorunlu bir ilişki yoktur. İkincisi ise ilâhî ilmin külliyat ve cüz’iyatta 
taalluk ettiği ifadesidir. Bilindiği gibi ilâhî ilmin gerek zatı dışındaki diğer var-
lıklara taalluk edip etmediği gerekse diğer varlıkla taalluk ettiği durumunda 
onlara külli veya cüz’î bir şekilde taalluk edip etmediği antik Yunan felsefesi 
ile İslam felsefesinde tartışma konusu olmuştur.68 Genel kanıya göre Meşşaî fi-
lozoflar, ilâhî ilmin zatı dışındaki varlıklara taalluk ettiğini kabul ettikleri halde 
ilminin varlılara cüz’î olarak değil küllî olarak taalluk ettiğini kabul etmişler-
dir. Kelamcılara göre ise Yüce Allah’ın ilim sıfatı mutlaktır. Onun her hangi bir 
şeyle sınırlandırılması söz konusu değildir. Hatta Gazali (ö. 1111)bu nedenle 
Farabi(ö. 950) ve İbn Sina’yi(ö. 1037) tekfir etmiştir.69 Hâlid el-Bağdâdî, bu ko-
nuda kelamcılardan farklı düşünmeyerek ilâhî ilmin her şeye taalluk ettiğini 
açıkça ifade etmektedir. Yine ona göre ilâhî ilim, tefekkür, cehalet ve nisyandan 
münezzehtir. İradesi; tereddüt ve kalp, kudreti; aletin yardımı ve yardımcıla-

64 Seyfeddîn	el-Âmidî,	Ebkârü’l-efkâr fî usûli’d-dîn,	Dârü’l-kütübi’l’ilmiyye, Beyrut 2003, I, 
390. 

65 Seyfeddîn	el-Âmidî,	a.g.e.,	I,	424,	425.	
66 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84.
67 Bu	 konuda	 geniş	 bilgi	 için	Bk.	Râzî	 Fahreddîn,	Lübâbü’l-erba‘’in fî usûli’d-dîn,	Dârü’l-

kütübi’l‘ilmiyye,	Beyrut	2009,	s.	56-59.
68 Bk.	Şehristânî,	a.g.e,	s.124-135;	el-Gazzâlî,	Tehâfüt,	s.	125,126.
69 El-Gazzâlî,	 Hüccetü’l-İslâm	 Ebu	 Hâmid,	 el-Münkiz mine’d-dalâl,	 tkh.	 Mahmûd	 Bîcû,	

Dımaşk	1992,	s.	49,	50.
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rın desteği, işitmesi; kulak tevehhümünden, gözleri; kirpi ve kaşlardan, kelamı; 
ağız ve dilden uzaktır.70

İlim gibi Yüce Allah’ın irade ve kudret sıfatı da kelam ve felsefede önemli 
tartışmalara konu olmuştur. Hâlid el-Bağdâdî, yeryüzü ve gökyüzünde ilâhî 
iradenin dışında kalan hiçbir şeyin olmadığını ifade etmektedir. Evrende olup 
biten her şey, onun kudreti kapsamındadır. İmkân âleminden bir zerre bile Yüce 
Allah’ın hükmünün dışında değildir. Kudreti iradesi, iradesi ise ilmine tabidir. 
Dolayısıyla onun ilim, kudret ve iradesi dışında kalan hiçbir varlık bulunma-
maktadır. Aynı zamanda görmesi ve işitmesi de her şeye taalluk etmektedir. 
Hiçbir şey onun basar ve sem‘ sıfatları dışında değildir. Bu konuda yakın uzak, 
küçük ve büyük ayrımı söz konusu değildir.71

Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşıldığı gibi Hâlid el-Bağdâdî, ilim, 
irade, kudret, sem‘ ve basar sıfatlarında Ehl-i Sünnet âlimlerinden farklı dü-
şünmemektedir. Kelam tarihi boyunca en fazla tartışılan konulardan biri, Yüce 
Allah’ın kelam sıfatıdır. Ehl-i Sünnet kelamcıları, Kur’an’ın mana bakımından 
Yüce Allah’ın ezeli kelamı olduğunu, daha sonra lafza dönüştürüldüğünü söy-
lemişlerdir. Dolayısıyla asıl kelam sesler ve harfler değil Yüce Allah’ın zatında 
bulunan manalardır.72 Mutezile, kelâm-ı nefsîyi kabul etmedikleri için Kur’an’ın 
mahlûk olduğunu düşünmüşlerdir. Hâlid el-Bağdâdî, kelam sıfatını açıklarken, 
Allah’ın mukaddem bir ses ve sessizlik olmaksızın diğer sıfatları gibi ezelî bir 
sıfatla konuştuğunu ifade etmektedir. Allah, söz konusu kelamını peygamber-
lere indirmiş, onu Kur’an, Zebûr, İncil ve Suhuf olarak isimlendirmiştir.73

Hâlid el-Bağdâdî, kazayı iki kısma ayırmaktadır. Birincisi; hiçbir şekilde 
geri çevrilemez olan mübrem kazadır. Genel olarak himmetle muallek kazanın 
geri reddedilebileceğini kabul eden Hâlid el-Bağdâdî, mübrem kazanın bırakın 
velileri peygamberin himmetleri ile bile reddedilemeyeceğini ifade etmektedir. 

74 Ona göre bunun aksini iddia edenlerin verdiği bilgiler doğru değil ve onl -
rın taklit edilmemesi gerekir. Çünkü veli, kendinden geçtiği veya sekr hallerin-
de olduğunda mâzur görülse de taklit edilmemesi gerekir. Bu tür kaza, Yüce 
Allah’ın nihai kararını ifade ettiğinden dolayı onun reddedilebileceğini kabul 
etmek, Yüce Allah’ın zat ve sıfatları ile ilgili birkaç soruna yol açacaktır. Bun-
lar; Yüce Allah’ın cahil olması, yalancı olması, daha önce kesin olarak kararlaş-
tırdığı bir hususu meydana getirmekten aciz kalmasıdır. Aynı zamanda ilâhî 
iradenin ezelde kesin olarak kararlaştırdığı bir şeyin aksine taalluk etmesi caiz 

70 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 85.
71 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84;	Farsça, s.	116.
72 Şehristânî,	Nihâyetü’l-ikdâm, s.	181;	Âmidî,	Gâyetü’l-meram fî ilmi’l-kelâm, Lübnan	2004,	

s.	86,87.
73 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84,	85.
74 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	191.	
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de değildir. Zira irade, muhal-i zati’nin aksine taalluk edemez. Yüce Allah’ın 
nakıs olmasını gerektiren her şey de muhal-ı zati kapsamındadır. 75 Muallâk 
kaza ise iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi hem ilâhî ilim hem Levh-i Mahfûz’da 
muallâktır. İkincisi ise ilâhî ilimde muallâk olduğu halde Levh-i Mahfuz’da 
mübremdir.76 Hâlid el-Bağdâdî, bu bilgilerde kelamcı kimliği ile ön plana çık-
tığı gibi bazı velilerin Levh-i Mahfûz’da yer alan bazı şeylere vakıf olması ve 
onların himmeti ile muallek kazanın reddilmesi konusunda mutasavvıf kimliği 
ile ön plana çıkmaktadır. 

b. Allah-Âlem İlişkisi
Kelam ve İslam felsefesinin en temel konularından biri Allah-âlem ilişkisi-

dir. Bu ilişki temelde âlemin kıdemi ve hüdusu çerçevesinde cereyan etmekte-
dir. Meşşaî geleneğine mensup filozoflara göre âlem, zamansal olarak kadim-
dir. Her ne kadar zâtî olarak Allah’a bağlı olsa da (illet-malûl) zamansal olarak 
Allah gibi kadimdir.77Allah-âlem ilişkisi, aynı zamanda sudur, feyiz ve işrak 
teorilerini savunan İşrâkî ve hikmeti müteâlî filozofları tarafından da bütün 
yönleri ile ele alınmıştır. Hâlid el-Bağdâdî, Allah-âlem ilişkisinde Eş’âriler gibi 
düşünmektedir. Ona göre âlem, yoktan var edildi. Dolayısıyla zamansal olarak 
onun kıdemi söz konusu değildir. 78 Buna bağlı olarak kelam ve İslam felsefesin-
de tartışılan en önemli konulardan biri, âlemin zorunlu olarak Allah’tan sadır 
olması veya onun tarafından ihtiyari olarak yaratılması konusudur. Meşşâî fi-
lozoflarına göre Allah mücebün bi’z-zattır. Âlemin ondan sudur etmesi zorun-
ludur. İlâhî irade ise Allah’ın ondan sadır olmasına rızasını veya ilmini ifade 
etmektedir. Kelamcılara göre ise Allah faili muhtardır. Âlemin ondan sudur 
etmesini gerektiren maddî veya mânevî hiçbir zorlayıcı unsur söz konusu de-
ğildir. Hâlid el-Bağdâdî, âlemin hüdusundan bahsederken Allah’ın, evreni ken-
di ihtiyârî ile yarattığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca yaratmanın onun zat 
ve sıfatlarında hiçbir değişiklik yapmadığını, ona yeni isim ve sıfat kazandır-
madığını belirtmektedir. 79 Onun bu ifadeleri bazı filozofların âlemle ilgili ileri 
sürdükleri argümanlara bir eleştiridir. Onlara göre âlem, yoktan var edilmiş 
olsaydı Allah’ın zatı veya sıfatlarında değişiklik meydana gelirdi. Oysa deği-
şiklik onun hakkında muhaldır. Bu nedenle âlemin kıdemini savunmuşlardır. 
Ancak Hâlid el-Bağdâdî, âlemin sonrada yaratılması O’nun zat ve sıfatlarında 
bir değişikliği meydana getirmeyeceğini, Allah’ın bütün zat ve kemâl sıfatları 
ile kadim olduğunu, dolayısıyla âlemin hudusu onun zatını hiçbir şekilde etki-
lemeyeceğini ifade etmektedir. 80

75 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	192,	193.
76 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	193.
77 Bk.	el-Gazzâlî,	Tehâfüt,	s.	22.	
78 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
79 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83,	84.
80 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
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Hâlid el-Bağdâdî, Yüce Allah’ın âlemi yoktan var etmesi, onun hakiki mülk 
sahibi olmasını doğurduğuna işaret etmektedir. Daha açık bir ifade ile Allah, 
evreni yoktan var ettiği için, evren ve içinde bulunan her şey onun mülküdür. 
Bu nedenle kulluğu hak eden tek varlık Yüce Allah’tır.81 Çünkü dolaylı veya do-
laysız her şey ilk mucide dayandığı için varlık kategorisine giren bütün zâtî ve 
izâfî unsurlar ona dayanmaktadır. Bu durumda onun kulluğu hak eden mutlak 
varlık olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Allah-âlem ilişkisi kapsamında kelam ve İslam felsefesi boyunca yapılan en 
önemli tartışmalardan biri, insan fiillerine ilişkin Allah’ın yaratma sıfatıdır. Bu 
konuda kaza ve kader, sevap ve ceza konuları bağlamında uzun uzadıya tar-
tışılmıştır. Mutezile’ye göre insan, ihtiyârî/tercihe dayalı fillerinin yaratıcıdır. 
İhtiyârî fiillerinin yaratılmasını Allah’a nispet edilmesini adalete uygun görme-
mektedirler. Ehl-i Sünnet âlimleri ise ilâhî kudreti merkeze koyarak yaratma fii-
lini insana nispet etmemişlerdir. Sevap ve cezayı gerekçelendirmek için kesp ve 
azmi müsemmem gibi teorileri geliştirmişlerdir. Hâlid el-Bağdâdî, bu konuda 
Ehl-i Sünnet âlimleri gibi düşünmektedir. Ona göre Allah, başta insanın ihtiyârî 
fiilleri olmak üzere hayır ve şer ayrımı olmaksızın her şeyin yaratıcısıdır. 82 Kü-
für ve günah, onun iradesi kapsamında gerçekleştiği halde onun emri, rızası ve 
sevgisi ile meydana gelmemektedir.83 Dolayısıyla bu konuda diğer Ehl-i Sünnet 
âlimleri gibi insan fiilleri konusunda halk sıfatına halel getirmemeye çalışmak-
tadır. Esbâba tevessül konusunda da Hâlid el-Bağdâdî, Allah dışında başka bir 
müessiri kabul etmemek kaydıyla sebeplere tevessül etmenin övülen bir durum 
olabileceğini ifade etmektedir.84

Kelam ve İslam düşüncesinde en çok tartışılan konuların başında kötülük 
problemi gelmektedir. Kötülüğün âlemde neden var olduğu, Yüce Allah’ın 
özellikle ihtiyârî fiillerindeki kötülüğü yaratıp yaratmadığı düşünce tarihi bo-
yunca tartışma konusu olagelmiştir. Hâlid el-Bağdâdî, diğer Ehl-i Sünnet ke-
lamcıları gibi hiçbir şeyin ilâhî irade, yaratma ve te’sirini dışında kalmadığını 
kabul etmektedir. Bunun sahih keşifle sabit olduğunu ifade etmektedir.85 Ev-
rendeki kötülüğü varlığını imtihanın bir gereği olarak telakki etmektedir. Ona 
göre yeryüzü hepsi iyi veya hepsi kötü olsaydı yaratılışın amacı bir kıl payı 
kadar hâsıl olmayacaktı.86

Allah-âlem ilişkisi konusunda İslam tasavvuf geleneğinin en önemli tartış-
ma konularından biri, hulûl, ittihat, vahdetü’l-vücûd ile vehdetü’l-şühûd ko-

81 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 83.
82 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 84.
83 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 85.
84 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	436.
85 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 146.
86 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	126.	
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nularıdır. Bu konular, uzun zaman İslam düşüncesinin gündemini meşgul et-
miştir. 87 Hâlid el-Bağdâdî, Allah’ın hiçbir şeyle birleşmediğini ve hiçbir şeye 
hulûl etmediğini ifade ederek panteizme özdeş teorik vahdetü’l-vücûdu açıkça 
reddetmektedir.88 Bununla birlikte bazen vahdetü’l-vücûda işaret edecek ke-
limeler kullanmaktadır. Sözgelimi, birçok yerde vücudun nefyini89 tavsiye et-
mektedir. Bazen de en-nefyü’l-etam90 gibi benzer ifadeleri kullanmaktadır. Bu 
ifadeler tek başına vahdetü’l-vücûd anlayışını ortaya koymasa da ondan tama-
men bağımsız olduğu da söylenemez. Ancak belirtmek gerekir ki, onun başka 
yerlerdeki ifadelerinden anlaşıldığına göre nefyi’l-vücuttan kasıt, teorik olarak 
Allah dışındaki varlığı inkâr etmek değil sufinin tasavvufî bir hal olarak kendi 
varlığını yok saymasıdır. Bu anlamda ona göre vücut tasavvuru, kişinin kendi-
ni güzel vasıflarla nitelendiğini düşünerek diğer insanlardan daha üstün oldu-
ğunu görmesidir. Bu durum, ulûhiyet iddiası anlamına geldiği gibi ilâhî laneti 
de gerektirmektedir. Bundan amacı ise kişinin kendini kötü hissetmesi değil 
belki akıbetinin ne olacağını bilmemesidir.91 Hâlid el-Bağdâdî, bu anlamdaki 
bir tasavvura karşı çıkmakta ve nefyi’l-vücudu tavsiye etmektedir. Dolayısıyla 
buradaki nefyi vücud kavramı, vahdetü’l-vücud anlayışında olduğu gibi nazarî 
bir ilke değil; müridin kendini yok sayması, kibir, gurur ve varlığından vaz-
geçmesi anlamında amelî bir ilkedir. 92 Hâlid el-Bağdâdî’in sufilerin şetahatı ile 
aldanmamasını tavsiye etmesi93 de teorik olarak vahdetü’l-vücûd anlayışını ka-
bul etmediğini teyit etmektedir. Çünkü İslam tasavvuf tarihinde birinci derece 
şatahatte giren vahdetü’l-vücûdu andıran ifadelerdir. Sonuç olarak denebilir ki, 
onun kullandığı ve vahdetü’l-vücudu ifade eden kavramlar, teorik ve sistema-
tik bir düşünceye değil amelî ve hâle dayalı bir duruma işaret etmektedir. Te-
orik olarak Hâlid el-Bağdâdî’nin vahdetü’l-vücudu benimsediği söylemek zor 
olmakla beraber daha çok vehdetü’ş-şuhûdu benimsediği söylenebilir. Onun 
ifadesinden anlaşıldığı gibi vehdetü’ş-şühûd, basiret gözü ile vahdette kesreti 
kesrette de vahdeti görmektir. 94

Hâlid el-Bağdâdî’nin vücut kavramını “fena”nın terettüp ettiği “bekanın 
yokluğu” olarak nitelemesi de tasavvufî bir hal olarak anlaşılmalıdır. Ona göre 

87 Bk.	İbn	Haldûn,	Mukaddime ibn Haldûn, Dârü’l-kütübi’l‘ilmiyye,	Beyrut	2003,	s.	384-387.
88 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	 s.	 83.	Vahdetü’l-vücûd	 anlayışının	 tam	olarak	modern	

panteizme	 tekabül	 edip	 etmediği	 tartışma	 konusudur.	Bu	 nedenle	Mevlânâ	Hâlid’in	 karşı	
çıktığı	ve	açıkça	reddettiği	vahdetü’l-vücûdun	“panteizme”	özdeş	olarak	yorumlanabilecek	
vahdetü’l-vücûd	olduğunu	açıkladık.	Vahdetü’l-vücûdun	diğer	açıklamalarına	ise	çalışmanın	
sınırlılığı	nedeniyle	değinmedik.	

89 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	129,	211,	230,	232,	255,	320,	357;	Farsça,	130,	132.	
90 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	273,	293.	
91 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	125,	126.	
92 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	136.
93 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	213.
94 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	355.
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beka, cezbe açısında meydana gelmektedir. Sülûk tamamlanmadığı zaman be-
şeriyetin varlığına dönüş kesin değildir. Velâyetin elde edilmesi, rabıta, fena ve 
bekayı hakikiye bağlıdır. Beşeriyetin dönüşünden emin olması ve onun devam 
etmesi Yüce Allah dışındaki şeyleri unutmasına bağlıdır. Özet olarak âdemin 
vücudu, geri gelmekle beraber fenanın vücudu geri gelmez.95 Anlaşıldığı gibi 
burada da vücut kavramına oldukça farklı mistik bir şekilde yaklaşmıştır.

Yeri gelmişken Hâlid el-Bağdâdî’nin âlemle ilgili verdiği bazı bilgilere de-
ğinmekte yarar vardır. Hâlid el-Bağdâdî âlemi, emr âlemi ile halk âlemi şeklin-
de iki kısma ayırmaktadır. Emr âlemi, Yüce Allah’ın madde olmaksızın “kün” 
emri ile yaratıklarıdır. Emr âleminden olan ruh, sağ göğüsün altında latif bir 
varlıktır. Sır, kalp üzerindeki göğüsün solundadır. Hafi, ruh üzerinde göğüsün 
sağındadır. Ahfa ise göğüsün tam ortasındadır. Kalple birlikte bu beş duyu emr 
âlemindendir. Halk âlemi ise Allah’ın maddeden yarattığı nefsi natıka ile dört 
anasırdır. 96 Yüce Allah, halk âleminin letaiflerini bunlara yüklemiştir. Belirt-
mek gerekir ki, bu açıklama kelâmî değil irfânî ve tasavvufî bir açıklamadır.

Açıkça ifade etmek gerekir ki Hâlid el-Bağdâdî’nin mutasavvıf kimliği, Sün-
ni tasavvufta genel olarak kabul edilen bazı hususlarda ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi tevessül konusudur. Bilindiği gibi tevessülün meşruiye-
ti ve kısımları kelamda tartışma konusu olmuştur. Özellikle İbn Teymiye’nin 
Yüce Allah’ın zat ve sıfatları ile ameli salih dışında yapılan tevessülün haram 
olduğunu güçlü bir şekilde savunduktan sonra tevessül, bütün tasavvuf meş-
replerinde önemli bir tartışma konusu olmuştur. Hâlid el-Bağdâdî, diğer birçok 
mutasavvıf gibi tevessülün birçok çeşidini kullanmaktadır. Onun Mektûbât’a 
Yüce Allah’ın zat ve sıfatları, salih kişiler, ameli salih, vb. şeylerle tevessül et-
tiği görülmektedir. 97 Birçok yerde Hz. Peygamberin şefaatini talep etmekte, 
Hz. Peygamber ve velilerden yardım istemek veya onların ruhlarına sımsıkı 
bağlanmaktan bahsetmektedir.98Bazı mektuplarda karşılaşılan her sıkıntıda 
mutasavvıf şahsiyetlerden yardım istemeyi önermektedir.99 İkincisi; himmet, 
tasarruf ve imdat konularıdır. Hâlid el-Bağdâdî, ruhsal tasarruf ve imdatta sık 
sık değinmekte100 ve insanların Allah’ın izninden sonra himmet yolu ile tasar-
ruf etmesinden bahsetmektedir. 101 Ancak ona göre mânevî imdat, amelden 
bağımsız değildir. Mânevî imdat, rabıta, sünnette tabi olmak ve bidatleri terk 
etmeye bağlıdır.102Bunlarla birlikte tasavvuf geleneğinde kabul edilen şeyhin, 

95 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	157.
96 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 88,91.
97 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 93-95,108.
98 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	108,	242,	251,	255,	269;	Farsça, s.	157,	170.
99 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	189.
100 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	301,	313.	
101 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	143,	150
102 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	335.
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mürid üzerindeki etkisini ve müridin kendini bir bütün olarak şeyhin emri-
ne teslim etmesini de kabul etmektedir. 103 Bu meyanda fenâ fi’ş-şeyh kavra-
mını kullanmaktadır. Ancak şeyhin rolü, müridi Allah’a ulaştıracak bir aracı 
konumundadır.104 Çünkü mürit, dünyaya çok fazla bağlı olduğundan bir aracı 
olmaksızın ulvî âlemden feyiz ve bereket alması olanaklı değildir.105 Başka bir 
ifade ile ona göre fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’l-llaha giden bir yoldur. 106

2. NÜBÜVVET-VELÂYET 
Nazarî tasavvuf tarihi boyunca velâyet-nübüvvet ilişkisi önemli bir yer iş-

gal etmiştir. Nazarî tasavvufun bir bütün olarak velâyet-nübüvvet kavramları 
ekseninde oluştuğu söylemek abartı olmaz.107 Mektûbât’a bakıldığında Hâlid 
el-Bağdâdî’nin nazarî tasavvuftan daha çok amelî tasavvufla ilgilendiği, muta-
savvıf kimliği ile birlikte kelamcı kimliğiyle de ön plana çıktığı görülmektedir. 
Ancak buradan onun nazarî tasavvufla hiç ilgilenmediği veya ona işaret etme-
diği sonucu da çıkmamaktadır. 

İlk önce Hâlid el-Bağdâdî’nin nübüvvette ilişkin verdiği bilgilere değin-
mek gerekir. Hâlid el-Bağdâdî, nübüvvet konusunda temelde Sünni kelamcı 
ve mutasavvıflardan ayrılmamaktadır. Burada en önemli husus birçok yerde 
Hz. Peygamber ile ilgili verdiği bilgilerdir. Bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz; 
Hz. Peygamberin son peygamber, mahlûkatların en üstünü,108 bütün varlığın 
nedeni, Allah’ın yeryüzündeki halifesi, mahmûd makamın sahibi, cömertlik 
ve keremin kaynağı, her şaşkının yardımcısı gibi vasıflardır. 109 Peygamberle-
rin gönderme amacının ta’lim ve haber olduğuna işaret etmektedir.110 Ona göre 
peygamberler, herkesten daha değerli, Hz. Peygamber ise onların arasından 
seçilmiştir.111

Hâlid el-Bağdâdî, diğer teorisyen mutasavvıflar gibi velâyet-nübüvvet iki-
lemini kabul etmektedir. Ona göre velâyeti kübra üç kısım ve bir yarımdır. Ya-
rım “kavs” olarak isimlendirilir. Birinci dairede akrabiyyet mürakebesi vardır. 
İkinci, üçüncü ve kavs’ta ise muhabbet mürakabesi vardır. Dört dairenin tümü 
velâyeti kübrayı ifade etmektedir. Peygamberlerin de velâyeti olan söz konusu 
velâyette, sahih idrak sahibine daha önce olmayan haller inkişaf eder. Velâyeti 
kübra dışında velâyeti ‘ülyâ vardır. Velâyeti ‘ülyâ, dört anasırdan olan su, hava 

103 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	137,	473.	
104 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	136.
105 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	155.	
106 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	156.
107 Geniş	 bilgi	 için	 Bk.	Abdülnasır	 Süt,	 “Mevlânâ’da	 Nübüvvet	 ve	Velâyet”,	Ekev Akademi 

Dergisi, Yıl	20, Sayı	66,	(Bahar	2016)	s.	4-7.	
108 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 95,96.
109 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	127,	142.
110 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	101.	
111 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	324,	
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ve ateşte batın ismini mürakebe etmekten elde edilir. Ondan sonra toprakta 
ise önce kemâlât-ı nübüvvet, ardında kemâlât-ı risâlet, daha sonra kemâlât-ı 
ulü’l-azm ve son olarak da el-heyetü’l-vihdânîyi mürakebe etmektir. Hâlid el-
Bağdâdî, daha sonra, el-hülletü’l-ibrahimiyye, el-el-mehebbetü’l-zâtiyye dairesi, 
el-mehbûbiyye zatiyye ile karışmış el-mehebbetü zatiyye dairesi, aynı zamanda 
Hakikat-ı Muhammediye’nin de kaynağı olan saf mehbûbiyye dairesi ve son 
olarak saf zâtî sevgi makamlarını sıralamaktadır. 112 Ondan sonra birkaç ma-
kamdan daha bahsetmektedir. Burada görüldüğü gibi Hâlid el-Bağdâdî, varlık 
hiyerarşisine irfânî olarak yaklaşmaktadır. Hiyerarşisinin merkezine hakikat-ı 
Muhammediye’yi koymaktadır. Onun üzerinde zâtî sırf sevgi makamı vardır. 

Hâlid el-Bağdâdî, veli şahsiyetlere şeriatın batınına davet etme misyonunu 
yüklemektedir. Ona göre âlimler, şeriatın zahirine çağırırken veliler ise onun 
hem zahir hem batınına çağırırlar. 113 Ancak daha önce ifade ettiğimiz gibi Hâlid 
el-Bağdâdî, şeriatsız bir batını da dalalet olarak nitelendirmektedir.114 Dolayı-
sıyla burada kastetedilen batın, şeriattan istinbat edilen ve şeriatta uygun olan 
batındır.

Hâlid el-Bağdâdî, velâyet için kerameti şart görmemektedir. Çünkü velâyet 
Yüce Allah’a yakınlaşmadan ibarettir. Bazı insanlar, Allah uzak oldukları halde 
istidraç 115 amacıyla harikü’l-ade türünden olaylara mazhar olabiliyorlar. Kera-
met türü olaylarla velilerin diğer insanlardan ayrılmasına gerek yoktur. Çünkü 
velinin diğerlerinden ayrılmasının somut bir faydası bulunmamaktadır.116 

Bununla birlikte Hâlid el-Bağdâdî, veliler hakkında ileri gitmenin tehlike-
lerine işaret etmekte, onların inkârı ile haklarında aşırı gitmenin eşdeğer oldu-
ğunu ifade etmektedir. 117 Ancak belirtmek gerekir ki, Hâlid el-Bağdâdî, aynı 
zamanda kelam açısından aşırı denebilecek nitelikleri velilere atfetmektedir. 
Söz gelimi ona göre veliler, ölümden sonra da tasarruf edebilirler. Birden fazla 
ve farklı şekillere girebilirler. Her hangi bir aracı olmaksızın doğrudan Yüce 
Allah’tan ledûnî ilim alabilirler.118 Bazı kâmil insanlar, sayısız şekillere girebi-
lirler. Bazen onların bir şekli bütün evreni doldurabilir. Bu nedenle bazen keşif 
yolu ile bütün evrenin Hz. Peygamber ile dolduğu görülmektedir.119 Yine Hâlid 
el-Bağdâdî’ye göre hakiki ilim, vicdan ile müşahede eden imamlardan alınır. 
Bu da iki şekilde mümkündür. Birincisi; riyaziyat yolu; İkincisi ise beden ve 

112 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 91,92.
113 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	362,	363.
114 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça,	s.	422.
115 İstidraç;	Yüce	Allah’ın	bazı	kimselerin	sapkınlığını	arttırmak	için	onlara	olağanüstü	türündeki	

şeyleri	vermesidir.
116 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	362.	
117 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	193.
118 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	308.
119 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	261.
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ruhla marifet ehline bağlanmak ile olabilir. Çünkü marifet ehli, bazen Allah’ın 
izin verdikten sonra himmet yolu ile sevenlerine şühud dünyasından bilgileri 
sunmaktadırlar.120 Mürit, dünyaya çok fazla bağlı olduğundan bir aracı olmak-
sızın ulvî âlemden feyiz ve bereket alamaz.121 

Burada aşırı denebilecek yargılarla birlikte birçok yerde Hâlid el-Bağdâdî’nin 
kelamcı kimliği ön plana çıkmakta ve yukarıda dile getirdiği hususları sınır-
landırmaktadır. Söz gelimi ona göre ne olursa olsun kitap ve sünnette bağlı 
olmak, istikamet üzere olmak ve bid’atlardan uzak durmak esastır.122 Ona göre 
mânevî imdat ve rabıta, sünnette tabi olmak ve bidatleri terk etmeye bağlıdır.123 
Aynı zamanda veli, kendinden geçtiği veya sekr hallerinde olduğu için mâzur 
görülse de başkasının onu taklit edilmesi caiz değildir. Teklif, şeriatin belirledi-
ği şahıslar dışında hiç kimseden düşmez. İçtihatta olduğu gibi keşifte hata söz 
konusu olabilir. Çünkü veliler hakkında hatayı caiz görmeyenler, veli ile nebi 
arasına fark koyamaz. 124

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus bulunmaktadır; bir mu-
tasavvıf âlimin kitap ve sünnette bağlılığı bu denli vurgulaması ve her fırsat-
ta bid’atlerden uzak durmayı tavsiye etmesi oldukça önemlidir. Ancak bu-
nun kelâmi ve hatta fıkhî anlamda tam olarak anlam kazanması, mutasavvıfın 
sünnet ve bid’at tanımının netleşmesine bağlıdır. Kuşkusuz bu konuda farklı 
tanımlar ve farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bir tarafın bid’at olarak kabul 
ettiği bir hususu, başka bir taraf meşru hatta vacip görebiliyor. Burada da aynı 
durumun söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü Hâlid el-Bağdâdî, 
kitap, sünnette bağlı olmak ve bid’atlerden uzaklaşmayı sıkça tavsiye ettiği hal-
de birçok âlimin bid’at saydığı himmet, tasarruf ve imdat gibi şeyleri de dile 
getirmektedir. Kanaatimizce Hâlid el-Bağdâdî’nin kitap, sünnet ve bid’at an-
layışı son dönem genel olarak İslam fıkhına hâkim olan fıkıh-tasavvuf ilişkisi 
ekseninde oluşmaktadır. Bunun en iyi örneği büyük Şafii fakih İbn Hacer el-
Heytemi (ö. 1567) fetvalarında somutlaşmaktadır. Çünkü İbn Hacer de bir fakih 
olduğu halde yukarıda dile getirdiğimiz himmet, tasarruf ve imdat konularını 
bid’at olarak görmemektedir.125 Ne olursa olsun bu konular, gerek dayandığı 
kaynaklar gerekse yol açtığı veya açabileceği aşırılık nedeniyle kelam açısından 
sıkıntılı görünmektedir.

120 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	269.
121 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	155.
122 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	133,134,	138,	142,	143,	153,	157,	163,218,	213,	211,	

220,	227,228,	230,	236,	295,	296,	316,	317,	341;	Farsça	bölümü,	s.	101,102,	106,	129,	206.
123 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	335.
124 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.192.
125 Bk.	İbn	Hacer	el-Heytemî,	el-Fetâva’l-hadîse,	Dârü’l-‘marife,	Beyrut	b.t.y.,	s.	108,	299.
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3. AHİRET
Ahiret, başta İslam olmak üzere İbrahimî teistik dinlerde önemli bir inanç 

ilkesidir. Bu nedenle ahiretin varlığı, beden veya ruhla olması, cennet ve cehen-
nem ilişkin sorunlar kelam ve İslam felsefesinin en önemli konuları arasında 
yer almaktadır. Hâlid el-Bağdâdî, cismin iadesi ve benzeri konular gibi ahiretle 
ilgili teorik konulara değinmemektedir. Bununla birlikte bazı bilgileri paylaş-
maktadır. Bir kısmına ele almak yerinde olacaktır. 

Hâlid el-Bağdâdî, diğer Sünni kelamcılar gibi ahiretin küçük alametleri ve 
büyük alametlerini kabul etmektedir. Ona göre bütün küçük alametlerin çıkmış, 
büyük alametlerin ise kısa süre zarfında çıkması mümkündür. Aynı zamanda 
Hz. Peygamber’in gönderilmesi de kıyametin büyük alametlerindendir. 126

Hâlid el-Bağdâdî, ölümden sonra peygamberlerin ruhlarının yeri ile ilgili 
Süleymaniye âlimleri arasında meydana gelen tartışmaya cevap verirken, on-
ların ruhları için bir yerin tayin edilmesinin doğru olmadığını düşünmektedir.127 
Çünkü yeryüzü ve gökyüzünün hiçbir parçası genel olarak bütün peygamber-
ler, özel olarak da Hz. Peygamber’in ruhlarından halî değildir. Ayrıca onların 
cesetleri kabirlerinde ve hayattadırlar. Bu hayat, dünyadaki hayatları gibi veya 
ruhun cesede eşlik ettiği gibi değildir. Hayatları, şehitlerin hayatları üzerinde-
dir. Namaz kılar, hacca gider, Kur’an okur ve tesbih ederler. Ona göre ahiretin 
dârü’t-teklîf (teklif yeri) olmaması bu gerçeği değiştirmez. Hâlid el-Bağdâdî, 
birkaç ihtimali daha kabul etmektedir. Söz gelimi ona göre ruh olmadan cismin 
hayatta olması, cismin ruhla birlikte kabirde olması, cismin ruh olmaksızın ha-
yatta olması ve ruhlarının âlayı illiyîn, refikü’l-ala, Firdevs veya başka yerlerde 
olmaları imkânını da kabul eder. 128 Bütün bunlarla birlikte Hâlid el-Bağdâdî, 
Peygamberlerin bedeninin kabrinde olmamasını reddeder.129

Buradaki açıklamalardan anlaşıldığı gibi Hâlid el-Bağdâdî, peygamber ruh-
ları ile ilgili konuları tasavvufî bir perspektiften bakmıştır. Kelâmî olarak bu 
konular aklın sahası dışında kaldığı gibi onlara ilişkin kesin ve açık naslar bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle kelamcılar ahiretin varlığı, iadenin ruhla mı cisimle 
mi olaracağı konuları tartıştıkları halde Peygamberlerin ruhları ile ilgili Hâlid 
el-Bağdâdî’nin dile getirdiği gibi bir tartışma yapmamışlardır. 

4. İMAMET VE SİYASET
İtikadî bir konu olmamakla beraber Şii fırkaların imamet konusunu bir inanç 

meselesi haline getirmeleri, onun Ehl-i Sünnet kelamının ana konuları arasına 
girmesine yol açmıştır. Şia’ya göre, imâmet konusu dinin temel esaslarından-
dır. İçtihada veya ümmetin kararına bırakılacak fer bir konu değildir. Hz. Pey-

126 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	197.
127 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	259.
128 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	259,	260.
129 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	262.
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gamber, daha hayatta iken Hz. Ali’yi halife olarak tayin etmiştir. Ondan sonra 
hilafetin Ehl-i Beyt’te olması şarttır. Bu nedenle genel olarak Hz. Ali’den önceki 
halifelerin hilafetini gayri meşru görülmektedir. Buna karşılık Ehl-i sünnettin 
hilafet anlayışında esas olan ümmettin kararıdır. Bu konuda bir nas söz konusu 
değildir. Bu konu bütün İslam tarihi boyunca hem teorik hem pratik olarak İs-
lam dünyasını ilgilendirmiştir. Denebilir ki, bu tartışmaların dışında kalan veya 
onun ilgilenmeyen bir fırka bulunmamaktadır. 

İmamet konusunda Hâlid el-Bağdâdî’nin yaklaşımını önemli kılan bir husus 
daha bulunmaktadır. Bilindiği gibi Hâlid el-Bağdâdî, Irak Süleymaniye Kenti-
nin Karadağ kasabasında doğmuş, Feqıyi Teyran(ö. 1660), İdrisi Bitlisi (ö. 1520), 
Melâyı Ciziri (ö. 1640) ve Ahmedi Hânî(ö. 1707) gibi birçok açıdan Kürtleri et-
kileyen büyük bir Kürt âlim ve mutasavvıftır. Onun en bilinen lakaplarından 
biri “mevlânâ hâlid eş’Şehrezûri el-Kürdî”dir. Halifelerinin neredeyse yarısı-
nın Kürt âlimlerinden olması130 onun Kürtler üzerinde bıraktığı etkiyi açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle yukarıda isimlerini saydığımız şahsiyetler, 
modern öncesi diğer birçok âlim gibi bütün İslam ümmetine hitap etmiş olsa-
lar da içinde yaşadığı coğrafyadan bigâne kalmamışlardır. Özellikle Ahmedî 
Hânî’nin131 çalışmalarında bu durum açıkça gözlemlenmektedir. Bu açıdan 
Hâlid el-Bağdâdî’nin imâmet ve siyaset anlayışını ortaya koymak, hem onun 
teorik olarak benimsediği düşünceyi hem de Osmanlı’nın başta Kürt bölgesi 
olmak üzere Irak’la ilişkilerini ortaya çıkarmada son derece önemlidir.

Hâlid el-Bağdâdî, Mektûbât’larında teorik imâmet ve hilafet konularına de-
ğinmemektedir. Onun aynı zamanda bir Eş’arî kelamcısı olması hasebiyle di-
ğer Sünni kelamcılardan farklı düşündüğü söylenemez.132 Her fırsatta sünnette 
ve Ehl-i sünnet vurgusu bunu desteklemektedir. Ancak mektuplarında teorik 
siyaset anlayışlarından daha çok aktüel siyaset ile ilgilendiği ve bazı önemli 
konulara temas ettiği görülmektedir. Bu da son derece doğaldır. Çünkü Hâlid 
el-Bağdâdî, her ne kadar bir siyasetçi veya devlet adamı olmasa da onun kendi 
zamanında kurduğu manevi dünya birçok maddî devletin gücünü aşmaktaydı. 
İslam dünyasının her tarafına gönderdiği veya tayin ettiği halifeler, sadece tak-
va ve züht ile ilgilenmemişlerdir. Bununla birlikte otoritenin zayıf kaldığı veya 
merkezi idareden uzak kalan yerlerde toplumsal düzeni sağlayarak siyasi bir 
misyon da üstlenmişlerdir. Taşkesenli Şeyh Ahmet önderliğindeki 1914’te İtti-
hat ve Terakki idaresine karşı isyan, 1925’te Şeyh Sait ayaklanması, Şeyh Esad 

130 Altan	Tan,	Hz. İbrahim’in Ayak İzlerinde Ortadoğu,	Çıra	Yayınları,	 İstanbul	2016,	s.	171;	
İlhan	Baran,	“II.	Kürtlerin	İslâm’a	Girişi”,	Kürtler (Din ve Toplum),	ed.	Adnan	Demircan,	
Nida	Yayınları,	İstanbul	2015,	s.	220,	221.	

131 Ahmedi	Hânî’nin	 hayatı	 hakkında	 geniş	 bilgi	 için	Bk.	Hüsnü	Turgut,	 “Ahmed-i	Hânî	 ve	
Kelâm	İlmindeki	Yeri”,	Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,	Şanlıurfa	2014,	b.y.t.	
s.	1-9.

132 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	108,	109.	
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Erbîlî hadisesi, Irak’taki Barzani ailesinin etkinliği ve Çeçenistan’daki Şeyh Şa-
mil kıyamı gibi birinci dünya savaşı öncesi ve sonrasında birçok siyasi ve sosyal 
olayların Hâlidî şeyhler tarafından öncülük edilmesi133 bunu doğrulamaktadır. 
Aynı zamanda Türkiye’de tek parti döneminden sonra birçok siyasetçinin hoca-
sı olan Mehmet Zahit Kotku (ö. 1980) da bir Hâlidî halifesidir. Burada ele alın-
ması gereken en önemli husus, bu kadar büyük bir hareket liderinin Osman-
lı İmparatorluğu ile olan ilişkisidir. Çünkü bu durumun açıklığa kavuşması, 
Hâlid el-Bağdâdî, Hâlidîlik ve siyaset anlayışı konusundaki bazı belirsizlikleri 
giderecek mahiyettedir. 

Hâlid el-Bağdâdî’nin siyaset ve devletle ilgili verdiği bilgilerden birkaç ilke 
ön plana çıkmaktadır. 

Birincisi; devletin devamı ve istikrardır. Hâlid el-Bağdâdî, züht ve takvanın 
bir gereği olarak genel olarak devlet adamları, makam ve mevki sahibi insanlar-
dan uzak durmayı tavsiye etmektedir. Hatta bazen onları Hâlidiliğe alınmasına 
bile pek sıcak bakmamaktadır.134 Bununla birlikte İslam dünyasının çok fark-
lı bölgelerine, farklı zamanlarda ve farklı şahıslara gönderdiği mektuplarında 
yaşadığı dönemde İslam hilafetini temsil eden Osmanlı’daki istikrarı oldukça 
önemsemektedir. Osmanlı’ya bağlılığını birçok yerde belirtmekte135 ve Osmanlı 
ordusunu İslam ordusu olarak nitelendirmektedir.136 Birçok yerde Osmanlı’ya, 
sultana ve valilerine dua etmekte, Osmanlı’yı İslam ümmetinin hamisi ve kalesi 
olarak görmektedir. Halifelerinden Osmanlı’ya ve sultana özel olarak dua etme-
lerini istemektedir.137 Akka eyaletinin valisi Abdullah Paşa örneğinde olduğu 
gibi valilerin devlete olan dürüstlüğü ve tevazusunu bir övgü olarak telakki 
etmektedir.138 Dolayısıyla onun açıktan veya gizliden Osmanlı’ya karşı olumsuz 
bir sözü veya hareketi görülmemektedir. Daha hayatta iken bazılarının onunla 
sultanın arasını açmaya çalıştıklarını ve sultanın onlara aldırmadığını ifade et-
mektedir.

Hâlid el-Bağdâdî, bir halifesine verdiği icazette aşağıda yer vereceğimiz 
duayı yapmasını istemektedir. Bu dua son derece önemlidir. Çünkü Hâlid el-
Bağdâdî’nin orada kullandığı cümlelerin özenle seçildiğini ve her birisinin pa-
rantez içinde gösterdiğimiz gibi bir siyasi ilkeye işaret ettiği anlaşılmaktadır. 
Dua şu şekildedir;

133 Bk.	Süleyman	Uludağ,	“Hâlidîye	(Anadolu’da	Hâlidîlik)”,	DİA,	XV,	298,	299;	Hamid	Algar,	
“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	284-285;	Mustafa	Budak,	“Şeyh	Şamil”,	DİA, XXXIX,	67;	
Altan	Tan,	a.g.e.,	171.

134 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	213,	214.
135 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	171,172.
136 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 147.
137 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	169,	171,	186,	190,	234,	245,	247,	251,	253,	297,	299,	

310,	319,	332,	343.
138 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	245.	
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“Allah’ım büyük sultanımızı koru (devletin kıyamı), onu gayp askerleri ile teyit et, 
İslam’ı korumasında ona yardım et (devletin misyonu), sürekli onun neslinden ehil 
birisini ona halef kıl (devletin bekası), karada ve denizde onun askerlerine yardım et 
(güçlü bir ordu), vezir, elçi ve yardımcılarını ıslah et (devletin iç ve dış ıslahı), onla-
rın kulların huzuru (toplumun güven ve refahı) ve ülkenin inşasına (alt ve üst ya-
pılar) vesile kıl, sultan ve diğerlerine sünnetti seniyeyi ilham et, onlarla parlak nebevî 
şeriatin menarını yükselt”(Hukukun üstünlüğü ve şeriatın uygulanması)...139

Bu kapsayıcı duadan şu ilkerin ön plana çıktığı görülmektedir; siyasette is-
tikrar, İslam topraklarının savunulması, karada ve denizde mücehhez bir ordu-
ya sahip olmak, saray, iç ve dış politikanın ıslahı, ülkenin inşası, halkın huzuru, 
bid’at ile mücadele edilmesi, şeriat ve sünnettin ikame edilmesidir. Tasavvufun 
İslam coğrafyasında bu denli karşılık bulmasının en önemli nedeni aslında bu-
rada yatmaktadır. Onların Sünni hilafetin aleyhinde olmamaları devlet neznin-
de, saray, sultan, makam ve mevkilerden uzak durmaları da toplum nezninde 
itibar kazanmalarına yol açmıştır. Hâlid el-Bağdâdî’nin birçok yerde paşa ve 
devlet adamlarından uzak durmayı tavsiye etmesi, 140 onun politik duruşu ile 
ilgili değil züht ve takva hayatı ile ilgilidir.141 Çünkü birçok tasavvuf erbâb-ı 
politik olarak Sünni hilafetin yanında durdukları halde saray, sultan ve paşalar-
dan uzak durmayı tavsiye etmişlerdir. 

İkincisi; Hâlid el-Bağdâdî, imâmeti sadece İslam ümmetinin korunması için 
değil aynı zamanda onun yükselmesi ve salahı için de zorunlu görmektedir. 
Ona göre İslam şeriatinin yükselmesi büyük sultanların ihtimamına bağlıdır.142 
Aynı zamanda siyasetin amacını ortaya  koyan iki temel kavramdan bahset-
mektedir. Bunlar ülkenin inşasını ifade eden عمران البالد ile halkın huzurunu ifade 
eden العباد  kavramlarıdır. Aslında Hâlid el-Bağdâdî’nin farklı yerlerde dile راحة 
getirdiği siyaset anlayışının bu iki kavram ekseninde şekillendiği söylenebilir. 

Üçüncüsü; Hâlid el-Bağdâdî’ye göre siyasetçilere mutlak itaat söz konusu 
değildir. Şeriata muhalefet etmedikleri sürece onlara itaat vaciptir.143 Bu neden-
le Hâlid el-Bağdâdî, devlete ve devlet adamlarına gerekli tavsiyeleri yapmaktan 
geri durmamaktadır. Daha açık bir ifade ile Hâlid el-Bağdâdî, makam ve mevki 
sahiplerine yanaşmamış ve onlardan yararlanmaya çalışmamıştır. Çünkü dev-
let adamlarına gönderdiği bütün mektuplarda bir ta’zim bulunmakla beraber, 
onların hatalarını yüzlerine vurmayı ve doğruları tavsiye etmekten imtina et-
memiştir. 144 Daha önce işaret ettiğimiz gibi Batı’nın askerî ve fikrî yayılmacılı-

139 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	344.	
140 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	213,	214.
141 Bk.	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	213,	214;	Farsça,	130.	
142 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât, Farsça, s.	365.
143 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	171.
144 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	172,173,	177,	179.	
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ğına karşı en fazla direnen hareketlerin başında Hâlidilik gelmektedir. Mevlânâ 
Hâlid’in devlet adamlarına itaati kesin bir şekilde şeriatta bağlı kalmaları ile 
sınırlandırmasının bunda etkili olduğu düşünülebilir. Elbette birinci dünya sa-
vaşı öncesinde ve sonrasında birçok İslâmî hareket fikrî, kültürel ve hatta askerî 
olarak Batılılaşmaya karşı direnmiştir. Ancak birçok yerde söz konusu mücade-
lenin Hâlidî geleneğine mensup âlim ve mutasavvıflar tarafından yürütülmesi 
dikkat çekicidir.

Güncel politika ile ilgili yer yer zamanındaki siyasi fırkalara değinmektedir. 
Vehhâbilerin savaşta yenilmesini, onların zelil olmaları, helake yaklaşmaları ve 
ateşin kenarında durdukları olarak değerlendirmektedir.145 Vehhabilerle ilgili 
haberleri merkezinden öğrenmek istemektedir.146 Aka Eyaleti Abdullah Paşa’ya 
gönderdiği mektupta, Dürzî ayaklanmasına karşı başarılı olmasını temenni 
etmektedir.147 Bir mektubunda İslam ordusunun bidatçi ve kâfir orduya karşı 
galip gelmesini dua etmektedir. 148 Büyük ihtimalle onun kastı, Osmanlı ordu-
sunun Vehhâbilere karşı yaptığı operasyonlardır. 

SONUÇ
Hâlid el-Bağdâdî’nin hem kelamcı hem de mutasavvıf kimliği vardır. Bazı 

konulara kelâmî bazı konulara da tasavvüfî perspektiften yaklaşmaktadır. Sa-
hih keşif ve açık vicdana sık sık referansta bulunmaktadır. Genel olarak keşfi 
sahih, vicdanı açık vasfı ile nitelendirmektedir. Aynı zamanda velayet-i küb-
ra konumunda kişiye inkişaf eden bilgileri sahih idrak ile sınırlandırmaktadır. 
Mektûbat’ta sahih keşif, açık vicdan ve sahih idrakin şartları açıkça geçmemek-
tedir. Hâlid el-Bağdâdî’nin Mektûbât’ının farklı yerlerinde verdiği bilgilerden 
yola çıkarak sahih keşif için iki şartı öngördüğü söylenebilir. Birincisi; keşfin 
şariate aykırı olmaması; ikincisi ise keşif sahibinin hal ve hareketlerinde istika-
met üzerinde olmasıdır. 

Hâlid el-Bağdâdî, sahih keşfi epistemolojik bir kaynak olarak kabul etmekle 
beraber, akaidin temel konularında aklı yetersiz gördüğü gibi keşfi de uygun 
görmemektedir. Ona göre akaidin temel konuları olan Allah’ın zat ve sıfatları, 
nübüvvet, mebde ve mead konuları sadece şeriata göre öğrenilmelidir. Hiçbir 
şekilde şeriattan bağımsız keşif ve bâtıni idraki tasvip etmemektedir. Batından 
bağımsız şeriatı günah olarak gördüğü gibi şeriattan bağımsız batını da dalalet 
olarak görmektedir. Bazen de keşif ve kerameti bir istidad ve şeriatın uygu-
lanmasını kolaylaştıran bir aracı olarak değerlendirmektedir. Ona göre keşif, 
içtihat konumundadır. İçtihatta hata olabileceği gibi keşifte de hata olabilir. 

145 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s. 147.
146 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	159.
147 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	189.
148 Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbât,	Arapça,	s.	327.
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Bu durumda müçtehit ve kâşif mâzur görülse de taklid edilmesi caiz değildir. 
Özellikle şatahatlara aldanmamasına tavsiye etmektedir.

Hâlid el-Bağdâdî, keşfi şeriattan bağımsız epistemolojik bir kaynak olarak 
kabul etmese de ona geniş bir alan tanımaktadır. Birçok yerde keşfi naslarla 
birlikte zikretmektedir. İtikadın ana konuları değil kelam ve İslam felsefesinde 
tartışılan konularda keşfi referans göstermektedir. Fırka-i nâciye’nin kim oldu-
ğu, insan fiillerine ilişkin Yüce Allah’ın halk sıfatı, bazı hadislerin tashihi buna 
örnek verilebilir. Bazen bu meyanda ehli keşfin ittifakından söz etmektedir. 

Hâlid el-Bağdâdî, Yüce Allah’ın zat ve sıfatları konusunda Eşârî kelam sis-
teminden ayrılmamaktadır. Allah zat, sıfat ve fillerinde benzersizdir. Teşbih ve 
tecsimin her türlüsünden uzaktır. Onun zatı üzerine zait sübûtî sıfatları vardır. 
O, ahirette gözle dünyada ise hem göz hem kalple görülür. Rüy’et konusuna 
hem kelamcı hem mutasavvıf olarak yaklaşmıştır. Hâlid el-Bağdâdî, panteizme 
özdeş teorik vahdetü’l-vücûdu reddetmektedir. Ona göre Yüce Allah’ın zat ve 
sıfatları ile âleme ve hadis varlıklarla ittihat/birleşmesi veya onun içine girme-
si/hulûl mümkün değildir. O, felsefede olduğu gibi mücebü bi’z-zat/zorunlu 
olarak değil failün bi’l-ihtiyâr olarak âlemi yoktan var etmiştir. Âlemi yoktan 
var etmekle her hangi yeni bir isim veya sıfat edinmemiştir. Onun hiçbir şekil-
de değişime mahal olması düşünülemez. Hâlid el-Bağdâdî’nin vücûdun nefyi 
anlamındaki ifadeleri nazarî değil amelî bir ilkeye matuftur. Müridin kendini 
kimseden daha büyük görmemesi ve varlığını yok saymasını ifade etmektedir. 
Hakiki bekayı da ancak bu şekilde elde edebilir. Yer yer vahdetü’ş-şühûdu kul-
lanmaktadır. Onu kesrette vahdeti, vahdette kesreti görmek olarak telakki et-
mektedir. 

Yüce Allah’ın zat ve sıfatları ile teorik vahdetü’l-vücûdun nefyi konusunda 
Hâlid el-Bağdâdî’nin kelamcı kimliği ön plana çıkmaktadır. Ancak tevessül, is-
tiğase, tasarruf, imdat, mürid-şeyh ilişkisi ve ölümden sonra peygamberlerin 
ruhları gibi konularda ise daha çok mutasavvıf kimliği ön plana çıkmaktadır. 
Bu konularda kelamda aşırı denebilecek veya temellendirilmesi zor olan bilgi-
leri aktarmaktadır. Bununla birlikte bu konularda çoğu zaman kelamcı kimliği 
araya girmekte ve onları sınırlandırmaya çalışmaktadır. 

Hâlid el-Bağdâdî, Peygamberlerle ilgili verdiği bilgilerde genel olarak Ehl-i 
Sünnettin yaklaşımını benimsemektedir. Bütün nazarî tasavvufta olduğu gibi 
nübüvvet-velâyet ikilemini kabul etmektedir. Varlık hiyerarşisini genel olarak 
İrfânî tasavvufta olduğu gibi kabul etmektedir. Orada hakikat-i Muhammedî’ye 
ayrı bir önem atfetmektedir. Ancak ona göre veli, hiçbir şekilde peygamberin 
konumunda değildir. Velilere şeriatın zahir ve batınına davet etme misyonunu 
yüklemektedir. Şeyhleri, mürid ile Allah arasında bir aracı olarak değerlendir-
mektedir. Bu meyanda fenâ fi’ş-şeyhi, fenâ fi’l-laha bir vesile olarak görmekte-
dir. Velâyet, keramet ve keşfin tümü şeriatın uygulanmasına vesiledir. 
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Mektûbât’a ahiretle ilgili Ehl-i Sünnet’tin akidesinden farklı bir durum gö-
rülmemektedir. Ahiretin büyük ve küçük alametlerine işaret etmektedir. Pey-
gamberlerin hayatta olduklarını, hayatları sıradan insanların hayatları gibi ol-
madığını, ruhları ile ilgili birkaç ihtimali dile getirmektedir.

Hâlid el-Bağdâdî’nin imâmet konusunda genel olarak Ehl-i Sünetten ayrıl-
mamaktadır. Onun döneminde İslam hilafetini temsil eden Osmanlı ile ilgili 
tutumu önemlidir. Hâlid el-Bağdâdî, her ne kadar aktif bir şekilde siyasetin 
içinde yer almamışsa da onun kurduğu Hâlidilik hareketinin siyasi ve sosyo-
lojik açıdan çok etkili olmuştur. Şeyh Şamil, Şeyh Sait ve Türkiye’de tek parti 
döneminden sonra birçok siyasetçinin hocası olan Mehmet Zahit Kotku birer 
Hâlidî halifeleridir. Onun Osmanlı’ya bakışı ve onunla ilgili ortaya koyduğu 
düşünceler, yaşadığı dönemde başta Kürt bölgesi olmak üzere Osmanlı-Irak 
ilişkisinin anlaşılmasında önemlidir.

Hâlid el-Bağdâdî, Osmanlı’yı Müslümanların hamisi, kalesi ve Osmanlı or-
dusunu İslam ordusu olarak görmektedir. Her fırsatta Osmanlı’ya ve Osmanlı 
halifesine dua etmektedir. Birçok mektubunda İslam hilafetinin istikrarını önem-
semekte, Osmanlı veya halifeye karşı olumsuz bir söz veya tutum da görülme-
mektedir. Bununla birlikte züht ve takvanın gereği olarak devlet adamlarından 
uzak durmayı tavsiye etmektedir. Devlet adamlarına gönderdiği mektuplarda 
genel olarak bir ta’zim dilini kullandığı halde onların eksik ve hataların yüzle-
rine vurmaktan da çekinmemiştir. Hâlid el-Bağdâdî’nin siyasetle ilgili yaptığı 
değerlendirmeden şu ilkeler ön plana çıkmaktadır; Devletin varlığı, istikrarı ve 
devamı, şeriatın uygulanması, devletin içi ve dış ıslahı, alt yapı ve üst yapının 
inşası, halkın huzuru ve güvenliğidir. 
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Giriş
Ebü’l-Behâ Ziyâüddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî el-Bağdâdî 

el-Kürdî 1193/1779’da Süleymâniye’ye bağlı Karadağ kasabasında doğdu. Böl-
genin en köklü aşiretlerinden biri olan Câf aşiretine mensup olan Mevlânâ 
Hâlid’in babası Ahmed Hüseynî, Pîr Mikâil’in1 torunlarındandır. Annesi Fat-
ma Hatun ise Pîr Hızır lakabıyla meşhur Seyyid Muhammed Zâhid’in neslin-
dendir. Mevlânâ Hâlid’in akrabaları Pîr Mikâil’in soyundan oldukları için Pîr 
Mikâîlî nisbesiyle şöhret bulmuşlardır.2

İlk eğitimine Karadağ’da başlayan Hâlid, burada Kur’an-ı Kerîm’i, Farsça ve 
Arapça’yla ilgili temel bilgileri öğrendikten sonra bölgenin önde gelen medre-
selerinden eğitimine devam etti. Seyyid Abdülkerim Berzencî ve kardeşi Seyyid 
Abdurrahîm, Molla Muhammed Sâlih Teremârî, Şeyh Abdullah Harpânî, Melâ 
Mahmûd Ğezâyî, Allame Abdurrahîm Ziyâretî ve Molla Muhammed b. Âdem 
Bâlekânî gibi bölgenin meşhur âlimlerinden ders aldı3

*	 Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	(zahirertekin@hotmail.com).
**	 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(bedricanan@hotmail.com).
***	Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	(hemin.ahmad@soran.edu.iq).
1	 Kurdistan’ın	 Hevraman	 bölgesindeki	 Sirvan	 ırmağı	 yakınlarında	 doğan	 Şeşenguşt	

(Altıparmak)	 lakaplı	 Pîr	 Mikâil,	 Câf	 aşiretine	 mensubiyetinden	 dolayı	 Pîr	 Mikâil-i	 Câfî	
olarak	da	tanınmaktadır.	Hicrî	sekizinci	yüzyılın	önemli	evliyalarından	biri	olarak	addedilen	
Pîr	Mikâil’in	soyu	Hz.	Osman’a	dayanmaktadır.	Pîr	Mikâil	738	yılında	vefat	ettikten	sonra	
çocukları	 Karadağa’a	 göç	 etmişlerdir.	 Pîr	 Mikâil	 hakkında	 detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 Bâbâ	
Merdûh	 Rûhânî,	 Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, be-kûşiş:	 Muhammed	 Mâcid	 Merdûh	 Rûhânî,	
Tahran	1383/1962,	I,	106,	307.	

2 Rûhânî,	Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, s.	306-307.	
3 Rûhânî,	Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, s.	307.	
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İlmî tahsilinin yanında tasavvuf eğitimine de başlayan Mevlânâ Hâlid, az 
uyuma, az yeme ve açlığa tahammül etme gibi ruhu terbiye etmeye yönelik 
riyâzât faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü ve ders dışındaki zamanını ibadet, 
zikir, Kur’an tilaveti ve mütalaasına ayırdı. Bu sırada fıtratındaki tabii zevkin bir 
eseri olarak şiir de inşâd etmeye başlayan Mevlânâ Hâlid, Karadağ’a döndükten 
sonra Süleymaniye valisi Babanzâde Abdurrahman Paşa tarafından medrese-
sinde müderrislik yapmak üzere Süleymaniye’ye davet edildi. Fakat Mevlânâ, 
henüz müderrislik yapacak yetkinlikte olmadığını bildirerek Abdurrahman 
Paşa’nın teklifini kabul etmedi ve bir müddet sonra İran’a gitti. Senendec’e gittik-
ten sonra riyâzî ilimlerin uzmanı Allame Şeyh Muhammed Kasîm Merdûhî’nin 
rahle-i tedrisinde ulûm-u hisâb, hendese, felekiyyât ve heyet ilimlerini okudu 
ve ahz-ı icâzeden sonra 1213 yılında Karadağ’a döndü. Karadağ’a döndükten 
sonra Süleymaniye’deki hocası Abdülkerim Berzencî’nin vefatı üzerine Süley-
maniyedeki âlimlerin davetiyle buraya gitti ve müderrislik yapmaya başladı4. 

Mevlânâ Hâlid, 1120 yılında çıktığı Hac seyahatinde Musul, Diyarbekir, 
Ruha, Halep, Şam ve Filistin hattını takip ederek Mekke’ye gitti. Seyahati esna-
sında çok sayıda âlim ve meşayihle görüşme imkânı elde eden Mevlânâ, Şâm’da 
Dârü’l-Hadîs müderrisi Şeyh Muhammed Kezberî ve Şeyh Mustafa Kurdî ile 
görüşerek ders halkalarına katıldı5. 1809’da Süleymaniye’yi ziyaret eden Mirza 
Rahîmullah Azîmâbâdî adındaki Hindistanlı bir derviş kendisine Hindistan’a 
giderek Delhili Nakşibendî şeyhi Abdullah Dihlevî’den el almasını tavsiye 
etti. Bunun üzerine derhal yola çıkan Hâlid, İran ve Afganistan üzerinden altı 
ay kadar sonra Delhi’ye ulaştı. Yol boyunca karşılaştığı Şiî ulemâ ile, özellik-
le de Tahranlı bir müctehid olan Şeyh İsmâîl-i Kâşî ile mezhep tartışmalarına 
girişmesi ve bu tartışmaları ısrarla devam ettirmesi yolculuğunun meşakkat-
li geçmesine sebep oldu. Delhi’de Abdullah Dihlevî ile görüşerek ona intisap 
etti. Nakşibendiyye’nin seyrü sülûk mertebelerini beş ayda (diğer bir rivayete 
göre ise on bir ayda) katetti ve şeyhi tarafından halife olarak Süleymaniye’ye 
geri gönderildi. Kendisine Nakşibendiyye’nin yanı sıra Kādirî, Sühreverdî, 
Kübrevî ve Çiştî tarikatlarından da irşad için izin verildi6. Mevlânâ Hâlid, 
Süleymaniye’ye döndükten sonra hayatını irşad ve tebliğe vakfetmiştir. 1827’de 
Şam’da vefat eden Mevlânâ Hâlid’in müntesipleri Balkanlar ve Kırım’dan Gü-
neydoğu Asya’ya kadar geniş bir alanda faaliyet göstermişlerdir7. 

Hâlidî şeyhlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Irak’ın kuzeyi, Kuzey-
batı İran, Kuzeydoğu Suriye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Hâlidiyye’nin ya-
yılma merkezi olmuştur. Hâlid el-Bağdâdî dönemine kadar Berzencî, Talabânî 
ve Sâdât-ı Nehrî gibi Kādiriyye tarikatına mensup şeyhlerin hâkimiyetinde 

4 Rûhânî,	Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, s.	307-310.	
5 Rûhânî,	Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, s.	311.	
6	 Hamid	Algar,	“Hâlid	el-Bağdâdî”,	DİA,	XV,	284.	
7	 Hamid	Algar,	Nakşibendilik,	İnsan	Yayınları,	İstanbul	2007,	s.	573.
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olan bu bölgelerde Nakşibendîlik Hâlid el-Bağdâdî’nin faaliyetleri neticesinde 
yerleşmiştir. Başlangıçta Kādirî şeyhleriyle çatışan Hâlid el-Bağdâdî ve halife-
leri zamanla bu mücadeleden galip çıkmışlar, hatta Berzencî ve Sâdât-ı Nehrî 
şeyhlerinin Nakşibendiyye tarikatına geçmesini sağlamışlardır. Hâlidîler, Doğu 
Anadolu’da daha çok Bitlis çevresinde ve Nurşin’de yoğunlaşıp faaliyet gös-
termişlerdir. Şeyh Abdurrahman Tâgī, Seyyid Tâhâ Hakkârî’nin halifesi Sıbga-
tullah Arvâsî’nin etkisiyle Kādirîlik’ten Hâlidîliğe dönünce Hâlidîlik bölgede 
hızla gelişti. Daha sonra Nurşin’e yerleşen Tâgī burasını tarikat merkezi hali-
ne getirdi. Ölümünden sonra halifesi Şeyh Fethullah Verkānisî, onun da ölü-
münden sonra Tâgī’nin “Hazret” lakabıyla tanınan oğlu Molla Muhammed 
Ziyâeddin bu faaliyetleri sürdürdüler. Bu dönemde Nurşin’in önemi daha da 
arttı. Bedîüzzaman Said Nursi, Ahmed Haznevî, Şefik Arvâsî, Şeyh Alâeddin 
burada öğrenim gördüler. Hâlidîlik doğu ve güneydoğuda bölgenin içtimaî ve 
tarihî yapısının bir gereği olarak genellikle soy güder, şeyhlik babadan oğula 
geçer; seyyidlik inancı da bu geleneği pekiştirir8. 

Hâlidî şeyhleri, 1924’te medreseler kapatıldıktan sonra doğu ve güneydoğu 
bölgesinde resmî medresede okutulan ilimleri kendi özel medreselerinde okut-
maya devam etmişlerdir. Buralarda öğrenim gören pek çok talebe daha sonra 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde müftü, vâiz ve imam olarak görev yapmıştır9.

Hâlidîliğin Palu kolu birçok açıdan önem arz etmektedir. Bunların başın-
da şüphesiz mekânın ve mıntıkanın genişliği gelmektedir. Çünkü mevzu bahis 
olan yer sadece Palu değildir. Palu’daki Hâlidî şeyhleri vasıtasıyla bölgedeki 
pek çok il, ilçe ve köyde irşad ve eğitim vazifesi ifa edilmiştir. Palu merkezli 
irşad faaliyetlerinin yaygınlığı, incelediğimiz 9. belgede Şeyh Hasan Efendi’nin 
kaleminden şu şekilde zikredilmiştir. “Merhum pederimiz Şeyh Ali Efendi 
mezkûr tekkemizde irşad ve tedris ile meşgul olduğu gibi Diyarbekir, Harbut, 
Erzurum ve Bitlis civarlarında dahi tarikat-ı aliyeyi yayma ve ilim ve irfanı neş-
retme gayretinde idi.” Bu açıdan bakıldığında, Hâlidîliğin Palu kolu, üzerinde 
hassasiyetle çalışılması gereken merkezî bir öneme sahiptir.

1. Palu Medresesi Tarihi
Mevlânâ Hâlîd Şehrezorî’nin yetiştirdiği birçok halife vardır. Hâlidilik bu 

halifeler vasıtasıyla dünyanın pek çok yerine ulaşmıştır. Palu medreseleri ve 
Palu posnişinleri denince akla ilk gelen isimler Şeyh Ali Septî el- Palevî ve oğlu 
Şeyh Hasan el- Palevi’dir.

Palu medresesi, Şeyh Ali Sebiti el-Palevi (ö.1871) ve Bekir Hoca Bursevi 
(Bursalı) tarafından kurulmuştur. Onların ölümünden sonra Şeyh Ali Sebiti 
Hazretleri’nin en büyük oğlu Şeyh Muhammed Nasih Efendi (ö.1873) medrese-
nin başına geçti. Onun kısa süre sonra M.1873 yılında ölümünün ardından Şeyh 

8	 Süleyman	Uludağ,	“Hâlidiyye”,	DİA,	XV,	298.
9	 Uludağ,	“Hâlidiyye”,	298.	
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Ali Sebiti Hazretleri’nin oğulları Şeyh Mahmud Feyzi Efendi (ö.1894) ile Şeyh 
Hasan Naki Efendi (ö.1918) sırasıyla medresenin ve dolayısıyla cemaatin başın-
da bulundular. Şeyh Hasan Efendi (ö.1918) medresenin eğitim işlerini yürüttüğü 
gibi uzun süre Palu Müftülüğü de yapmıştır. O ahiret yurduna M.1918 yılında in-
tikal edince Palu Medresesi’nin başına yerine oğlu Ali Rıza Küçük Efendi M.1925 
yılına kadar feragat etmiştir. Ali Rıza Küçük Efendi143 Şeyh Said İsyanı’nda 
(M.1925) hiçbir suçu olmadığı halde şehit edildi. Ondan sonra bu medresenin 
eğitim işlerini Seyda Molla Osman devralmıştır. Günümüzde ise Şeyh Hasan 
Naki Efendi’nin torunlarından Şeyh Zülküf Efendi (Görür) ile kardeşi Şeyh Ab-
dulhalık Efendi (Görür) bu medrese ekolünü devam ettirmektedirler.10

2. Şeyh Hasan Efendi
1843 yılında Şeyh Ali Efendi’nin ortanca oğlu olarak dünyaya gelen Şeyh 

Hasan Efendi, emsallerine göre iyi bir medrese eğitimi almıştır. Şeyh Hasan, 
Medrese tahsilini 12 yaşına kadar babası Şeyh Ali Sebiti Hazretleri’nin yanın-
da İblaşiyye Palu’daki Medresesi’nde tamamladı. Daha sonra Diyarbakır Lice 
İlçesi’ne giderek Molla Muhammed’in Medresesi’nde okuyan Şeyh Hasan, bir 
müddet sonra Meneşkurt Kazası’na giderek Molla Ahmet’in yanında eğitim 
aldı. Bir müddet Muş medresesinde de eğitimini sürdürdükten sonra Göynük 
(Agnit) Nahiye Müderrisi Molla Feyzullah Efendi Haciyanlı’nın yanında ted-
risatını ikmal etti ve 1297/1879’da icazetini aldı. Bir müddet Palı müftülüğü gö-
revini de deruhte eden Şeyh Hasan, Şeyh Muhammed Serdi Licevi’den (ö.1912) 
Nakşibendiyye Tarikatı üzerine ders vermek için M.1892 yılında ikinci bir ica-
zetname aldı. Şeyh Hasan Efendi, 1. İlm-i Mentık 2. İlm-i Vade’a (kelimenin 
Lügatte kullanılışı) 3. Ruyetil Hilal 4. İrade-i Cüziye konularında küçük risale 
şeklinde çeşitli eserler yazmıştır. Bu eserlerden olan İrade-i Cüziye Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî’nin bu konudaki görüşlerini ihtiva etmektedir11. 

Şeyh Hasan Efendi 7 evlilik yapmıştır. Bu evliliklerden 6 erkek 7 kız çocu-
ğu dünyaya gelmiştir. Birinci eşi Ohi Nahiye-si’nden Zeynel Bey’in kızı Solmaz 
Hanım’dır. Solmaz Ha-nım’dan; 1.Şeyh Ali Rıza Küçük Efendi (ö.1877-1925), 
2.Şeyh Feyzullah Efendi (ö.1890-1915), 3.Şeyh Mehmet (Muhammed) Şerif Efen-
di (ö.1886-1925) dünyaya gelmiş-tir.113 Şeyh Hasan Efendi’nin ikinci eşi Halime 
Hanım, Çan Şeyhleri’nden olan Şeyh Ahmet Çani Efendi’nin (ö.1884) kızıdır. 
Halime Hanım’ın erkek evlatları 1. Şeyh Abdulkadir Efendi (1894-1953) ile 2. 
Şeyh Sadi Efendi(M.1898-1976)’dir. Şeyh Hasan Efendi’nin üçüncü oğlu Erzu-
rumlu Rabia Hanım’dan olan Şeyh Muhammed Tevfik Efen-di(ö.1909-1962)’dir. 
Şeyh Hasan Efendi’nin diğer eşleri ise Kudret Hanım (Erzurumlu), Fatma Ha-
nım (Beyhanlı), Sabriye ve Güllü Hanımlar’dır. Bu hanımlardan erkek evlatları 

10	 Serdar	Karabulut,	Şeyh Ali Sebiti el-Palevi,	İzmir	2014,	s.	144.	
11	 Karabulut,	Şeyh Ali Sebiti,	s.	95-98.
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olmamıştır. Şeyh Hasan Efendi’nin kız çocukları; Sıddıka, Rabia, Hayriye, Zeki-
ye, Feride, Yümniye ve Zöhre Hanım-lar’dır. Sıddıka Hanım Palu Beyleri’nden 
İskender Bey ile evlenmiştir. Hayriye Hanım ise üç evlilik yapmıştır. (birinci ev-
liliğini Melekanlı Şeyh Mahmud Efendi’nin oğlu Atik Efendi’yle; ikinci evliliğini 
Şeyh Tahir Efendi’nin oğlu Zülküf Efendi’yle; üçüncü evliliğini ise Hacı Haydar 
Kersi’nin oğlu Şeyh Abdullah ile), Zekiye Hanım, Şeyh Ahmed Çani Efendi’nin 
torunu Şeyh Fahrettin; Rabia Hanım, Şeyh Muham-med Said Efendi’nin oğlu Ali 
Rıza Efendi; Yümniye Hanım, Şeyh Tahir Efendi’nin oğlu Zülküf Efendi; Zöhre 
Hanım Şeyh Diyaddin oğlu Mahmut Efendi ile evlenmişlerdir12.

3. ARŞİV BELGELERİ 
BELGE-1 
Belgenin Tarihi: 27 Ekim 1892
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş 
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Maden-Ergani Livası İdare Meclisi 
Belgenin Takdim Edildiği Makam: Diyarbekir Vilayet Makamı
Belgenin Transkripsiyonu:
Diyarbekir Vilâyet-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine13

Meşâhir-i kibâr-ı evliyâdan Şâm-ı Şerîf’de defîn-i hâk-ı ıtır-nâk Mevlânâ Hâlid 
kuddise sirruh hazretlerinin hulefâ-yı kibârından Şeyh Ali Efendi merhûmun 
mahdûmu olub müteveffâ-yı mûmâileyhin tekke ve medresesinde post-nîşin-i 
reşâdet ve halka-bend-i feyz ve hakîkat olan talebe ve mürîdânını taʻlîm ve irşâd 
birinci defʻa olmak üzere icâzet iʻtâsına kesb-i muvaffakıyet eden ve zikr olunan 
tekke ve medresenin bir gûne îrâdı olmamasına mebnî âʼile-i kesîresiyle dûçâr-ı 
zarûret olan Şeyh Hasan Efendi dâʻîleri Dersaâdet’e azîmet etmek üzere bu 
kere hâk-pây-ısâmîlerine cebin-sâ-yı ubûdiyet olmuşdur. Cenâb-ı Hak hâmiʼ-i 
şerîʻat-i garrâ olan şehin-şah-ı deryâ nüvâl efendimiz hazretleri dünyâ durdukca 
taht-ı âlî baht-ı hümâyûnlarında mezîd-i ömr u şevketle ber-karâr buyursun.

Bu gibi dâʻiyân hakkında ibzâl ve îsâr buyurdukları envâʻ-i niʻam ve 
avâtıfdan mûmâileyh Şeyh Hasan Efendi dâʻîlerininde hisseyâb olması nezd-i 
sâmiʼ-i ilmen nevâzîlerinde mültezim olmağla bakıyye-i eyyâmda edʻiye-i 
vâcibü’t-teʼdiye hazret-i pâdişâhîye terdîfen duʻâ-yı muvaffakıyât-ı celîlerini 
tekrâr etmek üzere emsâli misillü mûmâileyhede münâsib mikdâr tahsîsine 
delâlet ve vüsâtat buyurulmasını Palu Kazâsı Heyʼet-i İdâresi’nin resm-i dam-
gaya tâbiʻ olarak vürûd eden ol bâbdaki mazbatası üzerine arz u istidʻâ eyleriz. 
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî- 6 Rebiu’l-âhir sene 1310 ve fî 15 Teşrîn-i evvel sene 1308

12	 Karabulut,	Şeyh Ali Sebiti,	s.	100-101.	
13	 BEO_000165_012308_004_005	
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(Mühür) Bende Aʻzâ Pozlas Kostantin(Mühür) Bende Aʻzâ Mustafa Hamid 
(Mühür) Bende Müdîr-i tahrîrat Nureddin Ahmed (Mühür) Ed-dâʻî Müftü Hü-
seyin Hilmi(Mühür) Bende Muhâsebeci es-Seyyid Mehmed Tahir (Mühür) Ed-
dâʻî Nâʼib es-Seyyid Mustafa (Mühür) Maʻden Mutasarrıfı Ârifî

Değerlendirme
Mevlânâ Hâlid’in önde gelen halifelerinden Şeyh Ali Efendi’nin oğlu Şeyh 

Hasan Efendi, çok sayıda talebe ve mürid barındıran Palu Tekke ve medresesin-
de ilim ve irşad faaliyetlerini birlikte yürütmektedir. Palu medrese ve tekkesi-
nin herhangi bir geliri bulunmadığı gibi kalabalık bir ailesi bulunan Şeyh Hasan 
Efendi de fakirlik ve zarurete duçar olmuştur. Bu nedenle, Palu Kazası İdare 
Heyeti, Şeyh Hasan gibi davetçilere ( daiyana) yaptığı ihsanlarla temayüz etmiş 
Padişah’tan Şeyh’in makamına münasip bir maaş tahsisi talep etmektedir.

BELGE-2 
Belgenin Tarihi: 1 Kasım 1892 
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Diyarbekir Valisi Sırrı Bey adına Diyarbakır 

Vilâyeti Mektûbî Kalemi (Özel Kalem Müdürü)
BelgeninTakdim Edildiği Makam: Dâhiliye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı) 
Dâhiliye Nezaret-i Celîlesine14

Belgenin Transkripsiyonu:
Devletlü Efendim Hazretleri
Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin hulefâ-yı kibârından Şeyh 

Ali Efendi merhûmun Palu Kasabasında ki tekkesinde post-nişîn-i irşâd olan 
mahdûmu Şeyh Hasan Efendiye emsâli misillü münâsib maʻâş tahsîsi istidʻâsına 
dâʼir Maʻden Sancağı İdâre Meclisi’nden gelen mazbata leffen takdîm kılındı. 
Îfâ-yı muktezâsı merhûn müsâʻade-i aliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîleridir. Bâkî 
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 11 Rabiu’l-âhir sene 1310 ve fî 20 Teşrîn’i-evvel sene 1308
(Mühür) Bende Diyarbekir Vâlisi Sırrı
 Değerlendirme
Şeyh Ali Efendi’nin Palu Tekkesin’de postnişin-i irşad bulunan oğlu Şeyh 

Hasan Efendi’ye emsallerine takdir edildiği üzere maaş bağlanmasına dair Ma-
den Sancağı İdare Meclisi’nden gelen tutanak (mazbata) ilişikte (leffen) takdim 
edilmiştir. Maaşın bağlanıp bağlanmaması dâhiliye nezaretinin müsaadesine 
bağlıdır (merhûndur.) Emir ve ferman emir sahibinindir. 

14	 BEO_000165_012308_006_001
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BELGE-3 
Belgenin Tarihi: 21 Aralık 1892
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Edirne Valisi es-Seyyid Ahmed İzzet b. Osman
Belgenin Takdim Edildiği Makam: Dâhiliye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı)
Belgenin Transkripsiyonu: 
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine 15

Devletlü Efendim Hazretleri
Şâm-ı Şerîf’de defîn-i hâk-i ıtır-nâk olan Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh haz-

retlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh Ali Efendi merhûm hazretlerinin Palu ka-
sabasında inşâ kerdesi olan tekkesi postnişîni ve mahdûmu Şeyh Hasan Efendi 
dâʻîleri zikr olunan tekkenin bir gûnâ îrâdı olmadığı cihetle, âilesiyle dûçâr-ı 
zarûret olduğundan emsâli misillü münâsib mikdâr maʻâş tahsîsi istidʻâ ve 
istirhâm zımnında Maden-i Hümâyûn Sancağı’ndan verilen mazbata üzerine 
Diyarbekir Vilâyet-i celîlesinden yazılan arîzayı müsteshaben Dersaâdet’e gel-
miş ve müşârünileyh Şeyh Ali Efendi bâhirü’l-kerâme eshâb-ı vecd ü hâlden 
olub mahdûmu mûmâileyh Şeyh Hasan Efendi dâʻîleri dahi hakîkaten kesîrü’l-
âʼile ve lutf ve âtıfet-i seniyye şâyeste-i dâʼiyândan bulunmuş olmağla isʻâf-ı 
mesʼûlüyle cânib aʻle’l-cevânib-i hazret-i pâdişâhî için isticlâb-i daʻvât-ı hay-
riyesine himem-i muʻâfîhim cenâb-ı nezâret-penâhîleri sezâdâr buyurulması 
bâbında emr u fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fî- gurre-i Cemâziye’l-âhir sene 1310 ve fî 9 Kânun-ı evvel sene 1308
Bende
Vâli-i Edirne
Es-Seyyid Ahmed İzzet bin Osman
Değerlendirme
Palu Tekkesi postnişîn’i Şeyh Hasan Efendi, kendisine maaş bağlanma-

sı hususunda Diyarbekir vilâyeti tarafından tanzim edilen dilekçeyle birlikte 
İstanbul’a (Dersaadet) gelmiştir. Kerâmet sahibi, ashab-ı vecd ve halden olan 
Şeyh Ali Efendi’nin oğlu Şeyh Hasan Efendi hem kalabalık bir aile efradına sa-
hip hem de lütuf ve ihsana layık büyük bir mürşid olduğundan padişahın ihsa-
nına dair talebinin (maaş talebinin) yerine getirilmesi hususundaki karar emir 
sahibinindir. 

15	 BEO_000165_012308_002_001
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BELGE-4 
Belgenin Tarihi: 4 Şubat 1893
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Blelgeyi Tanzim Eden Makam: Daha önce hazırlanan dilekçelere istinaden 

Şeyh Hasan Efendi. 
Belgenin Takdim Edildiği Makam: Dâhiliye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı) 
Belgenin Transkripsiyonu: 
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine16

Maʻrûz-ı dâʻiyânemdir
Mazrûfen takdîm-i hâk-i pây-ı sâmiʼ-i cenâb-ı nezâret-penâhîleri kılınan 

mazbata-i mahalliyedende keyfiyyet muhât-ı ilm-i âlî buyurulacağı vechile 
ulûm-i zâhiriye ve bâtıniyeyi câmiʻ olarak eben an ceddin mevrûs kalmış olan 
tekke ve medrese gibi dâʼire-i feyz-i bâhireye gelen mürîdân ve talebegânın ve 
yirmi nüfûs şâmil zükûr ve inâsdan ibâret olmak üzere maʻîşeti dâʻîlerine mün-
hasır bulunan bir dâʼire halkın ihtiyâc ve zarûretleri nâmına olarak bu kadar 
meşakkatle ihtiyâr sefer eylediğime Cenâb-ı Hak şâhid ve âdildir. Şu zarûretin 
inzımâmı ise evvelce eshâb-ı hayrât ve müberrâtın iʻâne ve zâʼirînin hediye ve 
behiyyelerinin medârıyla bu âna kadar devâm etmiş ve şimdi ise eshâb-ı hamiy-
yet ve servet mukâyese kabûl etmeyecek bir mertebede kesb-i nedret eyleye-
rek ulûm-i dîniyye ve maʻneviyyeyi şâmil bir eser-i hayriyyenin kapanmaması 
emrinde ibzâl buyurula gelmekde olan âtıfet-i mahsûsa-i nezâret-penâhîleri ve 
bâ husûs bu dîn-i mübîn-i Ahmedînin hâmiʼ-i celîlü’ş-şânı olan Pâdişâhımız 
efendimiz hazretlerinin tenvîr-i ervâh-ı evliyâ hakkında ki inâye-i mahsûsa-i 
hilâfet-penâhîleri gönlümü tahkîm eyleyerek her bir meşakkati göz önüne alıb 
Dersaâdete geldim şu niyyet-i hâlisâne-i dâʻiyâneme karşı hâl-i fakîrâneme te-
rahhümen teshîl ve tesrîʻ-i maslahatla maʻâş tahsîsi husûsuna ibzâli lutf u âtıfet 
buyurulmasını diyânet-perver efendimizden başkaca istirhâm eder ve bu bâbda 
mârrü’l-arz müsteshab olduğum vilâyet inhâsıyla mazbata-i mahalliyeyi takdîme 
mütecâsir oldum her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 23 Kânun-ı sani sene 1308
Palu kazâsı meşâyihinden 
(Mühür) Meclis-i İdâre-i livâ-i Maʻden-i Ergani
No: 283
Değerlendirme
Daha önce takdim edilen dilekçede (mazbata) de belirtildiği üzere zahiri ve 

batıni ilimleri deruhte eden atalarımızdan miras kalan tekke ve medreseye gelen 

16	 BEO_000165_012308_004_001
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mürit ve talebelerin ihtiyaçlarını temin etmek ve maişetinden sorumlu olduğum 
20 nüfuslu aile efradının fakirlik ve zaruretini beyan etmek için bin türlü me-
şakkatle İstanbul’a geldiğime Cenab-ı Hak şâhittir. Daha önce hayır sahiplerinin 
yardım ve hediyeleriyle ayakta kalan medrese ve tekke, hamiyet ve servet sahip-
lerinin azalmasıyla kapanmakla yüz yüze kalmıştır. Dinî ve manevî ilimlere hiz-
met eden bu kurumların kapanmaması için Dîn-i Mübîn-i Ahmedî’nin hâmisi 
olan Padişahımızın bu husustaki hassasiyetine binaen herbir meşakkati göze 
alıp Dersaadete geldim. Şu samimi niyetime karşı fakir hâlime acımasını ve mü-
nasip bir maaş tahsis etmesini diyanet perver efendimizden istirham ediyorum. 
Bu bağlamda Diyarbekir vilâyetinin mührüyle hazırlanmış mahalli dilekçeyi de 
berberimde getirdim. Her hâlükârda emir ve ferman emir sahibinindir. 

BELGE-5
Belgenin Tarihi: 4 Şubat 1893
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Dâhiliye Nâzırı Rıfat Paşa 
Belgenin Takdim Edilği Makam: Sadâret (sadrazamlık)
Belgenin Transkripsiyonu: 
Huzûr-i Âlî-i Hazret-i Sadâret-pehâhîye17

Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh 

Ali Efendi mehûmun Palu Kasabasında ki tekkesinde post-nişîn bulunan 
mahdûmu Şeyh Hasan Efendiye maʻâş tahsîsi hakkında mazbata-i mahalli-
yenin leffiyle Diyarbekir ve merhûm müşârünileyh Şeyh Ali Efendi bâhirü’l-
kerâme ve mahdûmu mûmâileyh ise kesîrü’l-âʼile olarak âtıfet-i seniyyeye 
vücûhla şâyeste bulunduğundan bahisle icrâ-yı îcâbı iltimâsını hâvî dahi 
Edirne vilâyet-i celîlerinden mebʻûs iki kıtʻa tahrîrât istiʻtâfı ve baʻz-ı ifâdâtı 
mütezammin efendi-i mûmâileyh tarafından tarafından verilen arzuhâl ile 
berâber leffen takdîm kılınmış ve esâs istidʻâsı mezkûr tekke dervîşân ve ta-
lebesinin ve dâʼiresi halkının teʼmîn-i idâreleri için bir mikdâr şey tahsîsinden 
ibâret olub, böyle kibâr-ı meşâyih dergâhlarının mensûb oldukları eʻızze-i 
kirâm hazerâtına hürmeten idâre ve tullâb ve dervîşânının iʻâşesi lâzımeden 
ve taraf-ı müstecmiʻül-mecdi ve’ş-şeref cenâb-ı hilâfet-penâhîye daʻvât-ı hayri-
ye isticlâbını müstelzim-i mevâddan olarak binâberîn efendiʼ-i mûmâileyhede 
emsâline kıyâsen münâsib maʻâş tahsîs ve iʻtâsı menût-ı müsâʻade-i aliyye-i 
hazret-i sadâret-penâhîleri bulunmuş olmağla, ol bâbda emr u fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir.

17	 BEO_000165_012308_007_001
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Fî- 16 Receb sene 1310 ve fî- 23 Kânun-ı sânî sene 1308
Nâzır-ı Umur-i Dâhiliye
Bende Rıfat
Değerlendirme
Palu Tekkesi’nin postnişini Şeyh Hasan Efendiye maaş tahsisi hakkında 

mazbata-i mahalliye ile Diyarbekir vilayeti tarafından gönderilen resmi yazıya 
göre bâhirül-kerame Şeyh Ali Efendi’nin oğlu Şeyh hasan Efendi kalabalık bir 
aile efradına sahip olduğundan devletin himâyesine lâyık bulunmuştur. Ayrıca 
Şeyh Hasan efendi’ye maaş bağlanması hususunda Edirne mebusunun (Sırrı 
Bey) yazdığı yazı ve Şeyh Hasan tarafından sunulan arzuhal da ilişikte takdim 
edilmiştir. Buna göre Şeyh hazretlerinin esas talebi mezkûr tekkedeki derviş ve 
talebenin idaresini temin etmek için bir mikdar maaş bağlanmasından ibarettir. 
Şeyh Hasan’ın mensup olduğu büyük meşayihe hürmeten talebe ve dervişlerin 
maişetini temin ve böylece halifeye yapılacak hayırlı duaları celb etmek için 
müşarünileyhe münasib bir maaşın tahsis edilmesi ve verilmesi sadrazamın 
müsaadeyi aliyelerine bağlıdır. Ol babda emr u ferman hazreti men lehül em-
rindir. 

BELGE-6 
BelgeninTarihi: 7 Şubat 1893
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Sadrazam (Sadr-ı Âli) Özel Kalemi 
BelgeninTakdim Edildiği Makam: Maliye Nezareti 
Belgenin Transkripsiyonu: 
Mektûbi-i Sadr-ı âlî Kalemi müsveddâtınâ mahsûs varakadır.18

Mâliye Nezâret-i Behiyyesine
Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh Ali 

Efendi merhûmun mahdûmu olub Palu Kasabası’nda kâʼin tekkesinde post-
nîşîni bulunan Şeyh Hasan Efendi’ye mikdâr-ı kâfî maʻâş tahsîsi hakkında ki 
mazbata-i mahalliyenin gönderildiği beyânıyla Diyarbekir ve mûmâileyhin 
şâyân-ı âtıfet bulunduğu ifâdesiyle Edirne Vilâyet-i celîlerinden mebʻûs 
muharrerâtın leffiyle sadaka-i ser-meʻâlî efser-i hazret-i hilâfet-penâhî olmak 
üzere mûmâileyhede emsâli misillü mikdâr-ı münâsib maʻâş tahsîsi hakkında 
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’nden vârid olan 16 Receb sene 1310 târih ve iki bin 
iki yüz dokuz numaralı tezkire takımıyla savb-ı atûfîlerine irsâl kılınmış olmağ-
la, usûl ve imtisâline nazaran iktizâsının îfâsına himmet.

18	 BEO_000151_011258_001_002
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Bâ işâret-i aliyye-i cenâb-ı müsteşârî
Fî- 26 Kânun-ı sânî sene 1308 fî- 20 Receb sene 1310
Değerlendirme
Palu Tekkesi’nin postnişini Şeyh Hasan Efendiye kâfi mikdarda maaş tahsisi 

hakkında Diyarbekir vilayetinin gönderdiği mazbata ile Edirne Valisinin, mu-
maileyhin (Şeyh Hasan’ın) buna layık olduklarına dair yazıları ektedir. Hazreti 
halifenin başındaki tâcın sadakası olarak Şeyh Hasan’a emsalleri gibi münasip 
miktarda maaş tahsis edilmesi hakkında Dâhiliye bakanlığından gelen 16 Re-
ceb 1310 (4 Şubat 1893) tarihli yazıya binaen usul ve easlarına göre gereğinin 
yapılması. 

BELGE-7 
Belgenin Tarihi: 28 Şubat 1893
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Maliye Nezareti Muhaseb-i Umumiye Birimi
Belgenin Takdim Edildiği Makam: Bâb-ı Âli Sadrazamlık Dairesi
Belgenin Transkripsiyonu: 
Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki19

Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh Ali 
Efendi merhûmun mahdûmu olub Palu Kasabası’nda kâʼin tekkesinde post-
nişîn bulunan Şeyh Hasan Efendi’ye sadaka-i ser-şevket âmiz-i hazret-i pâdişâhî 
olmak üzere münâsib mikdâr maʻâş tahsısi hakkında Dâhiliye Nezâret-i 
Celîlesi’nin tezkiresi ve müteferriʻâtın leffiyle usûl ve emsâline nazaran 
iktizâsının îfâsı 26 Kânûn-ı sânî sene 1308 târihli ve iki bin yedi yüz elli beş nu-
maralı tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı sadâret-penâhîlerinde emr u işʻâr buyurulmuş 
ise de muhtâcîn maʻâşâtından vukûʻbulan münhallât tahsîs olunan mâʻâşâta 
henüz tekâbül edemediği gibi açıkdan maʻâş tahsîsi taht-ı memnûʻiyyete alın-
mış olduğuna mebnî keyfiyyetin Muhâsebe-i Umûmiyye-i Mâliye ifâdesiyle arz 
u beyâna ve evrâk-ı merkûmenin takdîm ve iʻâdesine ibtidâr kılındı ol bâbdâ 
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî- 11 Şaban sene 1310 ve fî- 16 Şubat sene 1308
Mâliye Nâzırı Bende 
Değerlendirme
Palu Tekkesi’nin postnişini Şeyh Hasan Efendiye kâfi mikdarda maaş tahsisi 

hakkında gönderdiğiniz tezkire-i sâmiyeniz incelenmiştir. Ne varki muhtaçla-
rın maaşlarından boşalan kadrolar (münahallat) tahsis edilen maaşlara yetme-

19	 BEO_000165_012308_008_001
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diği ve açıktan maaş tahsisi de yasaklanmış olduğu için Şeyh Hasan Efendi hak-
kında tanzim edilen evrakın iadesine karar verilmiştir. Ol babda emru ferman 
hazreti men lehül emrindir. 

BELGE-8 
Belgenin Tarih: 4 Mart 1893 
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevad adına 

Bâb-ı Âli Sadrazamlık Dairesi
Belgeyi Takdim Eden Makam: Dahiliye Nezareti
Belgenin Transkripsiyonu: 
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine20

Devletlü Efendim Hazretleri
Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh Ali 

Efendi merhûmun Palu Kasabasında ki tekkesinde postnişîn bulunan mah-
dumu Şeyh Hasan Efendi’ye maʻâş tahsîsi hakkında Diyarbekir ve ol bâbda 
iltimâsı hâvi Edirne Vilâyet-i celîlerinden mebʻûs muharrerâtın gönderildiği 
beyânıyla îfâ-yı muktezâsı hakkında vârid olan 6 Receb sene 1310 târih ve iki 
bin iki yüz dokuz numrolu tezkire-i devletleri üzerine bi’l-muhâbere Mâliye 
Nezâret-i behiyyesinden alınan cevâbda muhtâcîn maʻâşâtından vukûʻbulan 
münhallât tahsîs olunan mâʻâşâta bile henüz tekâbül edemediği gibi açıkdan 
maʻâş tahsîsıda taht-ı memnûʻiyyetde bulunduğu der-miyân kılınmış olmağla 
beyân-ı keyfiyyet siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

Fî- 15 Şabân sene 1310 ve fî- 20 Şubat sene 1308
Sadrazam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Değerlendirme
Palu Tekkesi’nin postnişini Şeyh Hasan Efendi’ye maaş tahsisi hakkında Di-

yarbekir vilayetinin yazısı ve Edirne valisinin referans mektubu gereğinin ya-
pılması için Maliye bakanlığına sevkedilmiştir. Maliye bakalnlığından alınan 
cevapta muhtaçların maaşlarından boşalan kadrolar (münahallat) tahsis edilen 
maaşlara yetmediği ve açıktan maaş tahsisi de yasaklanmış olduğu için duru-
mu beyan etmek adına bu yazı yazıldı. 

20	 DH_MKT__00001_00011_001_001
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BELGE-9 
Belgenin Tarihi: 13 Mart 1893
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Dâhiliye Bakanlığı Özel Kalemi
Belgenin Takdim Edildiği Makam: Diyarbekir Vilayeti 
Belgenin Transkripsiyonu: 
Dâhiliye Mektûbî Kalemi müsveddâtına mahsûs varakadır
Diyarbekir Vilâyet-i Celîlesine21

Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretlerinin kibâr-ı hulefâsından Şeyh Ali 
Efendi merhûmun Palu kasabasında ki tekkesinde postnişîn bulunan mahdûmu 
Şeyh Hasan Efendi’ye bir mikdâr maʻâş tahsîsi hakkında vârid olan tahrîrât-ı 
aliyye-i âsafâneleri üzerine bi’l-muhâbere cevâben şeref-tevârüd eden tezkire-i 
sâmiye-i sadâret-penâhîde mûmâileyhe tahsîsi istenilen maʻâş için karşılık 
olmayıb açıkdan maʻâş tahsîsi dahi taht-ı memnûʻiyetde bulunduğu Mâliye 
Nezâreti’nin işʻârına atfen der-miyân kılınmış olduğundan vilâyetce bir kar-
şılık bulunarak îcâbı icrâ olunmak üzere keyfiyyetin işʻârına himem-i aliyye-i 
dâverîleri dergâr buyurulmak bâbında.

Fî 24 Şaban sene 1310 ve fî- 1 Mart sene 1309
Değerlendirme
Palu Tekkesi’nin postnişini Şeyh Hasan Efendi’ye maaş tahsisi hakkında gelen 

yazılar üzerine Maliye Nezaretinin gönderdiği belgeye göre mümaileyhe (Şeyh 
Hasan Efendi’ye) tahsisi istenilen maaşın karşılığı bulunmayıp açıktan maaş tah-
sisi dahi yasak olduğundan vilayetçe karşılığı bulunarak gereğine bakılması. 

BELGE-10 
Belgenin Tarihi: 13 Mart 1893’ten sonra
Belgenin Konusu: Şeyh Ali’nin Mahdumu Şey Hasan Efendi’ye maaş bağ-

lanması
Belgeyi Tanzim Eden Makam: Şeyh Hasan Efendi
BelgeninTakdim Edildiği Makam: Osmanlı Padişahı
Belgenin Transkripsiyonu: 
Cenâb-ı22 hâlik-ı levh-i kalem pâdişâh-ı amîm-i ekrem ve şehin-şâhî fârûki’ş-

şiyem efendimiz hazretleri mede’d-dühûr ve’l-aʻvâm kemâl-i tendürüstü ve 
âfiyetle evrenin hilâfetde revnak-efzâ-yı ve behm ve zıll-ı zalîl-i hüsrevânelrini 
bi2lcümle zeber-destânelerini mütenaʻim buyursun âmîn.

21	 DH_MKT__00001_00011_002_001
22	 Y__PRK_AZJ__00007_00045_001_001
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Dâʼîy-i kemîneleri Diyarbekir Vilâyetine tâbiʻ Palu Kazâsı meşâyihinden 
Şâm-ı Şerîf’de defîn-i hâk-i ıtır-nâk olan tarîkat-ı Nakşibendiyye’den Mavlânâ 
Hâlid kuddise sirruh Efendimiz hazretlerinin hulefâ-yı benâmından Şeyh Ali 
Efendi dâʻîlerinin mahdûmu ve postnişîni olub kazâ-yı mezkûrda tekkemizde 
merhûm pederimiz irşâd ve tedrîs ile meşgûl ve Diyârbekir ve Harbut ve Erzu-
rum ve Bitlis havâlîlerinde tarîkat-ı aliyyeyi neşr ve nebâşir-i ulûm ve maʻârifi 
ol diyâr ve havâlîde tazvîʻ husûsan hâssa-i hasîsasından idi ki dâʼimâ kader-i 
felek mertebe-i şâhâneyi “Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve üli’l-emri minkümˮ nass-ı 
celîli mantûk-ı münîfiyle havâs ve avâm ve reʻâyâya tarz-ı garîb ve tavr-ı edîb 
üzere telkîn ve tekâlîf-i emîriyye-i şâhâne defter-i aʻmâlinizde aʻmâl-i sâliha 
olarak ve âhirinde anınla müsâb olursunuz gibi mevâʻiz-i haseneyi ve edʻiye-i 
hayriye-i şâhâneyi dâʼimâ teblîg esnâsında reʻâyâ ve mükellefîn yek-diğerini 
tebşîr idi. Ve nîce nîce revâfız ve eşkıyâ şekâvetlerinden nâdim ve bünyâd-ı 
tugyânı hâdim oldular.

Edirne Vâlisi İzzet Paşa ve yâver-i ekrem-i hazret-i şehriyârîleri İsmâil Paşa 
ve sâʼir kürdistân ulemâ ve meşâyihleri dahi bu cihetleri bilir ve tasdîk ederler. 
Bi-hamdihî teʻâlâ dâʻî-yi kemîneleri meslek-i mezbûru alâ kaderi’t-tâkat terk et-
meyib dâʼimâ vücûd-i mekârim-hûd-i hazret-i tâcdârînin edʻiye-i cüzʼiyeleriyle 
meşgûl ve pederimizin izine iktizâʼen ber-vech-i maʻrûz nass-ı celîl-i kurʻâniye 
sâbit olan itâʻat ve inkıyâd eylemek husûsunda ki nesâyih bir levâmih-i teblîğ v 
edʻiye-i hayriye-i fârûkı’ş-şiyemlerinde bezl-i cihet ederim ve vazâʼifi icrâda bu-
lunduğumuz mürîdana âdâb-ı tarîkatı ve tâlibâna ulûm-i ̒ âliye ve âliyeyi telkîn ve 
tedrîs ile evkât güzâr-ı hayât eylediğimiz tekke ve medresenin medâr-ı maʻîşetine 
yardım edecek bir medâr-i maʻîşetimiz olmayıb pederimizin vaktinden beri an-
cak mürîdân ve muhibbânın ve agniyâ ve eshıyânın iʻânesiyle idâre ve tekkede 
bulunan dervîşâna ve tâlibâna itʻâm-ı taʻâm olunur idi. Ve şimdi mürîdân agniyâ 
ve eshıyâ tekallül ve azalmış ve evlâd u ıyâl tekessür eylemiş olduğu cihetle tek-
kede olan dervîşân ve tâlibâne atʻime verilmemek derecesine resîde ve yirmi ne-
fere karîb olan etfâl ve iyâl hâl-i igbirâra vâsıl olmuşdur. Ve ihsân ve inʻâm-ı 
hazret-i pâdişâhî etrâf ve eknâfı taʻmîm ve tekke ve meşâyihleri ihyâ eylediğinin 
ihbâr-i meserret-nişârı sâʼikasıyla pederimizin hülefâsı ve mürîdân ve muhibbân 
merhamet-i hazret-i pâdişâhîlerine ilticâ etmek için dâʻîlerini Dersaʻâdet’e livânın 
mazbatasını vilâyet inhâsını müsteshaben gönderdiler.

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine ve Sadâret-i uzmâ ile Mâliye Nezaret-i 
Celîlesi’nce ceryân eden muhâberede mâliyeden mahlûl yokdur cevâbı 
dâʻîlerine tefhîm kılındı. Ve irâde-i hazret-i mekârim-i şîm-i tâcdârîleri olma-
dıkca maʻâş ve taʻâmiye tahsîs olunmaz haber-i serd-i eserini istimâʻ eyledim. 
Bu bâbda Kürdistân derûnunda bulunan böyle daʼimâ rızâ-yı âlî-i hazret-i 
tâcdârîye muvâfık yolda hareketde bulunan bir tekkenin kapanmasıyla berâber 
cümlemizin perîşân bir hâlde yaşamına ve beyne’l-emsâl Dârü’l-hilâfet-i hazret-i 
mekârim-i âyât-ı hilâfet-penâhîlerinden âdât-ı seniyyesine muhâlif olarak tehî 
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dest mahrûmen iʻâdemize merhamet ve âdât-ı müstemirre-i seniyye-i hazret-i 
tâcdârîleri kâʼil ve râzî olamayacağını bildiğimiz cihetle mazbata ve inhâların 
sûretlerini merbûtan takdîm ile tekkemizin ve iyâlemizin idâresine kâfî maʻâş 
ve taʻâmiye tahsîsıyla tevcîhi hakkında irâde-i merâhim-i muʻtâde-i hazret-i 
tâcdârînin şeref-sünûh ve sudûr buyurulmasını istirhâm ederim. Ol bâbda 
kâtıbe-i ahvâlde emr u fermân şevketlü kudretlü inâyetlü bütün âleme merha-
metlü pâdişâhımız ve veliyyü’n-niʻam efendimiz hazretlerinindir.

Bâb-ı âlî karşısında Hacı Beşir Aga’nın tekkesinde müsâfireten sâkin Palulu 
Hasan dâʻîleri Şeyh Ali Efendi zâde 

Değerlendirme
Dai-yi kemineleri (Şeyh Hasan Efendi) Diyarbekir vilayetine bağlı Palu Ka-

zası meşayihinden, Şâm-ı Şerifde medfun bulunan Mevlânâ Hâlid’in meşhur 
halifelerinden Şeyh Ali Efendi’nin mahdumu ve postnişinidir. Merhum pederi-
miz Şeyh Ali Efendi mezkûr tekkemizde irşad ve tedris ile meşgul olduğu gibi 
Diyarbekir, Harbut, Erzurum ve Bitlis civarlarında dahi tarikat-ı aliyeyi yayma 
ve ilim ve irfanı neşretme gayretinde idi. “Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve üli’l-emri 
minkümˮ nass-ı celîline göre hareket eden Şeyh Ali Efendi havas, avam ve re-
ayayı irşad ederken harikülade bir tarz ve edebi bir dille nasihat etmiştir. Bu 
irşad faaliyetleri neticesinde nice râfızî ve eşkıya yaptıklarındann pişman olup 
hidayete ermişlerdir. 

Edirne valisi İzzet Paşa ve İsmail Paşa ve diğer Kürdistan ulema ve meşa-
yihleri dahi bu cihetleri bilir ve tasdik ederler. Bi-hamdihi Teâlâ daiyi kemine-
leri (Şeyh Hasan) bu mesleği (irşad ve tedris) terketmeyip pederimizin (Şeyh 
Ali’nin) izine iktidaen nassı celili Kuranla (“Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve üli’l-
emri minkümˮ) sabit olan itiat ve inkıyad hususundaki nasihat, tebliğ ve davet 
faaliyetlerine tüm gayretimle devam ederim. Keza bu vazifeyi yerine getirirken 
müridlerimize adab-ı tarikat-ı ve talebelerimize ulûm-u ‘âliye ve âliyeyi telkîn 
ve tedrîs ile bütün vaktimizi tekke ve medresede geçiriyoruz. Lâkin tekke ve 
medresenin medar-ı maişetine yardım edecek bir gelirimiz olmadığından pe-
derimiz Şeyh Ali’den beri müridan, mühibban ve eğniyanın ve eshiyanın (cö-
mertlerin) yardımıyla idaremizi sağlar, dervişlerin ve talebelerin ihtiyaçlarını 
karşılar idik. Şimdi ise zengin ve cömert müridler azaldığından ve evlâdü iyal 
arttığından tekkedeki derviş ve talebelere et ‘ime (yemek) dahi veremeyecek 
derecede maişet sıkıntısı çekmekte ve 20 nefere yaklaşan evladu iyalimiz dahi 
büyük meşakkatler çekmektedir. Bu nedenle tekke ve meşahiyleri ihya eden, 
ihsan ve in’amını her tarafa ta’mim eden Hazreti Padişah’ı durumdan haber-
dar etmek için Şeyh Ali’nin halifeleri ve müridleri, Maden-Erğani Livasının ve 
Diyarbekir vilayetinin tanzim ettikleri belgelerle birlikte dailerini (beni) Dersa-
adete gönderdiler.
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Dâhiliye Nezareti, Sadrazamlık ve Maliye Nezareti arasında vuku bulan ya-
zışmalar neticesinde maliyeden tahsis edilebilecek bir maaş (mahlûl= hazineye 
geçen miras) yoktur cevabı tarafıma bildirildi ve Padişah’ın onayı olmadan maaş 
ve taamiyenin tahsis olunamayacağı haberini işittim. Kürdistanın derununda 
bulunan ve daima Padişah’ın rızasına uygun hareket eden tekkenin kapanma-
sıyla perişanlığa düçar olmamız ve eli boş bir şekilde dönmemiz Padişahımızın 
adet-i seniyyelerinie ters düştüğünden kâfi miktarda maaş ve taamiye tahsisini 
irade-i merhametinizden istirham ederim. Ol babda emru ferman şevketli, kud-
retli, inayetlii bütün âleme merhametli padişahımız ve veliyünniam efendimiz 
hazretlerinindir.

Bâb-ı âlî karşısında Hacı Beşir Aga’nın tekkesinde müsâfireten sâkin Palulu 
Hasan dâʻîleri Şeyh Ali Efendi zâde 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Nakşibendî-Hâlidî geleneğin tipik bir müessesesi olarak değerlendirebilece-

ğimiz Palu tekkesi, ilim ve irşad faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü bir kurum 
olarak önemli bir konuma sahiptir. Mevlânâ Hâlid’in önde gelen halifelerinden 
biri olan Şeyh Ali Efendi’nin riyaseti altında irşad ve tedris faaliyetlerini yürü-
ten Palu tekkesinin etkinlik alanı Şeyh Ali döneminde Palu’yla sınırlı kalmayıp 
Diyarbekir, Harput, Erzurum ve Bitlis gibi civar bölgeleri de kapsamıştır. İr-
şad faaliyetlerinde “Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve üli’l-emri minküm” düsturuyla 
hareket eden Şeyh Ali efendinin etkili irşad faaliyetleri toplumun hemen her 
kesiminde karşılık görmüştür.

Şeyh Ali Efendi’nin vefatından sonra hizmetlerine devam eden Palu tekkesi, 
bir takım maddi problemlerle yüzyüze kalınca dönemin postnişini Şeyh Ha-
san Efendi, Osmanlı Devleti’nden yardım talebinde bulunmuştur. Şeyh Hasan 
Efendi, yardım talebine binaen Dâhiliye Nezareti, Sadrazamlık ve Maliye Neza-
reti arasında vuku bulan yazışmalar neticesinde “Maliyeden tahsis edilebilecek 
bir maaş (mahlûl= hazineye geçen miras) yoktur” cevabını almıştır. Padişah’ın 
onayı olmadan maaş ve taamiyenin tahsis edilemeyeceğini öğrenenen Şeyh Ha-
san Efendi, nihayet Dersaadet’e giderek devrin sultanı Abdülhamit’e, tekkenin 
durumunu bildiren bir mektup yazmıştır. Mektup, Palu Tekkesi’nin misyonunu 
ve karşı karşıya kaldığı sorunları ihtiva etmesi bakımından önemli bilgiler içer-
mektedir. Buna göre bir yandan Hâlidîliğin adab ve erkânını öğretirken diğer 
yandan ilim ve irfanı yayma gayesiyle hizmet eden eden Palu tekkesi, hizmet-
lerini destekleyen sivil yardımların azalmasından dolayı Osmanlı Devleti’nin 
himayesine başvurmak zorunda kalmıştır. Palu tekkesinin karşı karşıya kaldığı 
maddi problemlerin sebebini zengin ve cömert müritlerin azalmasına bağlayan 
Şeyh Hasan Efendi’nin Sultan Abdülhamit’ten yardım talep etmesi, Osmanlı 
Devleti’nin Nakş-Hâlidî tarikatıyla olumlu ilişkileri bağlamında anlaşılabilir bir 
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zeminde durmaktadır. Ne var ki bölgesel çapta faaliyet gösteren bir tekkenin 
kapanmakla yüzyüze kalacak derecede maddi sorunlar yaşamasını salt zengin 
ve cömert müridlerin azalmasına bağlamak sorunun bir yönünü teşkil etmek-
tedir. Kanaatimize göre Palu tekkesinin ve postnişininin karşı karşıya kaldığı 
maddi sorunların temelinde tekkenin ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir 
vakıf desteğinden ve düzenli bir gelirden yoksun olması yatmaktadır. Diğer 
yandan Şeyh Ali Sebiti döneminde geniş bir nüfuz alanına sahip olan tekke-
nin bölgesel çaptaki etkinliğinin giderek zayıflaması ihtimali, tekkenin yaşadığı 
maddi sıkıntıların diğer bir sebebi gibi görünmektedir.

Tekke’nin Kurdistan’da icra ettiği faaliyetlerin Sultan Abdülhamid’in arzula-
dığı istikamette olduğunu vurgulayarak Osmanlı Devleti’ninin politik referans-
larını benimsedikleri izlenimini veren Şeyh Hasan Efendi, taleb ettiği yardımın 
yapılmaması durumunda ise tekkenin kapanmakla yüz yüze kalacağını bildir-
miştir. Öte yandan Şeyh Hasan Efendi’nin Tekke’nin hizmetlerini dile getirir-
ken Edirne Vâlisi İzzet Paşa ve Yâver-i Ekrem İsmâil Paşa’yı referans olarak gös-
termesi, Palu tekkesinin dönemin Osmanlı Devlet ricali nezdindeki etkinliğini 
göstermesi açısından dikkate değerdir.
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KUR’ÂN VE SÜNNET IŞIĞINDA  
MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN  

TASAVVUF ANLAYIŞI VE BU ANLAYIŞIN  
BİNGÖL VE ÇEVRESİNDEKİ ETKİSİ

Abdurrahman MEMİŞ*

Nakşbendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu olan Mevlânâ Hâlid 
el-Bağdâdî 18. yy. sonu ve 19.yy.ın başında yaşamıştır.

Temelleri, Buharalı bir Türk olan Bahaüddin Şâh-ı Nakşbend tarafından 
14.asırda atılan Nakşbendîliğin “Hâlidiyye” kolunu kuran ve aslen Kuzey Iraklı 
bir aileye mensup olan Mevlânâ Hâlid, Hz. Osman (ra.)’nın soyundan olup 1779’da 
Irak’ın Süleymaniye bölgesinde doğmuş ve 1827’de Şam’da vefat etmiştir.

Mevlânâ Hâlid, ilmi ve tasavvufi yönden zengin medreselere sahip bir böl-
gede yetişmiş bir şahsiyettir. O dönemde Şehrezur kenti âlim, mutasavvıf ve 
düşünürleri ile felsefe alanındaki çalışanları, hadisçileri ile meşhurdur. Şehre-
zur, 1780’lerde “Süleymaniye” adını almıştır.

Mevlânâ Hâlid ilmi, irfanı çok seven ve hareketli ve dinamik bir şahsiyettir. 
Gençliğinden itibaren içinde yaşadığı toplumun sosyolojik durumunu göz önü-
ne alarak etrafındaki idareciler dâhil toplumsal huzursuzlukları ve halkın dini, 
toplumsal anlamdaki tıkanıklıklarını gidermek adına çalışmalar yapmış sosyal 
bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar.

Çocukluğunda Kur’an öğrenmekle başlayan tahsil hayatı ilerleyen dönem-
lerde şafiî fıkhı ile ilgili Abdülkerim er-Râfiî (623/1226)’nin eserini, Abdülhamid 
ez-Zencânî (656 /1258)’nin sarf ilmine ait metnini okumuş ayrıca nahiv, nesir 
ve nazım dallarında yetişmiştir.1 Daha sonra ilim ve irfânını artırmak için önce 

*	 Dr.,	Üsküdar	Hacı	Sabancı	Anadolu	Lisesi.
1	 el-Hânî,	 Muhammed,	 el-Behçetü’s-seniyye,	 82;	 Kâşifî,	 Hüseyin	 Vâiz,	 Reşahât fi ayne’l-

hayât,	161	 (Zeyli,	Kazani,	en-Nefâisü’s- sânihat);	 İbn	Âbidîn,	Sellü’l-hısam 319;	el-Hânî,	
Abdülmecid,	el-Hadaiku’ l-verdiyye,	224;	el-Baðdâdî,	Süleyman,	el-Hadikatü’n-nediyye,	30;	
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Süleymaniye’de bulunan Abdurrahman Paşa Mescidinin müderrisi Abdülkerim 
el-Berzencî (1213/1798)’nin medresesine giderek derslerine devam etmiş ayrıca, 
Molla Muhammed Sâlih(?), İbrahim Beyârî(?), Abdullah Hırpânî (1254/1838) 
gibi âlimlerden de ders almıştır. Köysancak ve Harir’e giderek orada Mollazâde 
lakabıyla tanınan Abdurrahim ez-Zeyârî (1180/1766-?)’nin Tehzîbü’l-mantık üze-
rine yazdığı Şerhü’l-celâl adlı eserini hâşiyeleriyle birlikte okumuştur.

Köysancak ve Harîr’ deki tahsîlini müteâkib Süleymaniye’ ye dönen el-
Bağdâdî, burada ve yakın bölgelerde Şemsiyye, Mutavvel, Hikmet, Kelam ilmi 
ile Muhtasarü’l-müntehâ’yı okuyarak Bağdad’a gitmiştir.2

Mevlânâ Hâlid, Süleymaniye’ye döndüğünde etrafını kalabalık bir talebe 
kitlesi kuşatmıştır. Bunun üzerine Baban vâlisi İbrahim Paşa kendisine müder-
rislik teklifinde bulunmuş ise de kendisi liyâkatsizliğini beyân ederek bu görevi 
kabul etmemiştir. Onun bu tavazu ve ilme saygı ve itibarına rağmen kendini 
yetersiz görmesi bugünün ilim adamları için farklı bir mesaj içerir.

H.1213/1798’lere kadar devam ettiğini tespit ettiğimiz yetişme döneminde 
ilme yatkınlığı ile temâyüz eden Hâlid-i Bağdâdî, Kadı Beyzâvî tefsirini, İbn-i 
Hacer el-Mekkî’nin Tuhfetü’l-muhtâc adlı eserini Seyyid es-Sened’in kelam ile 
ilgili şerh ve hâşiyeleri ile Siyalkûtî hâşiyelerini, Ali Şerif Ahmed b. el-Hayderî 
tarafından Devvânî’ nin Adûd risâlesi üzerine yazdığı el-Muhâkemât ve Şerhü’l-
işârât adlı eserlerini, ilm-i hey’et’ten Tezkire şerhleri ve benzeri birçok zor metin-
leri kendiliğinden izâh edebilecek ilmî gücü kazanmıştır.3

Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akâid, sarf, nahiv, bedi’,beyân, meânî, va’z, 
âdâb, arûz, usül, mantık, hikmet, hey’et, hendese, hesab, beleğât, kelam, ustur-
lab gibi ulûm-ı âliye ve ulûm-ı nâfi’a’ya vâkıf olan el–Bağdâdî, ayrıca mânevî 
yönünü güçlendirmek üzere sohbetlere iştirâk etmiştir. 4

Mevlânâ Hâlid’in bu ilim aşkı ve çalışmaları diğer birçok İslam âliminde de 
olduğu gibi günümüzdeki ilim anlayışı, dine bakış, islami sorumluluk gibi bir-
çok konuda insanlara rehber ve örnek olacak bir mahiyet arz etmektedir.

el-Bağdâdî, Hac dönüşünde ise İslam ümmetinin sorunlarına çare bulabile-
cek güçlü, ilmi bir tasavvufi hareketin peşine düşmüştür. Zahiri ilimlerde belli 
bir olgunluğa ulaştıktan sonra tasavvufi eğitime meyletmiştir. Adeta ilimsiz ta-
savvufun insana fayda sağlamayacağının mesajını vermiştir.

Haydarizâde,	el-Mecdü’t-tâlid, 27;	Hasan,	Şükrü,	Şemsü’ş-şümus,	5;	el-Hâfiz,	Muhammed	
Muti’, Ulemâü Dımaşk ve A’yânühâ,	298-299	

2	 el-Hânî,	Muhammed,	Age.,	82-83;	el-Bağdâdî,	Süleyman,	Age.,	30;	el-Hânî,	Abdülmecid,	
Age.,	224;	İbn	Âbidîn,	Age.,	319;	Kâşifî,	Age., 162;	el-Beytâr,	Abdürrezzak,	Hilyetü’l-beşer, 
I/571-572.

3	 el-Bağdâdî,	 Süleyman,	 Age.,	 31;	 el-Hânî,	 Muhammed,	 Age., 83;	 İbn	 Âbidîn,	 Age.,	 319;	
Haydarizâde,	Age.,	28;	el-Beytâr,	Abdurrezzak,	Age.,	I/572;	Mu’temedi,	Age.,	24.

4	 el-Bağdâdî,	Age.,	30;	el-Hânî,	Muhammed,	Age.,	82;	İbn	Âbidîn,	Age.,	318;	Hasan,	Şükrü,	
Age.,	5;	el-Beytâr,	Age.,	I/571.
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Mevlânâ Hâlid’e göre, kişilerin İslâm’ı öncelikle kendi iç dünyalarına hap-
setmemeleri ve dini günlük hayatlarında da yaşamaları gerekirdi. Yani dini sa-
dece kişiye bakan yönü ile değil topluma bakan yönü ile de yaşamak gerekir. 
Öğretisi, talebe ve halifelerine gerek sohbetleri ve gerekse değişik vesilelerle 
kendisine sorulan sorular ve yazılan mektuplara baktığımızda Kur’an ve Sün-
neti esas alan bir hayat ve hizmet anlayışı benimsemiştir. Talebeleri tarafından 
kaleme alınan değişik eserlerde bunu görmek mümkündür.

Mevlânâ Hâlid aslında kelam ilminde kendini yetiştirmiş bir âlimdir. O, ta-
savvuf ile ilmi birleştirme gayreti içinde olup bu konuda muvaffak olmuş bir 
şahsiyettir. İlerleyen dönemde tarikatının “İlmiyye Sınıfının Tarikatı” adı ile anıl-
ması bunun en bariz göstergesidir.

Mevlânâ Hâlid, hiç kimseden bir şey beklemeyen, sadece İslam’a hizmeti 
benimsemiş bir şahsiyettir. Dünyaya meyletmeden büyük kitlelere ulaşmış ve 
hizmet ağını kontrol merkezli olarak yürütmeye çalışmıştır. Tabir caizse küçük 
imkânlarla büyük hizmetleri amaçlamıştır. İlim ve medreseyi, bir başka deyişle 
tekke ile medreseyi birleştirmesi ve bunu yaparken ehlisünnet düşüncesine sıkı 
sıkıya bağlı olması en dikkat çekici yönüdür. Hizmet ettiği döneme baktığımız-
da özellikle batının Orta Doğu’yu, Osmanlı topraklarını parçalamayı amaçladığı 
ve bu yönde çalışmalar yaptıkları dönemde dik durma başarısını göstermiştir.

Bu yönüyle Hâlidîlik bir tepki hareketidir. Yani sadece bir tasavvufi oluşum 
değildir aynı zamanda bir ilmi ve medrese hareketidir.

el-Bağdâdî’yi daha iyi anlayabilmek için yetişme ve şeyhlik döneminde ve 
bu ikisi arasında vermiş olduğu mücadeleye iyi bakmak gerekir.

Hindistan yolculuğu sırasında tahrana ulaştığında şîi müctehidlerden aklî 
ilimlere dâir şerh ve hâşiyeler ezberleyen Hâfız İsmâil Kâşî ile talebeleri yanın-
da olduğu halde buluşmuş,onunla ilmi münazaraları olmuş ve burada Kur’an 
ve Sünnet ekseninde verdiği cevaplarla İsmail Kaşiyi susturmayı başarmıştır.5 

Aslında onu daha iyi anlayabilmek için yazdığı şiirlere bakmak bize aydın-
latıcı bilgiler verecektir. el-Bağdâdî Bistâm şehrinde Şeyh Bâyezîd-i Bistâmî’nin 
kabrini sünnet ekseninde ziyâreti esnâsında farsça bir kaside yazmıştır. Orada-
ki ifadelere baktğımızda nefsini yok sayarak ilim ve irfan yolunda kendisine bir 
kapı açılması duasında bulunmuş, bunu yaparken kendinden önceki âlimlerin 
ve bu bağlamda hizmetlerinin büyüklüğünü ifade ederek ilme teslimiyet ve 
saygı içerisinde olmuştur. Şiirin bir kısmı şu şekildedir;

“-Sultan Bâyezîd türbesi hürmetine yâ Rab! Bürhan Bâyezîd tıyneti hürme-
tine yâ Rab!”

5	 Geniş	bilgi	için	bkz:	el-Bağdâdî,	Süleyman	Age.,	84;	Haydarizâde,	Age.,	30;	İbn	Abidin,	Age. 
321;	Alûsî,	Age,	201;	el-Hânî,	Muhammed,	Age.,	84.

Kur’ân ve Sünnet Işığında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Tasavvuf Anlayışı -.  
ve Bu Anlayışın Bingöl ve Çevresindeki Etkisi   
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“Mekânsızlık Kartalı yuvası hürmetine yâ Rab! Yâni Bayezîd’in sana olan 
yakınlığı hürmetine yâ Rab!”

“Yâ Rab! O şerefli meşrebin genişliği ile Ebu Yezid’ in hudutsuz iştiyakı hak-
kı için.”

“Yâ Rab! Şanslı ihtiyar Ebu Yezid’ in sinesindeki hararet ile onun iman me-
şalesinin nurunun hakkı için.”

“Yâ Rab! İki silsile halinde Hz. Peygamberden Ca’fer-i Sâdık’a kadar uzanan 
Ebu Yezid’in büyük mürşidleri hakkı için.”

“Cenâb-ı Gulâm Ali’den (Abdullah ed-Dihlevi) Ebü’l-Hasan Harakânî’ye ka-
dar ulaşan tek tek Ebu Yezid’ in bütün müridleri hakkı için.”

“İlahi! Ebu Yezid’in irfan hazinesinden kimsesiz, zavallı ve sinmiş Hâlid’e 
bir kapı aç.”6

Diğer bir açıdan baktığımızda dinin asıl kaynaklarına tabi olma ve sünnetullah 
üzere hayatı ve hizmeti birleştirme anlayışının onun icazetinde de olduğunu gö-
rürüz. Şeyh Abdullah ed-Dihlevi, el-Bağdâdî’ye yazdığı icâzetin metninde kendi 
durumunu liyakat ve ünsiyetini anlattıktan sonra bir anlamda hizmet esasları ve 
rota çizilerek hangi usul ve esaslara göre dini hizmetin yürütülmesi gerektiğine 
işaret edilmiştir. İcazet metninin bir bölümünde şu ifadelere yer verilir.

“……Bundan sonra hilâfet ve talebelerin terbiyesi ile görevlendirip Kadiriyye, Çeş-
tiyye, Sühreverdiyye gibi tarîkatlardan da icâzet verdim. Bu tarîkatlarda onların eli 
benim elimdir. Onlar benim vekîlimdir ve yed-i sahîhamdan sadâkatle benim şeyhleri-
min halîfeleridir. Onların rızâsı benim rızâmdır. Sünnete ittibâ, zikr-i şerife devam, 
râbıta, murâkabe ile kötü şeylerden, bid’atlerden sakınmak, sabır, tevekkül, 
teslim, rızâ-i bârî’ye yapışmakla nimetlenmek, şerefli ilimlerle meşgul olmak, 
tefsir, hadis, tasavvuf ile bâtınlarını tasfiye ve mürîdlere başlangıç hallerinde 
müşfik bir baba gibi muamele buyurmalarına icâzet verdim. Allah Teâlâ hazret-
lerinden ben ve bütün din kardeşlerim için âfiyetin devamını niyaz ederim.”7

Görüldüğü üzere ilk sırada sünnete göre hareket etme bu anlayışın temel 
prensiplerini oluşturur. Bu anlayış el-Bağdâdî nin ilerleyen dönemde kesinlikle 
taviz vermediği unsurlar olarak karşımıza çıkar. Yani tarikatı, din ve dinin esas-
ları çerçevesinde yaşama anlayışı en temel husustur. 

Bütün bunların yanı sıra hizmete başladığı ilk dönemlerde Berzençli Şeyh 
Ma’ruf (1254/1838) tarafından Mevlânâ Hâlid’le ilgili suçlamaları ihtiva eden 
Tahrîru’l-hitâb fi’r-reddi alâ Hâlid el-kezzâb adında el-Bağdâdî’nin tekfir edilme-
sine dâir iddiâların yer aldığı bir kitab te’lit edince.8 Musul’dan Şeyh Yahyâ el-
Mervezî(1252/1836) Bağdat’a davet edilmiştir.

6	 el-Bağdâdî,	Divan,	7-10.
7	 Hasan	Şükrü,	Age.,	142-144
8	 Haydarizâde,	Age.,	35;	Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	209
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Gelişen bir takım olaylar sonucunda el-Bağdâdî ve onun dine bakışı ile il-
gili olarak yazılmış olan eserler ve bu eserlerin içeriği dikkate alındığında el-
Bağdâdî’nin Kur’an ve Sünneti dolayısıyla ayet ve hadisleri kendisine mesnet 
oluşturan bir hizmetin içinde olduğu açıkça görülmektedir.9 Bu eserlere kısaca 
işaret edecek olursak;

Bağdat müftüsü Ubeydullah Haydarî, Kur’an-ı Kerim ve sünnetten naklî de-
lillerin, ileri gelen âlim ve sûfîlerin konu ile ilgili görüşlerinin de yer aldığı bir 
risâle yazmıştır.

Risale Bağdat âlimlerinden Süleymâniye kadısı Ali Berzencî, Seyyid 
Abdülkâdir Berzencî, Seyyid Abdülaziz Berzencî, Molla Abdülkâdir, Seyyid 
Mahmut Berzencî, Seyyid İsmâil Berzencî, Müderris Muhammed Efendi, Molla 
Mahmûd, Müderris Molla Muhammed, Şeyh Ömer Rûzberî tarafından imzala-
nıp onaylanmıştır.

Hılle müftüsü Muhammed Emin es-Süveydî(1232/1816)’nin el-Kavlu’s-sevâb 
bi reddi mâ sümmiye bi tahrîri’l-hitâb adlı risâlesi10 yine İbn Abidîn’in Sellü’l-hısâm 
el-hindî li nusreti Mevlânâ Hâlid en-Nakşbendî adındaki bir risâlesi bu konuda ya-
zılmış olan eserlere örnektir. 

el-Bağdâdî, Bağdad’tan ayrılıp Şam’a yerleşince ev ve arâzi almış, arâzisinin 
bir kısmını mescîd olarak vakfedip Şam’da bulunan harâb mescid ve medreseleri 
de tamir ettirerek ilim ve hikmet’ in yayılması için çaba göstermiştir. Burada yap-
tığı hizmetlerin belki de en büyüğü yetiştirdiği büyük mufakkih ibn Abidin’dir.11 

Vefatından önce yazdırdığı vasiyetinin içeriğine baktığımızda tasavvufu ta-
mamen hizmet ve dini doğru anlama, doğru yaşama ve gerçek tebliğ anlayışı 
üzerine bina ettiğine şahit oluruz. Algısı, anlayışı daime İşlam’ın öngörüleri 
çerçevesinde olmuştur. Tasavvuf anlayışında daima dini ön planda tutmuştur. 
Onun vasiyetinde yer alan ifadelere bir göz atalım: 

“-Ey İsmail beni dinle! Aslâ muhâlefet etme. Vefâtımdan sonra hanımlarım ve ço-
cuklarım, fıkıh kitaplarım, diğer husûsi işlerim ve seccâde-i irşâd için yerime vasî ola-
rak Şeyh İsmail Enârânî’yi tayin ettim. Ondan sonra Şeyh Muhammed Nâsih ve Şeyh 
Abdülfettah el-Akrî’yi, sonra da seni seçtim. Malımın üçte birinden bin kuruş namaz 
ıskâtı için ayırın. Bir su sarnıcı inşâ edin. Eğer bir kimse size karşı çıkarsa sabırlı olu-
nuz. Zannederim ki ihlâs sâhibi olanlar fakirler için bir tekke inşa ederler. Malımın 
üçte birinden geri kalanı fakir ve yoksullara verilsin. Akarlarımdan hiç biri satılmasın, 
bunların parası yakınımızdaki fakirlere ve dervişlere verilsin. Ölümüme karşı sabırlı 
olunuz ve tahammül gösteriniz.“12 

9	 Yazılan	risâlenin	metni	için	bkz:	Es’ad	Sâhib,	Age.,	209	vd.
10	 Haydarizâde,	Age.,	35;	Es’ad	Sâhib,	Age.,	209
11	 Haydarizâde,	Age.,	36
12	 Gazzî,	 Age.,	 5-6;	 el-Hânî,	Abdülmecid,	 Age.,	 248;	 Hasan,	 Şükrü,	 Age.,	 64-65;	 el-Hâfız,	

Muhammed	Muti’,	Age.,	308;	Ali	b.	Hüseyin,	Age.,	177
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Onun kütüphanesinde fıkıh kitaplarının çokluğu dikkati çeker. Tasavvuf ile 
ilgili iki risale dışında eseri bulunmayan el-Bağdâdî, her noktada ayet ve ha-
disleri kendisine rehber edinmiştir. Tavsiyelerinde ;”-Çeşitli ilim dalları vardır. 
Onlar çok derindir. Mutlu kişi; ilimlerin en tatlı kaynağını talep edendir. İhlaslı 
olarak ilimleri yaymakla meşgul olunuz.” buyurması bu konudaki hassasiyeti-
ni göstermektedir. 

Onun tasavvufa bakışının özünü oluşturan anlayış yine kendisi tarafından 
sohbetlerinde ve yazdığı mektuplarda ortaya konulur. Kendisi talebelerine ana 
prensipler belirlemiş ve bunun dışına çıkılmamasını istemiştir. Şu ifadelere bir 
göz atalım;

“-” Kişinin nefsini davranış ve hareketlerinde iflâs etmiş olarak görmemesi 
cehâletin en son noktasıdır.”13 Halîfelerine, “-Hüküm sâhibi hiçbir emîrin işlerine 
girmeyin. Devlet adamları ve hâkimlerin işlerine karışmaktan kaçınmakla bera-
ber, istişârî mâhiyette fikir sorulduğunda en doğru sözün söylenmesine gayret ve 
itinâ gösterin”14 âlim ve hâfızlara hürmet gösterin. Gücünüz nispetinde Kur’an’ 
la meşgul olun, fıkıh ve hadis ilimleriyle diğer ilimlerden daha fazla ilgilenin, 
irşâd hizmetlerini Kitab ve Sünnet esasları çerçevesinde yürütülmesine hassasi-
yet gösterin.15 Görüldüğü gibi el-Bağdâdî, tasavvufun ancak şeriata sıkı sıkıya 
bağlılıkla doğru bir şekilde yaşanabileceğine daima işaret etmektedir.

Onun hayatı ve yaşantısı bütün yönleriyle ele alındığında görülür ki, Kur’an 
ve Sünnet ekseninden asla şaşmamış, tasavvufi yaşantıyı ve tarikat anlayışını 
hiç bir zaman dini esasların önüne geçirmemiştir.

Bingöl ve Çevresinde Hâlidilik
Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî, tasavvuf anlayışı ve tarikat hizmetine yaklaşı-

mı açısından kendine has bazı prensip ve yaklaşımları olan bir tutum içinde 
olmuştur. Aslında insanların manevi eğitimini yönlendirirken sosyal ve dini 
dengelere hassas bir şekilde yaklaşmıştır. Bir merkezde bir halife anlayışını 
benimseyen el-Bağdâdî ‘nin vefâtından sonra irşâd makâmına geçen ve Şam’ 
da görevlendirilen bazı halîfelerin yanında değişik bölgelerde görevlendirilen 
halîfelerin varlığı da bilinmektedir. Bu halîfeler vâsıtasıyla Hâlidiyye tarîkatı 
Irak, Filistin, Mısır, Hicaz, Endenozya ve Anadolu’da yayılmıştır.

Anadolu’da 16 halife görevlendiren el-Bağdâdî, daima bu halifeleri ile irtibat 
içinde olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun bir şekilde 
Hâlidiliğe yöneliş ve geniş toplum kesimleri tarafından tarikatın kabulü gözle 
görülür bir gerçektir.

13	 Es‘ad	Sâhib,	Age.,	138-140	(28.	Mektup);	el-Hâlidî,	Süleyman,	Mecmuatü‘r-resâil,14
14 Es’	ad	Sâhib,	Age.,	göst.	yer;	el-Hâlidî,	Süleyman,	Age.,14-16;Kazânî,	en-Nefâisü’s-sânihât, 

178
15	 Geniş	bilgi	için	bkz:	Es’ad	Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid fi mektûbât-ı Mevlânâ Hâlid,	28,	35,	42,	

76,	78,	88,	93,	99,	100.	Mektup	
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Bingöl ve çevresinde Hâlidiyye tarikatının çok derin etkiler bıraktığı ve bu 
etkinin günümüze kadar etkinliğini artırarak devam ettiği görülür. Siyasi ve 
sosyal hayat açısından muharrik bir nokta olduğu dikkati çeker. Bingöl çevresi 
özellikle Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Muş en az 
batı bölgesinde olduğu kadar hatta bu bölgelerden daha etkin ve bağlı olmak 
üzere dini hayatın merkezinde ve bağlayıcı bir yapının olduğunu görürüz. Sos-
yal hayat, ilim hayatı, medreseler bir bütünlük içinde birbirine girift ve ilintili 
bir şekilde ve aynı zamanda birbirini mütemmim birer parçalar gibi yükselen 
değer haline gelmiştir.

Anadolu’da görevli her bir halifenin tıpkı el-Bağdâdî’de olduğu gibi İslami 
hassasiyet içinde hizmet yürüttüğü bilinmektedir. Bu bölgede görev yapan ha-
lifeler ve onlardan sonra gelen tarikat silsilesine baktığımız zaman bu durum 
açıkça görülür. 

Bu noktada Taha el-Hakkari’nin bölgede etkili bir tarikat halkasına sahip 
olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Geniş bir tarikat halkasına sahip olan el-
Hakkari’nin halifelerinden Fehim Arvasi Erzurum ve Van bölgesinde tarikatı 
neşretmiş şahsiyetlerden birisidir. Kendisi arvas medresesi ve müks’de bulunan 
mir Hasan Veli medresesinde ilim tahsil etmiş, cizre’de Hâlid el-Cezeri’nin ders 
halkasına girmiştir. Mısır, Irak, Suriye ve bu müşkil olan meseleler ona getirildi.

Seyyid Fehim hazretleri, ilim ve fazilette iyice meşhur oldu. Çözülemez 
gibi görülen müşkil meseleleri hallederdi. Onun sohbetinde bulunmak üzere 
Arvas’a giden kimseler dünyadan habersiz, nefsin ve şeytanın şerrinden em-
niyette olup, muhabbet deryasına daldılar. Ondan feyz alıp, yüksek derecelere 
kavuştular. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına ve-
sile oldular. Böylece, Doğu Anadolu halkının Sünni kalmasını, bâtıl fırkaların 
yöreye girmemesini temin ederek, milli birliğe çok hizmet etti. Doksan üç Har-
binde Ruslara karşı Doğu Bâyezid Cephesine gidip büyük kahramanlıklar ve 
muvaffakiyetler gösterdiler.

Halifesi Abdülhakim Arvasi’de 1865 yılında Van’ ın Başkale ilçesinde 
dünyâya gelmiş iptidai ve rüşdiye tahsîlini Başkale’de yaptıktan sonra Irak’ta 
Arapça, kelam, matematik, geometri, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersle-
ri okumuştur.16 Bingöl ve çevresinde etkili olan tarikat faaliyetlerinde büyük 
oranda Tâhâ el-Hakkârî’ nin izi görülür. Onun hilafet verdiği Fehim Arvâsî 
gibi Sıbgatullah Arvâsî, Muhammed Küfrevî ve onlardan sonraki tarikat silsile-
sinde bulunan halifeler daima ilimle meşgul olup değişik medreselerde talebe 
yetiştirmişlerdir.17

16 Vassaf,	Sefine,	II/59
17	 Geniş	bilgi	için	Bkz.	Memiş,	Abdurrahman,	Hâlid-i Bağdâdî ve Anadolu’da Hâlidîlik,	ilgili	

yerler

Kur’ân ve Sünnet Işığında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Tasavvuf Anlayışı -.  
ve Bu Anlayışın Bingöl ve Çevresindeki Etkisi   



258

Sıbgatullah Arvâsî’nin yetiştirdiği talebeler ve hilafet verdiği kimseler başta 
Abdurrahman-ı Tâgî olmak üzere, oğlu Şeyh Bahaüddin, Siirt’ in Şirvan ilçesin-
den Hâlid Ölekî ve Şeyh Abdurrahman-ı Meczûb vasıtasıyla Bingöl çevresi bir 
ilim ve irfan merkezi haline gelmiştir. Diğer taraftan Abdurrahman-ı Tâgî’nin 
hilafet verdiği Şeyh Muhammed Sâmi Erzincanî, Şeyh İbrâhim Çokreşî, Şeyh 
Halil Çokreşî, Şeyh Mustafa Bitlisî, Şeyh Yusuf Bitlisî, Şeyh Fethullah Verkânisî, 
Şeyh Yusuf Bitlisî, Şeyh Abdülhâdî Çarçahî, Şeyh İbrâhim Bulanıkî, Şeyh Tahir 
Abrî, Şeyh Mustafa Taşkesenli Erzurumî, Molla Abdullah Hizânî, Şeyh Abdul-
lah Nurşinî, Şeyh Reşid Nurşinî, Seyyid İbrâhim Siirdî, Şeyh Abdulkahhar Zu-
kad Siirdî, Şeyh Abdulhakim Siirdî, Şeyh Abdülkadir Melekand Hizânî, Şeyh 
Yusuf Hınısî18 bölge insanı üzerinde çok büyük hizmetler yapmışlar ve bu hiz-
metlerini yaparken ehl-i sünnet çizgisinden şaşmadan İslamın doğru yaşanması 
için var güçleriyle mücadele etmişlerdir.

Bu arada Muhammed Küfrevî’nin halifesi Muhammed Lütfi Efendi’den 
bahsetmek gerekir.1285/1868 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kındığı 
köyünde dünyaya gelen kısaca “Alvarlı Efe Hazretleri“ diye tanınan, anne tara-
fından seyyid olan Muhammed Lütfi Efendi, ilk tahsilini babası Hüseyin Efendi 
den tamamlayarak icâzet aldı ve 1307/1890 yılında Pasinler’in Sivaslı Câmiine 
imam olarak tayin edildi.19

1307/1890 yılında babasıyla birlikte Bitlis’e giderek Muhammed Küfrevî’ye 
intisâb eden Muhammed Lütfi Efendi riyâzâtını tamamlayarak Pasinler’e hilâfet 
alarak döndü. Muhammed Lütfi Efendi elli yedi beyitten oluşan bir manzume-
sinde Muhammed Küfrevî’yi ziyaretlerini anlatmaktadır.20 Rusların 1916 yılın-
da Erzurum çevresini işgal etmeleri üzerine babasıyla birlikte Erzurum’a gelen 
Muhammed Lütfi Mazlumoğlu Efendi istilâ süresince Tercan’ın Yavi köyün-
de imamlık yaptı ve Ermenilerin katliama girişmeleri üzerine altmış kişilik bir 
müfrezeyle onlara karşı koydu.21

Abdurrahman-ı Tâgî’nin halifesi olan ve bir deprem sonrasında 3000’e ya-
kın kitabı olan kütüphanesini kaybeden Muhammed Sâmi Efendi’nin ilim ve 
irfan yolunda yaptığı hizmetler dikkate şayandır. Halîfeleri arasında Hah-
lı Hacı Abdurrahmaan Efendi, Kelkitli Hacı Ali Efendi, Refahiye’nin Hanzar 
köyünden Hacı Hasan Efendi, Mehmet Efendi ve Muhammed Beşir Efendi 
bulunmaktadır.22

Fethullah Verkanisi’nin halifesi ve Abdurrahman-ı Tagî‘nin oğlu olan Ziya-
üddin Nurşinî, 1307/1889‘ da irşâdla görevlendirilmiştir. Mürşidinin sağlığında 

18	 Ildırar,	Mehmet, İşaretler, 18
19	 Arvâsî,	Sibğatullah,	Minah,	10	(Terc.	Yahya	Pakiş)
20 Şahin,	Erdoğan,	Erzincan Tarihi,	287
21 Şahin,	Erdoğan,	Erzincan Tarihi,	191-192
22	 Geniş	bilgi	için	bkz.	Age.,	191-208
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on yıl ve vefâtından sonra yirmi dört yıl irşad hizmetini devam ettirdi.23 Top-
luma sadece ibadet ve ilim noktasında değil sosyolojik olarak üzerine düşen 
ne varsa bunu bir sorumluluk addederek yerine getirdi. Bu âlimlerin hepsi bir 
toplum önderiydi. Bu anlamda Birinci dünyâ savaşına talebeleriyle katıldı. Rus 
ve Ermenilere karşı savaştı. Bu savaşta bir kolunu kaybetti.

Savaşta gösterdiği şecaat’den dolayı Mustafa Kemal Atatürk Nurşinî’ye bir 
mektup yazarak millî mücadelede kendisine yardımcı olmasını rica etti. Söz 
konusu mektup Nutuk’ un vesikalar bölümünde mevcuttur. Ayrıca Sultan 
Reşat’ın kendisine iki adet Berat yazdığı da bilinmektedir. 

Kendisinden sonra hilafet verdiği kimseler Molla Muhammed Emin, el-
Hacc Abdülkerim, Ahmed el–Haznevî, Mehmed Karaköy, Muhammed Selim 
Hızânî, Mahmud Zokaydî, Alaaddin Verkânisî, Şeyh Şihâbüddin, Molla Ab-
dullah, Molla Halil Kavakî, Molla Yusuf Hurtî, Abdurrahman Çokreşî, İbrâhim 
Abrî 24 ilim, irşad ve tebliğ noktasında çok önemli görevler ifa etmişlerdir.

Hocaları arasında Muhammed Emin, Muhammed Arbovî, Molla Zahir, Mu-
hammed Selim Hizanî ve Ahmed el-Haznevî bulunan Abdulhakim Hüseyni’nin 
etki ve hizmetlerini de zikretmekte fayda vardır.

Diyarbakır bölgesinde Muhammed Firâkî, halife olarak görevlendirilmiştir. 
el-Bağdâdî, Firâkî Diyarbakır‘a gittiğinde onun için “...Sizlere terk ve tecrid sâhibi, 
müridlerin perdelerini kaldırmada tecrübeli, tesiri kuvvetli birisini seçtim. Bu zat bâkî 
olan mevlâsına yönelmiş arkadaşımız Firâkî nisbesi ile meşhur Şeyh Muhammed’ dir. 
Konuşması ve görünüşü zayıf olmasına rağmen tasarrufu ve kalbî yönleriyle büyük 
olduğunu göreceksiniz. Şeriat şiârı tarîkat’da yolu olduğu müddetçe kendisine 
uyunuz.”25 demesi bize el-Firâkî’nin fazileti yanında tarîkatın irşâd özellikleri-
ne ve şeriata bağlılığını yine onun tasarrufu güçlü ve tarîkatta önemli bir merte-
beye hâiz olduğunu göstermektedir.

Erzincan ve çevresinde Muhammed Vehbi Efendi (Terzi Baba 1194/1789-
1264/1848 )nın ilim ve tarikat hizmetlerinin etkisi günümüze kadar devam etmiş-
tir. Muhammed Vehbi Efendi’nin halîfeleri Mehmed Rüştü (Hacı Hâfız)26, Hacı 
Mustafa Efendi, Süleyman Efendi (Leblebici Baba)27, Muhammed Abdülbâki 
Efendi, Süleyman Efendi (Ciminli Baba), Arabgirli Ömer Efendi ve son halîfesi 
Hacı Fevzi Efendi’dir. 

23 Age.,	göst.	Yerler
24 Age.,	göst.	Yerler
25 Age.,	göst.	Yerler
26	 Mehmet	 Rüştü	 Efendi,	 Muhammed	 Vehbi	 Efendi‘nin	 Miftahü’l-kenz	 adlı	 eserini	 nazma	

aktararak	Kenzü’l-miftâh	 adı	 ile	neşretmiştir.	Bu	eser	 son	olarak	Orhan	Aktepe	 tarafından	
açıklamalarla	birlikte	yayınlanmıştır.

27	 Süleyman	Efendi	“Şems-i hayâl”	mahlası	ile	yazdığı	şiirler	vefâtından	beş	yıl	sonra	yakın	
dostu	Hilmi	Efendi	 tarafından	“Tuhfetü’l-uşşâk”	adı	 ile	küçük	bir	kitapçıkta	toplanmış	ve	
1296/1879’da	Ceride-i	Askeri	matbaasında	neşredilmiştir.
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İrşâd görevini Palu’da sürdürdüğü için “Paluvî” nisbesiyle de tanınan Ali 
Sebtî’nin Bingöl ve çevresindeki etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. Es’ad 
Sâhibin Buğyetü’l-Vâcid adlı eserinde kendisini Mahmud Sâhib’ in halîfeleri ara-
sında zikrettiği28 Ali Sebti Bingöl ve çevresinde hâlidiyye tarikatını neşretmiş ve 
birçok talebe yetiştirmiştir.

İcâzetnâmesini Abdullah-ı Mekkî Palu’ya getirdi ve kendisine teslim etti. Ali 
Septî hazretleri, insanlara Allah ü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hatırlatır, Ehl-i 
sünnet vel-cemâat îtikâdının üstünlüğünü ve buna bağlı olmayı anlatırdı. Na-
maz konusunda çok hassas davranır fırsat buldukça kazâ namazı kılmayı talebe 
ve müridlerine tavsiye ederdi. “Namazlarınızı terk etmeyiniz, aksi halde iyiliği terk 
edersiniz” diyerek namazı bütün iyiliklerin başlangıç noktası olarak görmüştür. 
Halifelerinin isimleri şöyledir.

1- Abdullah Efendi Çapakçurî
2- Şeyh Süleyman Çapakçurî
3- Şeyh Ahmed Çapakçurî
4- Oğlu Mehmed Efendi
5- Oğlu Mahmud Efendi
6- Mahmud Sâminî
7- Şeyh Ahmed Çapakçurî 29

Elazığ’ın Palu ilçesinde dünyâya gelen Mahmud Saminî, İlk tahsilini doğ-
duğu yerde yaptıktan sonra Ali Sebtî’ ye on üç yıl talebelik yapmış onun ma-
nevi eğitiminin ardından hilâfet almış ve yine Bingöl çevresinde hizmetini 
sürdürmüştür.30 Hayâtı boyunca talebe yetiştirmekle meşgul olan Mahmud 
Saminî‘nin kendisinden sonraki halîfesi İmam Efendi diye de tanınan Osman 
Bedreddin Efendi’ dir. Osman Bedredin Efendi, görevi sebebiyle dört yıl kadar 
Palu’ kaldı. Daha sonra Dersim ve Çemişgezek’te ilim ve tarikat hizmetinde 
bulundu.

Bu bölgede önemli hizmetler ifa etmiş bir başka önemli şahsiyet Ali Sebtî’ 
nin halifesi Ahmed Çapakçurî’dir. Bitlise bağlı Çapakçur ilçesinin Kur kö-
yünde dünyâya gelen Ahmed Çapakçurî ilk tahsîlini Palu’da bulunan Şeyh 
Ali Efendi’den almış ayrıca Şeyh Ali Efendi’nin konağına gelen âlimlerden de 
istifâde etmiştir31

Hilâfet aldıktan sonra ilk olarak Harput’a gelen Ahmed Çapakçurî, on dört 
yıl Harputta kaldıktan sonra 1324/1906‘da Siverek’te sekiz yıl, Viranşehir’de iki 

28	 Es’ad	Sahib, Buğyetü’l-vâcid,	84
29	 Oğuz,	Muhammed	İhsan,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	116-125
30	 Başaran,	Ethem	Ruhi,	Osman Bedreddinin Hayatı,	12
31	 Oğuz,	Muhammed	 İhsan,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 131-132;	 Sunguroğlu,	 İshak,	

Age.,	II/143
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yıl irşâd faaliyetini sürdürerek 1334/1915 yılında Harput’a dönmüştür.32

Bütün bu yapılanma ve tarikat oluşumu içinde Hâlidî hulefasının tamamı 
görev yaptıkları yerlerde devlet erkânı tarafından kabul görmüş, hizmetleri tak-
dir ile karşılanmış ve devlet eliyle birçok medrese ve tekke inşa edilmiştir.

Bingöl ve çevresi bağlamında bu tarikat faaliyetlerinin tamamı İslamı koru-
mak, tebliğ etmek, doğru yaşanmasını sağlamak, Kur’an ve Sünnet ekseninde 
dinin özüne müdahale etmeden ve farklı algılara sebep olmadan çeşitli dış etken 
ve mihraklara karşı toplum önderliği ve rehberliği yapmak şeklinde olmuştur.

Günümüzde gelinen nokta ve küresel gelişmelere bağlı olarak toplum hu-
zurunu sağlama noktasında öze dönüş ve asıl olanı doğru anlama noktasında 
herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar yerine getiri-
lirken günümüz şartları ve algılar bir yana bırakılarak tıpkı hâlidî şeyhlerinin 
yaptığı gibi öze dönüşü sağlamak gerekir. Bu yapılmadığı takdirde hem İslam 
gereği ve olması gibi anlaşılmayacak hem de yıllardır geniş toplum kesimleri 
tarafından kabul görmüş, mihenk olmuş tarikat anlayışı ve yaşantısı yanlış bir 
mecraya gidecektir.
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BİNGÖL VE ÇEVRESİNDE HÂLİDÎLİK

Mehmet Şirin AYİŞ*

Giriş
Çapakçur ve çevresi, tarihte Hititler, Urartular, Asurlular, Persler, Büyük 

İskender ve Bizans gibi pek çok devletin hâkimiyetinde kalmış, Malazgirt 
Zaferi’nden sonra ise Selçuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safevîler ve en son 
Yavuz Selim döneminde Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. XIX. yüzyılın ikin-
ci yarısında eyaletlerin kaldırılmasından sonra Bitlis vilâyetinin Genç sancağı 
içinde yer alan Çapakçur, aynı adı taşıyan kazanın merkezi olmuştur 1945 yı-
lına kadar şehrin adı (Çapakçur) ile merkez olduğu ilin adı (Bingöl) ayrı iken 
1945’te şehrin adı Bingöl olarak değiştirilmiştir. 

Çapakçur ve çevresinin İslam dini ile tanışması, bir görüşe göre Hz. Ömer 
döneminde İyaz b. Ganm’ın başkumandanı olduğu Cezire ordusunun, diğer bir 
görüşe göre ise Halife Hz. Osman döneminde Habîb b. Mesleme kumandasın-
daki ordunun bölgeye gelmesi ile gerçekleşmiştir. 

Bingöl’ün Hâlidîlik ile tanışma süreci ise Şeyh Ali Sebti ile başlar. Kendisi 
aslen Diyarbakırlı olup Mürşidi Mevlânâ Hâlid’in görevlendirmesi üzerine ir-
şad hizmetlerinde bulunmak üzere Palu bölgesine gelmiştir. Palu’ya yerleşikten 
sonra başta Bingöl olmak üzere Palu ve çevresinde ilim ve irşad faaliyetlerine 
başlamış ve Bingöl çevresinden pek çok Halife edinmiştir.

 Aslında Şeyh Ali Sebti, sadece Bingöl’de değil, aynı zamanda Palu, Harput, 
Erzurum ve Diyarbakır çevresi üzerinde de etkili olmuş bir şahsiyettir. Palu ve 
çevresinde yirmiden fazla halifesinin olduğu söylenir. 

Bu bildirimizde, Bingöl ve çevresinde Şeyh Ali Sebti’ye intisab etmiş, kendi-
sinden ilim tahsili ile tasavvuf ve tarikat eğitimi almış, Şeyh Abdullah Melekanî, 
Şeyh Ahmed el-Çanî, Şeyh Süleyman el-Kûrî, Şeyh Ahmed Halifanî, Kiğı’lı 
Şeyh Selim Efendi ile Şeyh Ahmet Çapakçûrî gibi zatların, hayatları ile Bingöl 
ve çevresindeki ilim ve irşad faaliyetlerinden bahsedilecektir. Bu amaçla evve-
la Çapakçur (Bingöl)’un tarihi geçmişinden kısaca bahsedilecek, daha sonra 

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(msirinayis@hotmail.com).
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buradan hareketle İslam’ın bölgeye geliş süreci işlenecek. Ardından, bölgenin 
Nakşî-Hâlidî gelenek ile tanışması ve bu geleneğin Bingöl ve çevresindeki etki-
leri ele alınacaktır.

1. Bingöl’ün Tarihi Geçmişi
Bingöl’ün dinî ve tasavvufî hayatı ile bunun gelişme sürecini anlamak için 

şehrin tarihi geçmişine bakmak lazım. Zira şehirlerin ruhu, biraz da tarihi geç-
mişlerinde saklıdır. Bingöl hakkında bilgi veren kaynaklara göre şehir, Doğu 
Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Doğusu Muş, Kuzeyi Erzu-
rum ve Erzincan, Batısı Tunceli ve Elazığ, Güneyi ise Diyarbakır İlleri ile çev-
rilidir. İl Merkezi, Çapakçur ovasının kuzeybatı köşesinde Murat suyuna Genç 
İlçesi civarında kavuşan Göynük suyunun küçük bir kolu olan Sağyer deresine 
hâkim bir düzlük üzerinde kurulmuştur. Sağyer deresinin vadisi içerisinde bu-
lunan kısmı ise, şehrin eski merkezini oluşturan ve günümüzde terkedilmiş bir 
mahalle durumunda bulunan Çapakçur yer alır.1

Tarihte daha çok Amid (Diyarbekir) Erzen-i Rum (Erzurum) ve Erzincan 
şehirleriyle olan bağlantısı ve bu şehirlere giden stratejik yollar üzerinde bulu-
nan Bingöl, ya da eski adıyla Çapakçur bölgesi, Hititler, Urartular, Asurlular, 
Persler, Büyük İskender, Selekoslar, Kommagene, Roma ve Bizans gibi pek çok 
devletin hâkimiyetinde kalmıştır.2 

Bingöl’ün İslam dini ile tanışması, bir görüşe göre Hz. Ömer zamanına ka-
dar geri götürülmektedir. İslam orduları, Hz. Ömer döneminde 636 yılında 
Yermuk’ta Bizans İmparatoru Heraklius’un ordularını yenince Suriye tamamen 
Müslümanların eline geçmiş ve Bizans Suriye’ye veda etmişti. Müslümanların, 
Biladü’ş-Şam olarak adlandırdıkları Suriye’yi fethetmeleri, onlara Cezire’nin, 
yani Yukarı Mezopotamya bölgesinin kapılarını da açmıştı. Cezire bölgesi ve bu 
bölgenin önemli kenti Amid (Diyarbakır)’in fethi, Erminiyye ile beraber Bingöl 
ve çevresinin fethini de kolaylaştırmıştı. Daha sonraki süreçte Bingöl ve çevresi 
İyaz b. Ğanm’ın3 başkomutanı olduğu Cezire ordusu tarafından sulh yolu ile 
alınmıştır.4

1 http://www.bingolkulturturizm.gov.tr/TR,56989/ilin-cografi-konumu.html.	 Erişim	 tarihi:	
01.04.2017;	Metin	Tuncel,	“Bingöl”,	DİA,	TDV.	Yayınları,	İstanbul	1992,	VI,	183.

2	 Tuncel,	“Bingöl”,	VI,	183;	Abdurrahman	Acar,	“Bingöl	ve	Çevresinde	İslam	Dininin	Yayılması”	
Birinci Bingöl Sempozyumu,	Bingöl	Belediyesi	Kültür	Yayınları,	Bingöl	2014,	s.	26.	

3	 İyaz	 b.	 Ganm	 b.	 Züheyr	 el-Fihrî,	 hicretin	 altıncı	 senesinde	 Müslüman	 oldu.	 İkinci	
Habeşistan	hicreti	ile	beraber	Hz.	Peygamberi	bütün	gazvelerine	katıldı.	İrtidat	olaylarının	
bastırılmasındaki	başarısından	dolayı	Hz.	Ebubekir	tarafından	Irak’a	kumandan	olarak	atandı.	
Hz.	 Ömer	 döneminde	 Cezire	 bölgesinin	 fethi	 ile	 görevlendirildi	 ve	 bu	 bölgenin	 tamamı	
onun	döneminde	fethedildi.	İyaz	ailesinin	fetihten	sonra	Amid	(Diyarbekir)’de	kaldığı	ve	bu	
şehirdeki	Ebu	Eyyub	ailesinin	onun	soyundan	geldiği	belirtilmektedir.	Bkz.,	Asri	Çubukçu,	
“İyâz	b.	Ganm”,	DİA,	TDV.	Yayınları,	İstanbul	2001,	XXIII,	498.

4	 Acar,	“Bingöl	ve	Çevresinde	İslam	Dininin	Yayılması”	s.	26;	Ramazan	Şeşen,	“Cezîre”	DİA, 
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Diğer bir görüşe göre ise Halife Hz. Osman zamanında 651 yılında Habîb b. 
Mesleme kumandasındaki İslâm orduları Doğu Anadolu’nun hemen hemen ta-
mamını fethedince Çapakçur Kalesi de onların hâkimiyetine girmiş ve böylece 
bu günkü Bingöl ve çevresi İslam ile tanışmıştır.5

Bingöl (Çapakçur) ve çevresi Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçukluların, XII. 
yüzyılın sonunda Eyyubilerin, XIV. yüzyılın sonlarına doğru Timur’un, XV. 
yüzyılın ortalarında Akkoyunluların, daha sonra Safevîler’in denetiminde kal-
dı. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı yönetimine geçti ve XIX. yüzyıla 
kadar Diyarbekir Beylerbeyliğine bağlı kaldı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında eya-
letlerin kaldırılmasından sonra Çapakçur, Bitlis vilâyetinin Genç sancağı içinde 
yer alan ve aynı adı taşıyan kazanın merkezi oldu. 6

Şimdiki Bingöl şehrinin üzerine kurulduğu ve 1945 yılına kadar Çapak-
çur adıyla bilinen yerleşim yeri ise, Çapakçur’un üzerinde bulunduğu yol 
güzergâhını kontrol etmek için erken dönemlerde bir kale yeri olarak seçildiği 
tahmin edilmektedir. XIX. yüzyılın sonlarında Çapakçur 450 haneli küçük bir 
yerleşme yeri olup, nüfusu 1075 kadardır. 1945 yılına kadar şehrin adı (Çapak-
çur) ile merkez olduğu ilin adı (Bingöl) ayrı iken 1945’te şehrin adı Bingöl ola-
rak değiştirildi. Çapakçur ise onun vadi içinde kalan eski kesiminin adı olarak 
kaldı. Bingöl nüfusu, 1935’te 961, 1940’ta 1418, 1945’te 1616, 1965’te ise 10.000’ni 
aşmış ve 1990’da şehrin nüfusu 41.590’a ulaşmıştır.7

Bu bilgiler ışığında baktığımızda, Bingöl ile ilgili iki önemli husus öne çık-
maktadır: 

Birincisi, Bingöl ve çevresi ilk çağlardan bu yana nüfusunun ve iskânın sey-
rek olduğu bir bölge olarak göze çarpmaktadır. Bundan dolayı ilk dönem kay-
nakları bu bölgede önemli bir şehir yerleşmesinden söz etmezler.8

Dolayısıyla Bingöl’ün gelişimi daha çok komşu illere ve buralardaki büyük 
şehirlerin durumuna bağlı olmuştur. Buna göre geçmiş devirlerde çoğunlukla 
Van, Bitlis, Ahlat, Amid (Diyarbekir), Erzen-i Rum (Erzurum), Dersim (Tunceli) 
gibi şehirler bir beyliğe veya hükümdara baş şehir olmuş, Bingöl yaylaları ise 
daha çok bir otlak olarak bu beyliklere verilmiştir.9

İkincisi ise bölgenin İslam fetihleri dönemindeki durumuna bağlı olan hu-
sustur. Bu açıdan baktığımızda ise, Bingöl’ün İslamlaşma sürecinin Cizre ve 
Diyarbakır üzerinden olduğu öne çıkmaktadır. Diyarbakır bölgesinde aynı za-
manda ilk dönemlerde Hanbelî ve Malikî mezheplerinin etkisinin sürdüğünü 

TDV.	Yayınları,	İstanbul	1993,	VII,	510.	
5	 Tuncel,	“Bingöl”,	VI,	183.
6	 Tuncel,	“Bingöl”,	VI,	184.
7	 Tuncel,	“Bingöl”,	VI,	184.
8	 Tuncel,	“Bingöl”,	VI,	184.
9	 Acar,	“Bingöl	ve	Çevresinde	İslam	Dininin	Yayılması”	s.	26;	
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görmekteyiz. Selçuklular döneminde Hanefî mezhebine doğru bir kayma baş 
göstermiştir, ancak Mervanîlerle beraber bölgede Şafii mezhebi yavaş yavaş 
kendisini hissettirmeye başlamıştır. Mervaniler devrinde Şafiiliğin yerleşmesin-
de Abbasi halifelerinin önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Zira Mervanilerin 
hüküm sürdüğü dönemde, Bağdat’ta Şii Büveyhoğulları ile Mısır ve Suriye’deki 
Fatimî varlığı sebebiyle Sünni Müslümanların sığınağı olan Diyarbakır, özellik-
le Şafii mezhebinin de merkezi konumuna gelmiştir.10 

Bu bilgiler, bize Bingöl’ün coğrafî konumu itibari ile neden Diyarbakır veya 
Erzurum vilayetleri gibi Selçuklu ya da Osmanlı döneminin ilim ve kültür mer-
kezlerinden birisi olma şansına sahip olmadığını da göstermektedir. Bu yüzden 
Bingöl’ün gelişme durumu daha çok civar illerdeki gelişmelere göre şekil almış-
tır. Bu durum ise diğer alanlarda olduğu gibi dinî hayata da yansımış, dolayı-
sıyla Bingöl’deki dini yaşam da buna uygun bir seyir izlemiştir.

2. Bingöl’ün Hâlidîlik İle Tanışması 
Yukarıda anlatılan İslamlaşma sürecinin bir neticesi olarak Hâlidîlik de 

Bingöl’e Cizre ve Diyarbakır bölgesi üzerinden gelmiştir. Çünkü Hâlidîliği bu 
bölgeye getiren Şeyh Ali Sebti aslen Diyarbakırlı olup Mürşidi Mevlânâ Hâlid’in 
görevlendirmesi üzerine irşad hizmetlerinde bulunmak üzere Palu bölgesine 
gelmiştir. Ali Sebti, bir rivayete göre 1777 yılında,11 bir başka rivayete göre ise 
1786 yılında12 Diyarbakır İline bağlı Bismil İlçesinin Çıhılsütûn (Kırkdirek) kö-
yünde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini doğduğu yerde babasının yanında yap-
mış, daha sonra Diyarbakır’a giderek oranın tanınmış ve faziletli âlimlerinden 
ders görüp icazet almıştır.13 

Mevlânâ Hâlid, Hindistan dönüşü Diyarbakır’a uğrayıp Şeyh Ali Sebti’ye 
misafir olur ve Şam halkının irşadında kendisine arkadaş olmasının, Abdul-
lah Dehlevî’nin emri olduğunu söyler. Bunun üzerine Şeyh Ali Sebti, Mevlânâ 

10	 Abdurrahim	 Tufantoz,	 “Mervânîler”	 DİA,	 TDV.	 Yayınları,	 İstanbul	 2004,	 XXIX,	 232;	
Muhittin	Özdemir,	“Şafii	Mezhebinin	Doğu	Anadolu	Ayağı	ve	Bingöl	Örneği”,	İslam	Hukuku	
Araştırmaları	Dergisi,	S:	7,	Nisan	2006,	s.	350.

11	 Muhammed	İhsan	Oğuz, Tasavuuf Yolunda Manevî Cihad,	Oğuz	Yayınları,	İstanbul	1998,	s.113.
12	 Serdar	Karabulut,	Şeyh Ali Sebitî el-Palevî,	Tibyan	Yayıncılık,	İzmir	2014,	s.	51.
13	 Oğuz, Tasavuuf Yolunda Manevî Cihad, 114;	M.	Şefik	Korkusuz, Tezkire-i Meşayih-i Amid 

(Diyarbekir Velileri), Yıldızlar	 Matbaası, İstanbul	 1997,	 s.	 76-78;	Abdurrahman	Memiş,	
Hâlid-i Bağdâdî ve Anadolu’da Hâlidîlik,	 Kitabevi	 Yayınları,	 İstanbul	 2000,	 s.	 198-
201;	 Abdulcebbar	 Kavak,	 Mevlânâ Hâlid-i Nakşbendî ve Hâlidîlik,	 Nizamiye	 Akademi	
Yayınları,	İstanbul	2016,	s.	317;	Ramazan	Muslu,	“Bingöllü	Bir	Hâlidî	Şeyhi:	Şeyh	Ahmed	
Çapakçûrî”,	I. Bingöl Sempozyumu,	Bingöl	Belediyesi	Kültür	Yayınları,	Bingöl	2014,	s.	128-
129;	 Sebahattin	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisine fi’l-Karni’l-İşrîne, Daru’r-Ravda,	
İstanbul	 2016,	 s.	 292;	Karabulut,	Şeyh Ali Sebitî,	 s.	 48-52;	Günerkan	Aydoğmuş,	Harput 
Kültüründe Din Âlimleri,	Manas	Yayıncılık,	Elazığ	2009,	s.	115;	Doğu	Anadolu	Evliyaları,	
Türkiye	Gazetesi	Yayınları,	c.	1,	 s.	159;	Bünyami	Erdem,	Şeyhü’l-Meyadini,	Örnek	Ofset	
Ltd.Şti.,	Elazığ	2010,	s.	176.
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Hâlid ile birlikte Diyarbakır’dan ayrılır, vefatına kadar yanında kalıp yazdığı 
mektupları sahiplerine ulaştırmak görevi başta olmak üzere hizmetinde bu-
lunur. Şeyhinin vefatından sonra, vasiyeti üzerine kendisine irşad için hilafet 
görevi verilerek bu günkü Palu bölgesine vazifeli olarak gönderilir. Ömrünün 
sonuna kadar bu bölgede ilim ve irşad faaliyetlerinde bulunan Ali Sebtî, 1870 
yılında Palu’da vefat etmiştir.14

Şeyh Ali Sebti, Palu’ya geldiği ilk zamanlarda Palu halkı kendisine çok rağ-
bet etmemiş. Ancak aradan geçen zaman içerisinde halk kendisini tanıdıkça 
durum değişmiş. Halkın kendisini tanıması ve ona ilgi göstermesi kısa sürede 
olumlu bazı sonuçlar vermiş ve pek çok kimse kendisinden tarikat dersi almaya 
başlamış. Bunun üzerine orada bulunan İblaşoğulları adlı aile, bu faaliyetlerin-
den memnun olmuş ve Şeyh Efendinin İblaşiye medresesinin başına geçmesini 
talep etmişler. Bu durum karşısında Şeyh Ali Efendi, medresenin başına geçmiş 
ve talebelere ilim okutmuş, belli bir zaman sonra da medresenin yanına bir de 
tekke inşa ederek kurduğu sohbet halkaları ile halkı irşada başlamıştır. Soh-
bet halkasına kısa zaman içerisinde birçok kişi katılmıştır. Bu şekilde kısa bir 
zaman içerisinde pek çok kişi kendisinden hem ilim öğrenmiş, hem de sohbet-
lerinden istifade edip manevi feyiz almıştır.15 Şeyh Ali Sebti’den bu şekilde hali-
felik ya da feyiz alanlar da gittikleri yerlerde bu işi bir medrese-tekke etrafında 
devam ettirmişler, önce medreselerini kurmuşlar veya devam eden medreseler 
varsa bunları Hâlidî geleneğe göre yeniden dizayn etmiş ve bu şekilde medrese 
etrafında bir ilim ve tasavvuf anlayışı ortaya koymuşlardır. Bu yüzden Hâlidî 
gelenekte tekke ve medrese hep iç içe olmuştur. 

Şeyh Ali Sebti, Palu’da medrese ve tekke sistemini kurduktan sonra, Palu’da 
başlattığı ilim ve irşad faaliyetlerini, Bingöl ve çevresine de taşımaya çalışmış, 
bu vesile ile Bingöl çevresini sık sık ziyaret ederek bu bölgede kendisine yar-
dımcı olacak kimseleri arama çabasına girmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak 
Bingöl’de o güne kadar bölgede ilim ve irşad faaliyetleri yapan bazı ailelerle ta-
nışmış ve bu aileler kendisine yardımcı olmasını sağlamıştır. Bunların bir kısmı 
o gün için Kadiriye tarikatına mensup olan kimselerdir. Şeyh Ali Sebti, gerek 
Kadiriye tarikatına mensub olan aileler, gerekse de herhangi bir tarikata men-
sub olmadan o gün için bölgede kalsik şark medresede geleneği üzerinden ilmî 
tedrisat faaliyeti yürüten ailelerin Nakşibendiyye tarikatına geçmelerini sağla-

14	 Oğuz, Tasavuuf Yolunda Manevî Cihad, 114;	Korkusuz, Tezkire-i Meşayih-i Amid (Diyarbekir 
Velileri), s.	 76-78;	Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî ve Anadolu’da Hâlidîlik,	 s.	 198-201;	Kavak, 
Mevlânâ Hâlid-i Nakşbendî ve Hâlidîlik,	 s.	317;	Muslu,	Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	 “s.	128-
129;	 el-Çanî, Ulemauna mine’l-Müderrisin,	 s.	 292;	 Karabulut,	 Şeyh Ali Sebitî,	 s.	 48-52;	
Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	115;	Doğu	Anadolu	Evliyaları,	c.	1,	s.	159;	
Erdem, Şeyhü’l-Meyadini,	s.	176.	

15	 Karabulut, Şeyh Ali Sebitî,	s.	87;	Süleyman	Yapıcı,	Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları, 
Anıl	Matbaa	ve	Ciltevi,	Ankara	2004,	s.	214.
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mıştır. Bu metotla başta Palu olmak üzere Bingöl, Harput, Erzurum ve Diyarba-
kır çevresinde etkili olmuş, pek çok kimse kendisinden istifade etmiş ve birçok 
halife yetiştirmiştir. 

3. Bingöl’ün Hâlidî Şeyhleri
Çalışmamızın bu kısmında, Şeyh Ali Sebti’nin Bingöl ve çevresindeki halife-

lerinden, Şeyh Abdullah Melekanî, Şeyh Ahmed el-Çanî, Şeyh Süleyman el-Kûrî, 
Şeyh Ahmed Halifanî, Kiğı’lı Şeyh Selim Efendi ile Şeyh Ahmet Çapakçûrî gibi 
zatların hayatları ve bölgedeki ilim irşad faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 

3.1. Şeyh Abdullah Melekanî (ö. 1878)
Melekan, günümüzde Solhan ilçesinin sınırları içerisinde yer alan bir köy-

dür. Aile, “Male Kal” isimli bir âlimin neslinden gelmektedir. Male Kal’ın esas 
adı Molla Mustafa’dır. Kal, mahalli lehçede ermiş ve seçkin kişi anlamına gel-
mekte olup, tıpkı Türkçe ’deki “Dede” unvanı gibi ilim ve irfan sahibi zatlara 
denir. Male Kal ailesi, Nakşibendiyye tarikatı ile tanışmadan önce de bölgede 
ilmî faaliyetleri olan, hayatlarını ibadet, zühd ve takva çerçevesinde yaşayan bir 
ailedir. Aile, ilim ve ahlak bakımından da çevrelerinde örnek kimseler olarak 
yaşamışlardır. Şeyh Abdullah Efendi, Male Kal’ın altıncı kuşaktan torunların-
dandır. O da diğer kardeşleri gibi medrese tahsili görmüş, bölgede bilinen şekli 
ile molla olarak hayatını devam ettirip el emeği ile geçinen bir kimsedir. Kendisi 
aynı zamanda toplumda mütevazı ve takva sahibi bir zat olarak tanınmıştır. O 
güne kadar çevrelerinde ilmî faaliyetleri ile tanınan ve bilinen aile, Şeyh Abdul-
lah Efendi’nin Şeyh Ali Sebti ile tanışması sonrasında yeni bir sürece girmiştir. 
Aile, yeni süreçte artık Şeyh Ali Sebti ile beraber bölgede Hâlidî-Nakşî gelene-
ğin temsilcisi olarak ilmî tedrisat ile tasavvuf ve tarikat hizmeti de yapmaya 
başlamıştır. 16

3.1.1. Şeyh Ali Sebti ile Tanışması 
Şeyh Ali Efendi, tarikatını yaymaya başladığı dönemde zaman zaman Sol-

han ilçesinin Meneşkut yöresine ziyarete gider. O sırada bölgenin ileri gelen 
beyleri Ali Efendi için sıradan bir derviştir diye iltifat etmeyerek o zatın bu 
yörede dolaşmasını istemezler. Şeyh Ali Sebti, bu ziyaretlerinin bir tanesinde 
Melekan köyünde Molla Muhammed ismindeki bir zata misafir olur. Ev sahi-
bi ile misafir konuşurlarken o arada içeriye biri girer. Şeyh Efendi içeri giren 
zatın kim olduğunu sorar. Molla Muhammed de kardeşim Molla Abdullah’tır 
işten geliyor diye cevap verir. Şeyh Ali Efendi kalkar ve kendisi ile kucaklaşıp, 
Molla Abdullah biz seninle en son nerede buluşmuştuk der. Molla Abdullah da 
Genç ilçesinin Sivan bölgesindeki Kelahsi köyünün camisinde diye cevap verir. 
Bunun üzerine ev sahibi Molla Muhammed “Bizim Abdullah bu güne kadar 

16	 Hüseyin	Abdullah	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	İtaki	Kitabevleri,	Malatya	2009,	s.	12-20.
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komşu olduğumuz Hazarşah komunu bile geçmemiştir diyerek hayretini orta-
ya koyar. Şeyh Ali Efendi ile Molla Abdullah bir süre sohbet ederler. Kendileri-
ni dinleyen Molla Muhammed, konunun Nakşibendiyye tarikatı etrafında ilim 
ve irşad faaliyetlerinde bulunma meselesi olduğunu anlayınca o da bu tarikata 
sempati duyar ve kendilerine yardımcı olmaya karar verir.17

3.1.2. İrşad Faaliyetleri
Aslında Şeyh Ali Efendi ile Melekanlı Molla Abdullah Efendinin buluşması, 

bölgede Nakşibendiyye tarikatının yayılması için bir dönüm noktası teşkil eder. 
Melekanlı Molla Abdullah Efendi’nin yetişkin ve ermiş olması, Nakşibendiyye 
tarikatına layık bir mürşid olabilme kabiliyetine sahip olması, ayrıca çevresinde 
bilinen saygın bir aileye mensub olması Şeyh Ali Sebti’yi çok sevindirmiştir. 
Zira Abdullah Efendi’nin, kendisine intisab etmesi ile tarikatın bu memlekete 
yayılması artık daha kolay bir duruma gelmiştir. Şeyh Abdullah Efendi’yi ta-
rikat icazeti ile onurlandıran Şeyh Ali Efendi, artık müridi ve halifesi ile bera-
ber irşad hizmetlerine başlar. Tanınmış bir aileye mensub olan Şeyh Abdullah 
Efendi’nin desteği ile Meneşkut ve civar yörelerdeki halk itiraz etmeden Nak-
şibendiyye tarikatına intisab etmeye başlarlar. Daha sonra bu iki mürşid, Boğ-
lan köyü kenarında bulunan ziyaret havuzu mıntıkasında çadırlarını kurarak 
burayı irşad merkezi haline getirirler. Civar köylerde bulunan halk da buraya 
gelerek tarikata intisab etmeye başlar ve kısa bir süre içerisinde Meneşkut ve ci-
varı Nakşibendiyye tarikatının nüfuzu altına girer. Bu iki mürşid zat sadece bu 
yöre ile yetinmez, zaman içerisinde Muş mıntıkası başta olmak üzere Bulanık, 
Malazgirt, Ağrı ve Erzurum mıntıkasının büyük bir kısmını defalarca dolaşarak 
irşad hizmetinde bulunurlar.18 

Şeyh Ali Efendi ile Şeyh Abdulah Efendi bölgede beraber irşad hizmetleri 
yaparken, zaman zaman bölgenin ileri gelen medrese âlimleri ile ilmi münaza-
ralar da yapmışlardır. Bu münazaralardan bir tanesi de o zamanlar Doğu Ana-
dolu bölgesinin meşhur bir âlimi olan Molla Resul Sipkî ile olur. Molla Resul 
Efendi, şeriatın Müslümanlar için yeterli olduğunu, dolayısıyla tarikata gerek 
olmadığını söyler. Tarikat şeyhleri ise tarikatın şeriat ile amel etmekten baş-
ka bir şey olmadığını söylerler. Daha sonra tarikat şeyhleri Molla Resul Efendi 
tarafından kendilerine sorulan her soruya cevap verdikten sonra Molla Resul 
Efendiye bir konuyu açıklamalarını isterler. Molla Resul açıklanması istenen 
konuya takılıp kalınca durumu anlar ve tarikat şeyhlerinin haklılığını kabul 
eder. Molla Resul Efendi gibi bir âlimin Nakşibendiyye tarikatına karşı gelmek-
ten vazgeçip, tarikat yolunun gerekliliğini kabul etmesi bölgede çok ciddi ve 
olumlu neticeler meydana getirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da Nak-
şibendiyye tarikatı, bir taraftan Şeyh Ali Sebti ve halifeleri, diğer taraftan Seyyid 

17	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	70,71.
18	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	71.
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Taha Nehri ve halifelerinin gayretleri ile kısa bir süre içerisinde Doğu Anadolu 
bölgesine yayılmıştır. 19

3.1.3. Postnişin Olması
Şeyh Ali Sebti’nin vefatından sonra yerine oğlu Şeyh Muhammed Masum 

geçti. Ancak kısa bir süre sonra o da vefat etti. Bunun üzerine gerek Şeyh Ali 
Efendi’nin ailesi, gerekse kendisine mensub halifeleri Şeyh Ali Efendi’nin post-
nişini olarak Şeyh Abdullah Efendi’yi kabul ettiler. Ancak Şeyh Abdullah Efen-
di, Palu’ya gitmek yerine irşad hizmetlerini Melekan köyünden devam ettirmiş, 
şeyhinin vefatından sonra irşad için kendisi ile beraber uğradıkları yerlerdeki 
bütün mürid ve mensublarını ziyaret etmiş ve onlara sahip çıkmıştır. Şeyh Ab-
dullah Efendi, büyük bir ilim sahibi ve aynı zamanda da müridi olan Seyda 
Şeyh Ömer Efendi ile beraber bölgedeki ilim ve irşad faaliyetlerine devam etmiş 
ve pek çok halife yetiştirmiş. 20 

3.1.4. Bilinen Halifeleri
1- Şeyh Mahmud Efendi (Şeyh Abdullah’ın ağabeyi Molla Muhammed’in oğlu)
2. Seyda Şeyh Ömer (Mala Kal ailesinden)
3. Seyda Şeyh Hasan ( Seyda Şeyh Ömer’in kardeşi)
4. Seyda Mola Evliya (Haciyan köyünden)
5. Seyda Molla Feyzullah (Haciyan köyünden)
6. Şeyh Ahmed (Halifan köyünde)
7. Halife Efendi (Kurtuzi mıntıkası Geylan Köyünden)
8. Seyda Molla Musa (Kurtuzi mıntıkası Geylan Köyünden)
9. Seyda Molla Yusuf (Varto Rındaliyan Köyünde) 
10. Şeyh Ahmed (Muş Ğaziyan Köyünden) 
11. Şeyh Hüseyin (Muş Göl köyünden)
12. Şeyh Hacı Haydar (Varto Kers köyünden)
13. Şeyh Mahmud Efendi (Şeyh Ali Sebti’nin oğlu, Hınıs Kolhisar tekkesinin 

kurucusudur.) 21

3.1.5. Melekan Ailesi Osmanlı-Rus Harbinde 
Şeyh Abdullah Efendi, sadece müritlerini eğiterek onları evrad ve zikirle iyi-

liklere yöneltip, kötülüklerden sakındırmakla kalmamış, aynı zamanda Nakşi-
bendiyye tarikatının geleneğinde var olan Müslümanlara ve İslam topraklarına 
yönelik saldırıların bertaraf edilmesi içinde de mücadele etmiştir. 1877 Osmanlı-
Rus savaşında Rus Ordusu Doğu Anadolu bölgesine saldırınca, zayıf düşmüş 
Osmanlı ordusuna yardım etmek için çeşitli aşiretler de birliklerini kurarak sa-

19	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	72,73.
20	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	80.
21	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	85-86.
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vaşa katılırlar. O esnada Şeyh Abdullah Efendi ağır bir hastalığa yakalanmış ve 
yataktadır. Bu durumu öğrenince yeğeni ve aynı zamanda kendisinden sonra 
tarikatın postnişini olacak olan Şeyh Mahmut Efendi’ye müritleri ile beraber 
savaşa katılmalarını emreder. Bunun üzerine Şeyh Mahmud, müritlerini toplar 
ve düşmanla savaşmak üzere Kars vilayetine giderek harbe katılır. Şeyh Mah-
mud Efendinin savaşta olduğu bir dönemde hasta yatağında yatmakta olan Şeyh 
Abdullah Efendi, bir gün yanına halifelerinden Melekanlı Şeyh Hasan Efendiyi 
çağırarak: “Sayın deresinin tepesine çık, (Bu tepe Melekan Köyünün Doğusuna 
düşer) Mahmud, askerleri ile birlikte düşman çemberine düşmüştür, durumu-
nu öğrenmek için bir bak da gel” der. Bunun üzerine Şeyh Hasan hiç tereddüt 
etmeden hemen kalkıp o tepeye doğru yürürken, orada bulunan bazı kimseler: 
“Şeyh Abdullah Efendi ağır hastadır, olabilir ki şuuru yerinde değildir” diyerek 
Şeyh Hasan Efendiyi geri çevirmek isterler. Ancak Şeyh Hasan: “Siz bu duruma 
karışmayın” diyerek, Şeyh Abdullah Efendinin emrini yerine getirmek üzere te-
peye doğru yürümeye devam eder. Kısa bir süre sonra Şeyh Abdullah Efendi: 
“Mahmud ve arkadaşları düşman çemberinden kurtulmuştur, Hasan’a söyleyin 
geri dönsün” der ve Şeyh Hasan geri döner. Daha sonra savaş bitip Şeyh Mahmut 
Melekan köyüne döndüğünde kendisine bu durum anlatılınca olayın aynen vaki 
olduğunu hem kendisi, hem de yanında bulunan müritleri tasdik ederler.22

3.1.6. Bazı Meziyetleri
Şeyh Abdullah Efendi, olumsuzluklara karşı hiddetlenmeyen, halim, selim, 

dünyaya, dünya malına kıymet vermeyen ve dünyalık olarak da arkasından 
hiçbir miras bırakmayan bir kişiliğe sahipti. Dünya malına karşı tutumu ile ilgili 
şöyle bir olay anlatılır: Masala çayı civarında “Tatıkan” mevkii diye tanınan bu 
günkü Melekan köyüne ait kom ve araziler, Göv Köyü mülkiyetindeyken, Göv 
Köyü halkı, adı geçen arazinin mülkiyetinden alakalarını keserek, buraları hibe 
yoluyla Şeyh Abdullah Efendiye devrettiler. Kendileri ise Murat Nehrinin diğer 
yakasında bulunan köy ve arazilerine döndüler. Dünya malı ve mülkünde gözü 
olmayan Şeyh Abdullah Efendi, söz konusu araziyi bütün Melekan Köyü halkı-
na, köy ortak malı olarak vakıf yolu ile devretmiştir. 

Yine aslen Yekmal köyünün yaylası olan ve Şerafeddin Yaylalarının en gü-
zeli olan Kandil yaylası, Yekmal köyü harabe olunca köy halkı tarafından, hibe 
yolu ile Şeyh Abdullah Efendinin mülkiyetine devredilir. Dünya malında gözü 
olmayan Şeyh Efendi, o güzel yaylaları kendi şahsının mülkiyetinden alıp, Me-
lekan köyü yaylası olarak köy halkına vakfeder. Dünyaya karşı tutumu ile ilgili 
buna benzer daha pek çok hadise vardır.23 

Şeyh Abdullah Efendinin meziyeti ile ilgili anlatılan bir başka husus ise 
şudur: Abisi Molla Muhammed’in genç yaştaki oğlu Şeyh Mahmud için Boğ-

22	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	87-89.
23	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	81.

Bingöl ve Çevresinde Hâlidîlik   



272

landaki ağalardan birisinin kızını nişanlarlar. Bu kız, nişanlı olmasına rağmen, 
Çapakçur beylerinden birisi ile kaçar. Bu durumu öğrenen Molla Muhammed 
hiddetlenerek Çapakçur beylerine saldırmak üzere maiyetini toplar. Bunun 
üzerine Şeyh Abdullah Efendi abisini teskin etmeye çalışır ve şöyle der: “Bak 
abi, henüz hayatta olan manevi bir babamız var. Durumumuzu, bu babamıza 
danışıp, ona göre hareket edelim” diye ricada bulunur. Bunun üzerine Şeyh Ali 
Sebti Efendiye durumu anlatan bir mektup yazarlar. Şeyh Ali Efendi, cevabî 
mektubunda Kur’an-ı Kerim’in “Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler 
ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz 
kadınlara yaraşır”24 mealindeki ayetini gönderir. Cevabi mektuptaki bu aye-
ti okuyan Şeyh Abdullah Efendi, abisi Molla Muhammed’e dönerek şöyle der: 
“Bu mektuptaki ayet ile Şeyh Ali efendi, kızı Âmine hanımı, oğlunuz Mahmuda 
verdiğini işaret etmektedir. Böylece Molla Muhammed saldırı ve kavgadan vaz-
geçer. Bunun üzerine Amine hanımı nişanlamak üzere Palu’ya gidilir ve nişan 
yapılır. Melekanlı İkinci Şeyh Abdullah Efendi gibi bir zat bu hanımdan dünya-
ya gelir. Bu olay ile Şeyh Abdullah Efendinin, iki büyük meziyeti ortaya çıkmış 
olur. Birincisi, Ayet-i Kerimeden çıkardığı bu derin mana ve anlam, ikincisi ise 
olası bir kötülüğün önüne geçmiş olmasıdır. 25

Şeyh Abdullah Efendi, yaşadığı bölgede, gerek Müslümanların kendi arala-
rında, gerekse de Müslümanlar ile Ermeniler arasında, sulh, sükûnet ve adaleti 
yerleştirerek herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden müdahale eder ve 
olayları yatıştırırdı. Özellikle bölgedeki aşiretler arasında meydana gelen kavga 
ve cinayet olaylarına müdahale ederek olayları yatıştırır, insanların arasında 
çıkabilecek olumsuz durumların meydana gelmemesi için çaba sarf ederdi.26

3.1.7. Vefatı
Şeyh Abdullah Efendi, vefatından kısa bir süre önce yerine daha önce Rus 

harbine katılmış yeğeni Şeyh Mahmut Efendi’yi postnişin olarak tayin etmiş 
ve geride hiçbir mal mülk ve servet bırakmadan Miladî 1877 yılında yaklaşık 
doksan yaşında vefat etmiştir. 27 

3.2. Şeyh Ahmed el-Çanî (ö. 1884)
3.2.1. Nesebi
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Şeyh Ali Sebti bu bölgeye gelmeden önce 

Bingöl ve çevresinde Kadirî tarikatı yaygındı. Çan ailesi, bu tarikatın bölgedeki 
önde gelen ailelerinden biri konumundaydı. Aile, Şeyh Tahir el-Kadirî’nin soyun-
dan gelmekte olup, kendilerini Seyyid olarak kabul eder ve çevrelerinde böyle 
bilinirler. Moğol istilası döneminde Bağdat’tan hicret etmek zorunda kaldıkları 

24	 Nur,	24/26.
25	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	83-84.
26	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	83.
27	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	86-88.

 Mehmet Şirin AYİŞ



273

rivayet edilir. Ailenin büyüğü Şeyh Kasım Moğol istilasından sonra Abbasiler 
döneminde Diyarbakır’ın Silvan (Farkin) ilçesine hicret etmiş, bir müddet bura-
da kalan aile buradan Bitlis’e geçmişler. Şeyh Kasım’ın oğulları Şeyh Tahir ile 
Şeyh Ali Bitlis Sancağına kadar gelmişler, Şeyh Ali Bitlis’te kalmış, Şeyh Tahir ise 
Çapakçur’a gelmiştir. Burada tedrisatla meşgul olan Şeyh Tahir vefatına kadar 
burada kalmış. Mezarı, Bingöl-Erzurum yolunun Ilıcalar mevkiinde yola yakın 
bir tepenin üzerindedir. Şeyh Tâhir’in tek oğlu olan Şeyh İbrahim, önce Pirfakir 
köyüne, ardından Çan köyüne yerleşir. Miladi 1850 tarihlerinde Çan köyünde bir 
camii inşa eden Şeyh İbrahim, burada ilim ve irşad hizmetleri yapar. Daha sonra 
Şeyh İbrahim’in oğlu Şeyh Ahmet ve onun oğlu Şeyh Eyüp aynı bölgede ilim ve 
irşad faaliyetlerine devam ederler. Şeyh Eyüp, aynı zamanda bir Kadirî tarikatı 
şeyhi olup, hem Çan, hem de Madrak köylerinde medresesi ve talebeleri varmış. 
İşte Şeyh Ahmed el-Çanî, Şeyh Eyüp Efendinin oğludur.28

3.2.2. Şeyh Ali Sebti İle Tanışması
Babasının vefatından sonra bir süre ağabeyinin yanında okuyan Şeyh Ah-

med Efendi, Kadiriye tarikatına mensub olmasına rağmen Palu’da bulunan 
Şeyh Ali Sebti’ye intisab eder ve ilmi tedrisatı ile tasavvuf ve tarikat eğitimini 
ondan alır. Bunun üzerine şeyh Ahmed Efendi ailesi de kendisi ile beraber Ka-
diriye tarikatından Nakşibendiyye tarikatına intisab ederler.29 

3.2.3. Evlilikleri ve Çocukları 
Şeyh Ahmet Efendi, üç tane evlilik yapmış ve bu evliliklerden toplam on iki 

çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların sekizi erkek dördü ise kızdır. 
Erkek evlatları:
 1. Şeyh Hâlid, 2. Şeyh Mahmud (1877 Osmanlı Rus savaşına babası ile be-

raber katılmış ve yaralanmıştır), 3. Şeyh Eyyub (Aynı zamanda babasından ta-
rikat hilafeti almıştır), 4. Şeyh Hasan ( Birinci dünya savaşına katılmış), 5. Şeyh 
Hüseyin, 6. Şeyh Mustafa, 7. Şeyh Mahmud-u Kebir, 8. Şeyh Mahmud-u Sağir. 

Kız evlatları: 
1. Halime Hanım, 2. Âmine Hanım, 3. Rabia Hanım, 4. Fatıma Hanım. 30

3.2.4. Bilinen Halifeleri: 
1. Şeyh Eyüb el-Çanî (Şeyh Ahmed el-Çanî’nin oğludur) 
2. Molla Taceddin Efendi (Kaleli köyünden) 
3. Molla Bayezid Efendi (Halifan köyünden) 
4. Molla İsmail Efendi Karbaşanî (Adaklı İlçesinden) 
5. Molla Hasan Efendi (Kiğı İlçesinden) 

28	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	33;	Diyadin	Korkutata,	Tasavvufun İçinden Gelen 
Yol (Şeyh Ahmed Efendi Ailesi),	Bingöl	2016,	s.	33-44.

29	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, s.	33.	Korkutata,	Tasavvufun İçinden Gelen Yol,	s.	5-30.
30	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, s.	36-37.
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6. Molla Arif Efendi (Sevkarlı) 
7. Molla Abdulcelil Efendi (Fahranlı) 31

3.2.5. Çan Ailesi Osmanlı-Rus Harbinde 
Şeyh Ahmed Efendi, takriben altmış yaşlarında olduğu bir dönemde, ya-

nında oğlu Şeyh Mahmut, halifesi Molla Arif Sevkarî, müritleri ve çevreden 
topladığı gönüllülerle beraber 1877 yılında Osmanlı devleti ile Rusya arasında 
meydana gelen savaşa katıldı. Molla Arif Efendi çevredeki aşiretlere mektup-
lar yazarak onları Ruslara karşı cihada teşvik etmiştir. Bingöl çevresinden Şeyh 
Mahmut Melekanî, Diyarbakır bölgesinden Emir Said Bey, Seyyid Sıbğatullah 
Arvasî’nin oğlu Şeyh Celaleddin, yine Bitlis mıntıkasından ve Seyyid Sıbğatul-
lah Arvasî’nin halifelerinden Molla Hâlid Orekî gibi pek çok şeyh ailesi ve aşiret 
ileri gelenleri bu savaşa katılmıştır. Şeyh Celaleddin ile Molla Hâlid Doğuba-
yazıt dolaylarında şehit olurlar. Şeyh Ahmed Efendi’nin oğlu Şeyh Hâlid ise 
bu savaşta yaralanmıştır. Şeyh Ahmed Efendi yaralı oğlu, halifesi, müritleri ve 
sevenleri ile beraber bu savaştan döndükten sonra ilk iş olarak Çan köyünde 
bir mescit inşa eder. 1914’te Birinci Dünya Savaşı patlak verince Şeyh Ahmed 
el-Çanî’nin oğlu Şeyh Eyyûb Efendi, Az, Nakşan, Sekaran aşiretlerinden oluşan 
gönüllü milis alayını kurarak Rus cephesinde üç yıl boyunca büyük fedakârlıkla 
cihat etmişlerdir. Bu cihada, Şeyh Ahmed el-Çanî’nin diğer oğlu Şeyh Hasan 
Efendi ve torunları Şeyh Hamza, Şeyh Zülküf, Şeyh Maruf, Şeyh Muhyeddin 
gibi eli silah tutan birçok kişi katılmıştır.32 

3.2.6. İrşad Faaliyetleri
Şeyh Ahmed Efendi’nin, Bingöl’ün Genç İlçesi sınırlarında bulunan Zıkti 

mıntıkası ile sıkı bir münasebeti vardı. Her sene o bölgenin bütün köy, mezra 
ve yerleşim yerlerini gezer ve kendilerini irşad ederdi. Zaman zaman Kiğı ve 
Sancak bölgelerine meşakkatli yolculuklar yapmak suretiyle buralarda da irşad 
faaliyetlerinde bulunmuştur. Şeyh Ahmed Efendi, Çapakçur ovasında bulunan 
hemen bütün aşiretleri gezmiş, onlarla beraber yaşamış, İslam dininin emir ve 
yasakları konusunda kendilerine yardımcı olmuştur. Şeyh Ahmed Efendi, ya-
şadığı dönemde fakir ve kimsesizlerin adeta barınak ve sığınağıydı. Çan ailesi 
Şeyh Ahmed Efendi’nin vefatından sonra da uzun yıllar bölgede ilim ve irşad 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. 33

3.2.7. Bazı Meziyetleri
Şeyh Ahmed Efendi, zaman zaman irşad görevlerine çıkar, bu seyahatleri 

bazen günlerce sürerdi. Yine bir gün irşad amacıyla Sancak nahiyesinin Lek 
köyüne uğrar. Şeyh Efendinin geleceğini duyan nahiye halkı köyde toplanır. 

31	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, s.	38-39.
32	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, s.	38;	Aynı	müellif,	Çan Şeyhlerinin Tasavvuftaki Yeri ve 

Konumu,	s.	5,	http://www.elcanihoca.com/yayinlar/CanSeyhleri.pdf.	Erişim	tarihi:	12.07.2017.	
33	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, s.	42.
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Şeyh Efendi, hatme ve zikir halkasından sonra bahar mevsiminin ovayı güzel-
lik ve yeşilliklerle bürümüş olduğunu seyrederken, “Ya Rabbe’l-Âlemin, Kadir 
ve Hâkim olan zatınız şu ovayı ne kadar güzel ve harikulade yaratmış. Yüce 
zatınıza hamd ve senalar olsun” diye dua eder. Bunun üzerine ovanın sahibi, 
Hüseyin Ağa’nın oğlu, Tayyar Ağa, Şeyh Efendinin güzelliğini methettiği ova-
nın yarısını hibe etmek ister. Şeyh Efendi kendisine teşekkür eder ve bu hibeyi 
kabul etmez. Tayyar Ağa ısrar edince, Şeyh Efendi, elindeki tesbihi göstererek: 
“Tayyar Ağa, benim şu dünyada mülküm, bu tesbihimdir. Bana mülk olarak bu 
tesbih yeter. Hakkından gelebilirsem ne ala” der.34

Şeyh Ahmed Efendinin, takvası ve fazilet ile ilgili olarak anlatılan bir baş-
ka olay ise şu şekilde cereyan etmiştir. Şeyh Efendinin külliyesi, su kaynağına 
hem çok uzak, hem de çeşmenin yolu biraz sarp ve yokuş imiş. Yani o günün 
şartlarında köyde bulunan çeşmeden su getirmek hayli meşakkatliymiş. Şeyh 
efendinin eşi Balkısa Hanım, köyün çeşmesinin uzak olduğunu, cami ve med-
resenin suyunun da fazla olduğunu, dolayısıyla cami ve medrese suyundan bir 
musluğun eve bağlanmasını taleb eder. Şeyh Ahmed Efendi bu teklifi asla kabul 
etmez ve buna cevaz vermez. Bunun üzerine Şeyh Efendi, istihare namazını kı-
lar ve ertesi gün evin yakınında bulunan bir yerin eşilmesini ister. Yüce Allah’ın 
müsaadesi ile buradan su çıkar ve evin su ihtiyacı buradan karşılanır. Bu çeşme, 
günümüzde hala akmakta olup, Efendi çeşmesi olarak bilinir. 35

3.2.8. Vefatı
Şeyh Ahmet Efendi, miladî 1884 yılında Çan Köyünde vefat etmiştir. Vasi-

yeti üzerine Kiğılı Şeyh Selim Efendi kendisini yıkamış, kefenlemiş, namazı-
nı kıldırmış ve defnetmiştir. Kabri, vefat ettiği köyde olup üzerine bir kubbe 
yapılmıştır.36

3.3. Şeyh Ahmed Halifanî (ö. 1894) 37

3.3.1. Nesebi
Şeyh Ahmed Halifanî, 1805 yılında eski ismi Kanireş olan şimdiki Karlıova İl-

çesinin Halifan köyünde doğmuştur. Halifan ailesi çevrede ilim ve edeb konusun-

34	 Korkutata,	Tasavvufun İçinden Gelen Yol,	s.	15-16.
35	 Korkutata,	Tasavvufun İçinden Gelen Yol,	s.	17-18.
36	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	38.
37	 Şeyh	Ahmed	Halifanî	ile	ilgili	bu	bilgiler,	aynı	zamanda	Bingöl	Üniversitesi	Rektörlüğünde	

idari	personel	olarak	görev	yapan	Şeyh	Ahmed	Halifanî’nin	torunlarından	Sayın	Faruk	Yolcu	
ile	 yaptığım	 söyleşi	 sonucu	 tarafıma	 yazılı	 olarak	 verilmiştir.	 Kendim	 2006-2012	 yılları	
arasında	Erzurum	Çat	İlçe	Müftüsü	olarak	görev	yaparken	Parmaksız	köyünde	Şeyh	Emin	
Efendi’ye	 ait	mezarı	 bizzat	 gördüm.	Mezar	 caminin	 içerisinde	 son	 cemaat	mahallindedir.	
Yine	Çat	ilçesinin	Karlıova	sınırına	yakın	köylerin	bir	kısmı	hala	kendilerini	Halifan	ailesinin	
müntesipleri	olarak	kabul	ederler	ve	kendi	aralarındaki	bir	kısım	dava	ve	anlaşmazlıkları	bu	
ailenin	ileri	gelenlerinin	eliyle	çözmeye	çalışırlar.	Şeyh	Ahmed	Halifanî’nin	hayatı	ile	ilgili	
buna	benzer	bilgiler	için	bkz.,	el-Çanî Ulemauna min el-Müderrisin,	s.	50-52.
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daki hassasiyetleri ve bu konuda örnek olmaları ile bilinirlerdi. Bu yüzden Şeyh 
Ahmed Efendi, adeta bir ilim ve hikmet ocağında terbiye gördü ve büyüdü. 

Şeyh Ahmed Efendinin nesebi şu şekildedir: Şeyh Ahmed, Şeyh Mikail’in, 
Şeyh Mikail, Şeyh Yakub’un, Şeyh Yakup, Şeyh Cami’nin, Şeyh Cami, Şeyh 
İbrahim’in, Şeyh İbrahim ise Hacı Halife’nin oğludur. Aile, kendilerini Seyyid 
olarak kabul eder ve çevrelerinde böyle bilinirler. Ahmed Efendi’nin büyük de-
desi Hacı Halife, küçük yaşta ilim tahsili için Halifan Köyünden ayrılır ve artık 
geri dönmez. Muhtelif medreselerde eğitim görür ve en son Bağdat’ta Şeyh Ab-
dulkadir Geylani (k.s.) ekolünden gelen Kadirî medreselerinde ilmini tamam-
ladıktan sonra icazetnamesini alır. İlmî tedrisatını ikmal ettikten sonra, ilim ve 
irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere mürşidi tarafından Muş’un Bulanık İlçesi 
mıntıkasına görevlendirilir. Şeyh Efendi, Bulanık İlçesine geldikten sonra İlçeye 
bağlı Ğergis Köyünde medresesini kurar. Bir yandan müderrislik yaparken di-
ğer taraftan da irşat faaliyetlerinde bulunur.

Şeyh Ahmed Efendi, ilim ve irşad faaliyetlerine devam ederken zamanla ço-
cuklarını da yetiştirir ve icazet verdiği iki oğlunu kendi köyü olan Gorıla’ya 
gönderir. Küçük yaşta köyden ayrılan Hacı Halife’nin iki oğlu, Abdurrahman 
Halife ile kardeşi İbrahim Halife babalarının köyüne dönerler. Tasavvuf ta ica-
zet alanlara Halife dendiği için civardaki köylerden bunu duyan herkes her iki 
halifenin köyü anlamında Halifan demeye başlar ve o tarih ten sonra köy, Arap-
ça ’da iki halife manasına gelen Halifan adını alır. Halifan’a gelen Abdurrah-
man Halife ve kardeşi İbrahim Halife, burada medreselerini kurup, hem ilmî 
tedrisat, hem de irşat faaliyetlerinde bulunurlar. Bu şekilde Halifan köyünde 
medrese geleneği çok uzun yıllar devam eder ve bu sayede burada çok büyük 
âlimler yetişir. İşte Şeyh Ahmed Halifanî, yukarıda da ifade edildiği gibi, Hali-
fan köyünde Şeyh Abdurrahman ile beraber medrese kurup ilmi tedrisat yapan 
Şeyh İbrahim Efendinin oğludur. 

3.3.2. Şeyh Ali Sebti İle Tanışması
Halifan ailesi, önceleri Kadirî tarikatına mensup iken, Şeyh Ahmed Halifanî, 

Şeyh Ali Sebti’ye intisab etmek suretiyle Nakşibendiyye tarikatına geçer. Şeyh 
Ahmet Efendi, ilim tahsilini ve tasavvuf eğitimini Şeyh Ali Sebti’den alır. İcazet-
namesini ise, Şeyhin talebi üzerine aynı zamanda kendi Halifesi olan Melekanlı 
Şeyh Abdullah Efendi verir. Şeyh Ahmed Efendi icazetnamesini aldıktan sonra 
köyüne döner ve kendi medresesini kurar. Bir yandan medresede ilim tedrisatı 
yapar, diğer yandan mürşidi tarafından belirtilen Yukarı Göynük, Kanireş (Kar-
lıova), Kortizi, Şuşar, Tekman, Hınıs, Çat, Korti, Lezgi ve Karayazı mıntıkaların-
da irşad yapar ve pek çok talebe ve mürit yetiştirir. 

3.3.3. Bilinen Halifeleri
1. Şeyh Derviş Efendi (Halifanlı), 
2. Şeyh Sait Efendi (Halifanlı), 
3. Seyda Molla Yusuf Efendi Karbaşanlı (Adaklı), 
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4. Seyyid Şeyh Hasan Efendi (Halifanlı aynı zamanda Şeyh Ahmed Efendi-
nin oğludur.)

3.3.4. Çocukları
Şeyh Ahmed Efendinin altı oğlu vardır. Bunlar da: Şeyh Hasan Efendi, Şeyh 

Mahmut Efendi, Şeyh Muhammed Emin Efendi, Şehit Şeyh Abdullah Efendi, 
Şeyh Cami Efendi ve Şeyh Ömer Efendilerdir. 

Şeyh efendinin altı oğlu da yanında medrese eğitimi almıştır. Büyük oğlu 
Şeyh Hasan Efendi ile Şeyh Muhammed Emin Efendi icazet mertebesine ulaş-
tıkları halde kendilerine icazet vermemiş, nedeni sorulduğunda ise, ben bun-
lara icazet verirsem veraset gibi bir şey olur, eğer hak etmişlerse payları varsa 
muhakkak bu hakları kendilerine birileri tarafından verilecektir demiştir.

3.4.5. Halifan Ailesi Birinci Cihan Harbinde
Başta şunu belirtelim ki birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgalinden dolayı kö-

yünü terk etmek zorunda kalıp muhacir olan ailenin, icazetnameleri ve tüm 
kıymetli evrakları zayi olmuştur. 

Şeyh Hasan Efendi:
Ahmed Efendi’nin büyük oğlu Hasan Efendi tasavvuf icazetnamesini Mele-

kanlı Şeyh Abdullah Efendinin halifesi, Şeyh Mahmut Efendiden aldıktan sonra 
babasının medresesinde tedrisata başlamış ve aynı zamanda babasının mıntı-
kasında irşat görevi yapmaya başlamıştır. Bunun üzerine Sultan II Abdülha-
mit zamanında Aşağı Göynük bölgesine kadı olarak görevlendirilmiştir. Birinci 
Dünya Savaşı ortaya çıkınca, Ruslara karşı savaşmaya giderken, Karlıova’nın 
Kargapazarı köyünde hastalanmış, yanındakilerin ısrarları özerine geri dön-
müş ve eve geldikten kısa bir süre sonra 1916’da Halifan köyünde vefat etmiş-
tir. Kabri, babasının türbesinin bulunduğu Halifan mezarlığında meşhur söğüt 
ağacının dibindedir.

Şeyh Muhammed Emin Efendi:
Şeyh Ahmed Efendi’nin diğer oğlu Şeyh Muhammed Emin Efendi de Hali-

fan köyünde doğmuş, medrese ilmine babasının yanında başlamıştır. Babasının 
talimatı üzerine Şeyh Ali Efendinin oğlu Şeyh Hasan Naki Efendinin yanına git-
miş, hem ilim, hem de tasavvuf icazetini ondan almıştır. Şeyh Muhammed Emin 
Efendi icazetnamesini aldıktan sonra Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Şekan 
köyünde medresesini kurar bir taraftan ilmî tedrisat ile uğraşırken, diğer taraf-
tan babasının bölgesinde irşat faaliyetlerinde bulunur. Bunun üzerine zamanın 
yönetimi tarafından Göynük Nahiye Müdürlüğüne atanır. Birinci Dünya sava-
şında Rus işgali sebebiyle Halifandaki ailesi ile birlikte muhacir olurlar. Ailesi-
ni Bingöl’ün Çan köyü Megmir yaylasına getirdikten sonra kardeşi Şehit Şeyh 
Abdullah Efendi ile birlikte Ruslara karşı savaşmak için geri dönerler. 1916 yılı 
sonbaharının bir öğle vakti sonrası Karlıova’nın Göynük (Oğnut) köyü yeni yer-
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leşimin bulunduğu mıntıkaya geldiklerinde karşı tepedeki bir bölük Rus askeri 
ile karşılaşırlar ve aralarında sıcak çatışma başlar. Şeyh Abdullah Efendi şehit 
olur, Şeyh Muhammed Emin Efendi ağır yaralanır, hava karardığı için düşman 
askerleri üzerlerine gidemez ve o gece şehit olan kardeşinin sırtına sarılarak sa-
bahlar ve gün ağardıktan sonra da düşman askerleri tarafından esir alınır. 

Şeyh Muhammed Emin Efendi, Erzurum’a götürülürken Çat İlçesindeki 
müritleri tarafından yüklü miktarda para ve altın karşılığında Ruslardan geri 
alınır. Çat’ın Başköy köyüne kaldırılarak tedavi altına alınır. Daha sonra Çat’ın 
kurtuluşunda oradaki müritlerini toplayarak bir milis gücü oluşturur ve milis 
komutanı olarak Ermenilere karşı savaşır. Ermenileri o bölgeden temizledikleri 
sırada o zaman doğu cephesi komutanı olarak atanan 15. Kolordu komutanı 
Kazım Karabekir Paşa Şeyh Muhammed Emin Efendi ve arkadaşlarının yap-
tıkları başarılı mücadeleden dolayı kendilerini tebrik eder. Bilahare Çat’ın Par-
maksız Köyüne yerleşir, orada medresesini kurar ve tekrar irşada başlar. Çat 
ve bölgesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. 1928 yılında Çat’ın Parmaksız 
Köyünde vefat etmiş, kabri kendisi tarafından yaptırılan Parmaksız köyü cami-
sinin içerisinde girişte sağ taraftadır.

Şeyh Hâlid Efendi:
Şeyh Hasan Efendinin büyük oğludur. 1874 tarihinde Halifan’da doğmuş-

tur. Medrese tahsiline çok küçük yaşlarda dedesi Şeyh Ahmed Halifanî’nin 
yanında başlamış, daha sonra babasından dinî ilimlerle ilgili dersler almış, bi-
lahare Erzurum’da zamanın meşhur âlimlerinden Memiş Hoca Efendiden eği-
tim almış, eğitiminin kalan kısmını amcası Şeyh Muhammed Emin Efendi’nin 
yanında tamamlamıştır. 

Medrese tahsilini tamamladıktan sonra gözlerinden rahatsızlanmış babası 
ve kardeşi tarafından tedavi edilmek üzere Halifan’dan önce atlarla Trabzon’a 
oradan da gemiyle İstanbul’a doktora götürülmüş, zamanın en iyi hekimleri-
ne muayene ettirilmiş fakat tedavisi bulunamadığından çok genç yaşta âmâ 
olmuştur. Muhammed Emin Efendi’den icazetnamesini aldıktan sonra dedesi 
ve babasının mıntıkasında irşat faaliyetlerine başlamış, bu faaliyetler, vefatına 
kadar devam etmiştir. Şeyh Hâlid Efendi 1939 yılında 65 yaşında vefat etmiş, 
kabri, dedesi Şeyh Ahmed Halifanî’nin türbesinin yanındadır. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Şeyh Hâlid Efendi’ye aynı zamanda amcası 
olan Şeyh Muhammed Emin Efendi tarafından Hicri 1345 (m. 1926) yılında tari-
kat icazetnamesi verilmiştir. Bu icazetname, 2015 yılında İstanbul Süleymaniye 
Külliyesinde aslına uygun bir şekilde restore ettirilmiştir. İcazetname, Bingöl 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Dr. Ramazan Korkut tarafından 
tercüme edilmiştir. İcazetnamenin el yazması hali Sayın Faruk Yolcu’nun ya-
nında muhafaza edilmektedir. 

İcazetname şöyle başlar: Şeyh Ahmed Efendinin oğlu hakir ve fakir Şeyh 
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Muhammed Emin, bu icazetnameyi 1345 (m. 1926) senesinde bir Cuma günün-
de Halifanlı Şeyh Hasan Efendinin oğlu Şeyh Hâlid için yazmıştır. Şeyh-i tari-
kat, Şeyh Muhammed Emin Halifanî, İmza ve Mühür. 

İcazet, hamdele ve salvele ile başlar, daha sonra Şeyh Muhammed Emin Efen-
diye kadar Nakşibendiyye tarikatı silsilesi zikredilir. Ardından, Şeyh Hâlid’in 
bu icazetnabeyi hak ettiği ile ilgili şer’i deliller zikredilir, ardından Şeyh Mu-
hammed Emin’in, Şeyh Hâlid’e nasihatleri ile biter. 

İcazetnamenin son kısmı şöyle devam eder: “Bu icazetname, Allah müminleri 
onun feyiz ve bereketiyle kuşatsın Şeyh Hâlid’in, Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiyye’de 
zikir ve irşad telkininde bulunması için, onun te’sirini defalarca tecrübe ettikten 
sonra verilmiştir. Ona bu icazeti, Nakşibendiyye silsilesinin büyükleri ve bir de 
şeriat ve tarikat sahipleriyle istişare ettikten sonra verdim. Ona intisap eden ve 
onunla arkadaşlık yapan herkesin evliyaya intisap etmiş olacağına, akıllılarının 
ihata edemeyeceği sırlara mazhar olacağına güvence veriyorum.

Ona kitaba ve sünnete sıkı bir şekilde bağlanmasını, fırka-i naciye olan ehl-i 
sünnet’e tabi olarak, keşf ve vicdan ışığında insanların inanç ve itikatlarını dü-
zeltmesini, Kur’an ehline, fakihlere ve fakirlere karşı cömert olmasını, vakar-
lı bir şekilde davranmasını, hoşgörülü ve güler yüzlü olmasını, eza ve eziyet 
vermekten uzak durmasını, kardeşlerinin hata ve kusurlarına karşı müsama-
halı olmasını, küçük ve büyük ayırt etmeksizin herkesle sohbet ve arkadaşlık 
yapmasını, husumetten, düşmanlıktan ve tamahkârlıktan uzak durmasını, salih 
amellerle Allah’a yaklaşmasını ve Rabbini razı etmesini tavsiye ediyorum. Şüp-
hesiz Allah, kendisine tevekkül edenleri ve kendisine yönelenleri zayi etmez. 
Kurtuluş ancak doğrulukta ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’e tabi olmaktadır. Bunun 
dışında Allah Teâlâ’ya ulaşmak için başka hiçbir yol bulunmamaktadır.”

İcazetnamede ayrıca Şeyh Hâlid’in, kimseden üstün olduğu zannına ka-
pılmamasını, nefsini terbiye etmesini, kendisine karşı söz getirip götüren, onu 
itham altında bırakan ve ona haset ile yaklaşan kimseleri Allah Teâlâ’ya bırak-
masını ve bu konuda hiçbir zorluk altına girmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü 
bu tarikatın şeyhleri arasında öyleleri vardır ki, Allah Teâlâ takdir ederse, Allah 
Teâlâ’nın kudreti ve onların himmetiyle dağlar yerinden oynar ve yine onlar 
dilerse Allah Teâlâ’nın kudretiyle dağlar, en kısa zamanda yerinden sökülür fe-
sat ve bozgunculuk yaşanmaz. Allah’a, Resulüne ehl-i beytine ve arkadaşlarına 
selam olsun. 

3.3.6. Vefatı
Şeyh Ahmed Halifanî, bütün ömrünü sadece Allah’ın rızasını elde etmek 

için ilim ve irşatla geçirmiş, dünya malına ve şöhretine asla önem vermemiştir. 
Şeyh Efendi, 1894 tarihinde doğum yeri olan Halifan köyünde vefat etmiş, tür-
besi köyün eski yerleşim yerindedir.
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3.4. Şeyh Süleyman el-Kurî (ö. 1887) 38

3.4.1. Doğumu
Şeyh Süleyman Efendi, takriben Hicri 1205 (m. 1790) senesinde Bingöl mer-

keze 20 km. uzaklıkta bulunan Kur (Dikme) köyünde dünyaya gelmiştir. Aile, 
kendilerini Seyyid olarak kabul eder ve çevrelerinde böyle bilinirler. Şeyh Sü-
leyman Efendinin Babası Mirzedin Efendidir. Mirzeddin Efendinin babası ise 
Arif Efendidir. Arif Efendinin ataları Bağdat veya Şam bölgesinden, Bitlis vila-
yetine, oradan da Çabakçur (Bingöl)’un Kur köyüne geldikleri rivayet edilir.

3.4.2. Tahsil Hayatı ve Şeyh Ali Sebti’ye İntisabı 
Şeyh Süleyman Efendi’nin çocukluk yılları daha çok kendi köyünde geçmiş-

tir. İlk tahsilini aynı zamanda âlim olan babası Mirzeddin Efendi’nin yanında 
yapmıştır. Daha sonra, manevi bir işaret sonucu Palu’ya gidip Şeyh Ali Sebti’nin 
yanında tahsil hayatına devam etmiştir. Uzun bir müddet Şeyh Ali Efendinin 
yanında kalan Şeyh Süleyman Efendi, medrese ilmini ikmal ettikten sonra, tari-
kat yoluna sülûk etmiş ve şeyhinin yanında seyr u sülûkünü tamamlamıştır. 

Şeyh Ali Efendi’den hem ilim, hem de tarikat icazetnamesi alan Şeyh Sü-
leyman Efendi, Kur köyüne geri dönmüş, buradaki medresenin başına geçmiş, 
bir taraftan medresede talebe okuturken, diğer taraftan da bulunduğu çevrede 
irşat görevi yapmıştır. Daha sonra buradan ayrılarak Uzunsavat köyüne hicret 
eden Şeyh Süleyman Efendi, gittiği yeni yerde önce cami, ardından da medrese 
yaptırarak faaliyetlerine burada devam etmiş ve bu süre içerisinde pek çok ta-
lebe ve mürit yetiştirmiştir.

3.4.3. Kur Köyün’den Ayrılışı ve Uzunsavat Köyüne Yerleşmesi
Şeyh Süleyman Efendi kendi köyü olan Kur (Dikme)’da ilmî ve tasavvufî fa-

aliyetlerini sürdürürken köyde cereyan eden ve kendisini manen rahatsız eden 
bir olaydan dolayı ailesi ile birlikte Erzurum tarafına gitmeye karar verir. Önce 
yol güzergâhı üzerinde bulunan Göriz köyüne gider ve kısa bir zaman burada 
kalır. Daha sonra oradan ayrılarak Uzunsavat Köyüne geçer ve birkaç gün de 
burada istirahat etmek ister. Bu arada aslen Çanakkale’nin Gelibolu İlçesinden 
olup, Kiğı bölgesine mutasarrıf olarak gönderilmiş Hüsnü Bey isminde bir şahıs 
kendi arazilerinde konaklayanların kim olduğunu öğrenmek için birkaç adamı-
nı gönderir. Gelenler burada konaklayan kişinin Şeyh Süleyman Efendi oldu-
ğunu öğrenir ve durumu Hüsnü Bey’e iletirler. 

38	 Şeyh	 Süleyman	 Efendi	 ile	 ilgili	 bu	 bilgiler,	 Şeyh	 Efendinin	 üçüncü	 kuşaktan	 torunu	
Abdüsselam	Akbana	ile	yaptığım	söyleşi	sonucu	tarafıma	yazılı	olarak	verilmiştir.	Kendisiyle	
yaptığımız	görüşme	sonucunda	elinde	Şeyh	Süleyman	Efendi’nin	hayatı	ile	ilgili	bir	çalışma	
olduğunu,	 fakat	 bu	 çalışmanın	 henüz	 bitmediğini,	 gerekli	 düzeltme	 ve	 tashihlerin	 henüz	
yapılmadığını,	ancak	kısa	bir	süre	içerisinde	bu	çalışmayı	bitirip	yayınlamayı	düşündüğünü	
söyledi.	 Abdüsselam	 Akbana,	 aynı	 zamanda	 te’lifatı	 olup	 “Resulullah’ın	 Dilinden	 En	
Güzel	Dualar”	isimli	kitabın	da	yazarıdır.	Kitap,	Ravza	Yayınları	tarafından	2016	tarihinde	
İstanbul’da	basılmıştır.	Ayrıca	bkz.,	Mehmet	Şirin	Ayiş,	“Bingöl	ve	Çevresinde	Hâlidîlik”.
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Hüsnü Bey, Şeyhi ve ailesini arazilerinden çıkarıp uzaklaştırmak için tekrar 
adamlarını gönderir. Şeyh Efendi ise bize müsaade edin bir haftaya kalmaz gi-
deriz diye kendilerine cevap verir. Ancak ikinci gün Hüsnü Bey bu sefer adam-
ları ile beraber bizzat kendisi de gelir. Hüsnü Bey ve adamları atlarının üzerin-
de çadıra doğru giderlerken, Şeyh Efendi çadırın dışına çıkarak onların geldiği 
yöne doğru elini kaldırır ve atlar oldukları yerde dururlar. Bu hadise üzerine 
Hüsnü Bey, Şeyh Süleyman Efendi’nin büyük bir mürşid ve keramet sahibi 
bir zat olduğunu anlar, Şeyh Efendi’nin yanına yaya olarak gelir ve kendisi-
ne saygı göstererek buradan gitmemesi için bu defa kendisi ısrarda bulunur. 
Şeyh Süleyman Efendi önce bu teklifi kabul etmez, ancak Hüsnü Bey’in ısrarı 
üzerine murakabe yaptıktan sonra Erzurum’a gitmekten vazgeçer ve burada 
kalmaya karar verir. Şeyh Efendinin bu kararı üzerine Hüsnü Bey elinde bulu-
nan bu günkü Uzunsavat köyü ve mıntıkasını kendisine vakıf olarak hibe eder. 
Bu gün tapu sicil kayıtlarında Uzunsavat köyü ve mıntıkası Şeyh Süleyman 
Efendi ve çocuklarına vakıf olarak verilmiş olup, bu bilgiler köy senedinde de 
yer almaktadır.39 Şeyh Süleyman Efendi, Uzunsavat köyüne yerleştikten sonra 
ilim ve irşad hizmetlerine artık bu köyde devam etmiş ve burada da kısa zaman 
içerisinde birçok talebe ve mürit yetiştirmiştir. 

3.4.4. Bazı Meziyetleri
Şeyh Süleyman Efendi, ilmi ile amel eden, takva sahibi âlim ve fazıl bir zat-

mış. Az konuşur, sürekli tefekkür halinde bulunurmuş. Konuştuğu zamanda 
muhatabının seviyesine göre hareket eder ve yavaş yavaş konuşurmuş. Düşün-
meden konuşmaz, konuştuklarını mutlaka ayet, hadis ve sûfilerin güzel sözleri 
ile süslermiş.

Şeyh Ali Sebti’nin yanında tahsil hayatını sürdürürken Şeyh Ali Efendi ken-
disine ayrı bir muhabbet beslermiş. Bunun sebebi ise Şehy Süleyman Efendi’nin 
genç yaşta hem âlim, hem de abid bir mertebeye ulaşmış olmasıdır. Şeyh Ali 
Efendi’nin kendisine olan bu muhabbetin sebebini anlamayan bazı talebeler, 
zamanla onu kıskanmaya başlarlar. Bunun üzerine Şeyh Ali Efendi, bir bahar 
mevsimi Şeyh Süleyman Efendi’ye evin damını loğlamasını (silindir) ister.40 

Şeyh Süleyman Efendi tereddütsüz bu emri yerine getirir. Dama çıkar ba-
canın yanına oturur abasını başına geçirip evradını okumaya başlar. Bu ara-
da silindir kendi kendine gidip gelerek toprak damı loğlamaktadır. Şeyh Ali 

39	 Abdüsselam	 Akbana,	 bu	 bilgilerin	 Türkan	 köyünden	 Hüsnü	 beyin	 torunu	 Sultan	 Bey	
tarafından	kendilerine	verildiğini	belirtmektedir.

40 Eskiden	evler	toprak	damlı	olduğu	için	yağmur	yağdığında	damlardan	içeriye	akmasın	diye	
gevşek	olan	damların	üzerine	taştan	yapılmış	bir	silindir	geçirilirmiş.	Halk	dilinde	bu	silindire	
“Loğ”	denilir.	“Loğ	taşı”	için	bkz.	Türk	Dil	Kurumu	resmi	web	sayfası:	http://www.tdk.gov.
tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=lo%C4%9F.	 Erişim	
tarihi:	12.08.2017.
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Efendi orada bulunan bazı talebelere gidip Süleyman Efendi’nin silindiri daha 
yavaş götürüp getirmesini söylemelerini ister. Dama çıkan talebeler, Süleyman 
Efendi’yi başında abası evradını okurken görürler. Bu arada silindir de ken-
di kendine gidip gelmektedir. Bu manzarayı gören talebeler hayretlerini giz-
leyemez ve durumu Şeyh Ali Efendi’ye bildirirler. Şeyh Ali Efendi talebelere 
dönerek, gördüğünüz gibi benim Süleyman’a olan muhabbetimin sebebi onun 
bu manevi halidir der ve belli bir süre sonra da icazetini vererek ilim ve irşad 
faaliyetlerinde bulunmak üzere köyüne gönderir.

Bu olaydan sonra Şeyh Süleyman Efendi, kendi köyüne döner ve burada 
medresenin başına geçerek vefatına kadar ilim ve irşad faaliyetleri ile meşgul 
olur. Şeyh Süleyman Efendi’nin vefatından sonra çocukları ve onların soyun-
dan gelenler bölgede uzun yıllar medrese geleneği üzerinden ilmi tedrisat faa-
liyetlerine devam etmişlerdir.

3.4.5. Çocukları
Şeyh Süleyman Efendi’nin dört tane erkek çocuğu olmuştur. Çocuklarının 

tamamı yanında hem ilim tahsili yapmış, hem de tasavvuf ve tarikat dersi ve 
terbiyesi almışlardır. Çocukları sırayla: Şeyh Mahmut Efendi, Şeyh Muhammed 
Efendi, Şeyh Enver Efendi ve Şeyh Hasan Efendidir. Şeyh Mahmut Efendi’nin 
Türbesi Palu’nun Züver Köyündedir. Şeyh Muhammed Efendi Elazığ’ın Yığ 
köyünde, Şeyh Hasan Efendi Kur köyünde, Şeyh Enver Efendi ise Malatya’da 
metfundur.

3.4.6. Bilinen Talebeleri
Şeyh Süleyman Efendi, birçok talebe yetiştirmiştir. İsimlerini bilebildikleri-

mizi aşağıda zikredeceğiz:
1. Kur köyünden Şeyh Ahmet Çapakçurî, 
2. Şeyh Mahmut (Oğlu)
3. Şeyh Mehmet (Oğlu)
4. Şeyh Enver (Oğlu)
5. Şeyh Hasan (Oğlu)
6. Kiğı’nın Karsini köyünden Ali Ağa 
7. Şoğ köyünden Molla İsmail
8. Zağ köyünden Hacı Hasan’ın babası.
3.4.7. Vefatı 
Şeyh Süleyman Efendi, 1887 tarihinde Uzunsavat Köyünde vefat emiş ve 

köyün mezarlığına defnedilmiştir. Kabrinin üzerine bir kubbe yapılmış olup 
mezarı yöre halkı tarafından hala ziyaret edilmektedir. 

Şeyh Süleyman Efendi hayattayken, Uzunsavat köyünün bir gün sular altın-
da kalacağını söyler ve bu kerameti yıllar sonra ortaya çıkar. 1992 yılında Uzun-
savat köyünde baraj çalışmaları yapılır ve baraj bittikten köy mezarlık da dâhil 
sular altında kalacaktır. Baraj yapımı esnasında kabrin olduğu yerde birçok ola-
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ğanüstü durumlar müşahede edilir. Bunun üzerin hem barajı yapan yüklenici 
şahıs, hem de Bingöl Su İşleri Müdürlüğü Şeyh Efendi’nin ailesi ile görüşürler 
ve 1998 tarihinde ailesinin de rızası ile kabri Uzunsavat Köyünün yüksek bir 
tepesine nakledilir. 

3.5. Kiğılı Şeyh Selim Efendi (ö. 1898)
3.5.1. Doğumu
Şeyh Selim Efendi, takriben hicrî 1228 (m. 1813) tarihinde Bingöl’ün Kiğı 

ilçesine bağlı Aznafer (Doğankaya) köyünde dünyaya gelmiş. Babasının adı İs-
mail Ağa, Dedesinin adı Bekir ağadır. İlk eğitimini babasının yanında yaptı. 
Daha küçük yaşlarda iken önce Kur’an-ı Kerimi öğrendi, ardından da dinî ilim-
leri tahsil etti. Daha sonra ailesi ile birlikte Kiğı ilçesinin Haraba (Ayvadüzü) 
köyüne yerleşti.41 

3.5.2. Tahsili
Şeyh Selim Efendi ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Daha sonra babası 

İsmail ağa onu İstanbul’a Şeyh Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî’nin medrese-
sine gönderdi. Gümüşhanevî tekkesinde belli bir süre ilim ve tasavvuf eğitimi 
aldı. Ardından İstanbul’dan ayrıldı ve Palu’ya gelerek eğitiminin kalan kısmını 
Şeyh Ali Sebti Efendinin yanında tamamladı. 42

Şeyh Ali Sebti’den Nakşibendiyye tarikatı hilafeti alan Şeyh Selim Efendi, 
bir ara Çan Köyünde Şeyh Ahmed el-Çanî’nin de yanında kaldı. Şeyh Ahmed 
Efendi’nin en iyi dostlarından biriydi. Şeyh Ahmed Efendi cenazesini Şeyh Se-
lim Efendi’nin kaldırmasını ve namazını da onun kıldırmasını vasiyet etmişti. 
Vefat ettiğinde, vasiyetine uygun olarak cenazesinin tekfin ve teçhiz işlerini ya-
pıp cenaze namazını kıldırdı.43

41	 Molla	Halis	Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	Kent	Yayınları,	İstanbul	2007,	
s.	17;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	186.

42	 Ahmed	Ziyauddin	Gümüşhanevî,	Gümüşhane’nin	Emîrler	mahallesinde	doğdu.	Babasının	
adı	Mustafa’dır.	İlim	tahsili	için	İstanbul’a	gitti.	İstanbul’da	bulunduğu	sırada	Alaca	Minare	
Tekkesinde	Trablusşam	müftüsü	diye	meşhur	olan	Hâlidî	şeyhi	Ahmed	el-Ervâdî’ye	intisap	
etti	ve	kendisinden	hilafet	aldı.	Cağaloğlu’ndaki	Fatma	Sultan	Camii’ni	tekke	haline	getirdi.	
Daha	sonra	hacca	gitti	ve	hac	dönüşü	İstanbul’a	gelmeyip	üç	yıl	kadar	Mısır’da	kaldı.	Tanta	ve	
Kahire’de	Nâsıriye,	Câmiu’l-Ezher	ve	Seyyidinâ	Hüseyin	Camii’nde	200’den	fazla	talebeye	
hadis	okuttu.	Mısır	müftüsü	Muhammed	el-Menûtî,	Şeyh	Cevdet,	Muhammed	et-Tantâvî,	
Şeyh	Mustafa	es-Sâidî	ve	Şeyh	Rahmetullah	el-Hindî’ye	hilâfet	verdi.	Aralarında	Kastamonulu	
Hasan	Hilmi,	Safranbolulu	 İsmâil	Necâtî,	Dağıstanlı	Ömer	Ziyâeddin,	Tekirdağlı	Mustafa	
Feyzi,	Lüleburgazlı	Mehmed	Eşref	Efendi	gibi	huzur	dersi	muhatap	ve	mukarrirliğine	kadar	
yükselmiş	 âlimlerin	 de	 bulunduğu	 116	 kişiye	 hilâfet	 vererek	 Nakşibendiyye	 tarikatının	
Hâlidiyye	 kolunun	 yayılmasında	 önemli	 bir	 rol	 oynayan	Gümüşhânevî	 13	Mayıs	 1893’te	
vefat	etti	ve	Süleymaniye	Camii	hazîresine	defnedildi.	Geniş	bilgi	için	bkz.,	İrfan	Gündüz,	
“Gümüşhanevî,	Ahmed	Ziyaeddin”,	DİA,	TDV:	Yayınları,	İstanbul	1996,	XIV,	276-277.

43	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	17;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin, 
s.	186.
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3.5.3. Çocukları
Şeyh Selim Efendi’nin evliliğinden sekiz tane çocuğu dünyaya geldi. Çocuk-

larının çoğu ilim ehli olarak yetişti. Şeyh Selim Efendi’nin irşad hizmetlerinden 
dolayı çocuklarının bir kısmı Bingöl’de kaldı, bir kısmı Erzurum’a hicret etti, di-
ğer bir kısmı ise Elazığ tarafına hicret ettiler. Şimdi sırasıyla çocuklarının isimle-
ri, onların soyundan gelen âlimleri ve nerelere hicret ettiklerine bakalım.

1. Şeyh Muhammed Efendi: Şeyh Selim efendinin en büyük oğludur. Bingöl 
Kiğı’da irşad görevi yapmış, kabri Haraban köyünde babasının da medfun bu-
lunduğu aile mezarlığındadır. İki oğlu vardır. Şeyh Tevfik ve Şeyh Ubeydullah. 
Şeyh Tevfik, Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Yeşilören (Kole) köyünde fahri 
imamlık görevi yapmış burada vefat etmiş. Şeyh Ubeydullah ise Karayazı ilçesi 
Çavuşlar köyünde görev yapmış ve burada vefat etmiştir. Şeyh Tevfik’ten, Mol-
la İhsan, Molla Necati, Şeyh Hulusî ve Şeyh Latif dünyaya gelmişler. Onlar da 
medrese eğitimlerini bu bölgede yapmış, yine bu bölgede din görevlisi olarak 
hizmet yapmışlardır. 

2. Şeyh Mahmud Efendi: Bingöl Kiğı’da irşad görevi yapmış bir ara Erzu-
rum Karayazı ilçesi Eyüpler köyünde medrese açmış burada talebe okutmuş 
daha sonra Bingöl’e dönmüş ve burada vefat etmiştir. Kabri Haraban köyü aile 
mezarlığındadır. Tek oğlu olan Şeyh Muhammed Erzurum’un Karayazı Eyüp-
ler Köyünde uzun süre talebe okutmuş, burada vefat etmiş Kabri Karayazı 
Eyüpler köyündedir. 

3. Şey Arif Efendi: Bingöl Kiğı’da fahri imamlık görevi yapmış ve burada 
vefat etmiş kabri Haraban Köyü aile mezarlığındadır. Şeyh Arif Efendinin, Şeyh 
Ahmed ve Şeyh Mahmud adında iki oğlu olmuştur. Çocukları Bingöl Adaklı ve 
Kiğı İlçelerinde görev yapmış ve burada vefat etmişler. 

4. Şeyh Hasan Efendi: Erzurum Tekman İlçesinde irşad faaliyetlerinde bu-
lunmuş ve orada vefat etmiştir. Kabri Tekman İncesu köyündedir. Beş çocu-
ğu dünyaya gelmiş. Şeyh Feyzullah Erzurum Tekman’da görev yapmış, kabri 
Tekman’ın İncesu köyündedir. Şeyh Selim Erzurum Karayazı’da görev yapmış 
burada vefat etmiştir. Kabri, Mescitli köyündedir. Şeyh Nusrettin, Şeyh Abdul-
lah ve Şeyh Salih Bingöl Kiğı’da görev yapmış ve burada vefat etmişler. Kabir-
leri Haraban köyü aile mezarlığındadır.

5. Şeyh Mustafa Efendi: Erzurum Çat İlçesinde irşad görevi yapmış ve bura-
da vefat etmiştir. Kabri, vasiyeti üzerine Çat İlçesi Parmaksız köyünden Bingöl 
Yedisu ilçesine giden yol güzergâhında bulunan küçük bir tepenin üzerindedir. 
Çocukları, Şeyh Abdulğafur Efendi Tekman İlçesi İnceli ve Küllü köyleri ile Kara-
yazı İlçesi Mescitli köyünde fahri imamlık yapmış ve ömrünün sonuna doğru Çat 
İlçesi Parmaksız köyüne gelmiş, burada vefat etmiştir. Şeyh Sebeki Efendi, Erzu-
rum Tekman’da irşad görevi yapmış, Tekman’nın İnceli ve Düzyurt köylerinde 
onbeş yıla yakın imamlık yaptıktan sonra, Tekman’ın Yücepınar köyüne yerleş-
miş ve ömrünün sonuna kadar buradaki medresesinde ilim ve irşad hizmetleri ile 
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uğraşmıştır. Kabri, Tekman’ın Yücepınar köyündedir. Şeyh Burhaneddin Efendi 
ise Çat ilçesinde dayılarının yanında kalmış, yirmi yıla yakın Çat İlçesinde hem 
Belediye başkanlığı yapmış, hem de bölgede kanaat önderi olarak kabul edilmiş 
ve burada vefat etmiştir. Kabri Çat İlçesi eski caminin bahçesindedir. 

6. Şeyh Ali Efendi: Bingöl Kiğı’da irşad görevi yapmış, burada vefat etmiştir. 
Kabri, Haraban köyü aile mezarlığındadır. Tek oğlu Şeyh Abdurrezak Efendi, 
Elazığ Herpunk bölgesinde görev yapmış ve burada vefat etmiştir.

7. Şeyh Hüseyin Efendi: Erzurum Tekman İlçesi Çatak köyü bölgesinde 
fahri imamlık görevi yapmış, ardından Elazığ Kovancılar İlçesine hicret etmiş 
ve burada vefat etmiştir. Şeyh Hüseyin Efendinin dört çocuğu olmuştur. Şeyh 
Şahabettin Efendi, Erzurum Köprüköy İlçesi Mescitli, Eyüpler ve Mollamehmet 
köylerinde fahri imamlık yapmış, son olarak Tekman İlçesi Akçakoca köyünde 
medresesini kurarak burada görevine devam etmiştir. Şeyh Celaleddin Arda-
han Göle İlçesi Sığıpet köyüne hicret etmiş, orada görev yapmış ve aynı köyde 
vefat etmiştir. Şeyh Fazlı Elazığ’da yaşamış, Tekman Çatak köyündeki akraba-
larını ziyarete geldiği bir dönemde burada vefat etmiştir. Şeyh Zeki Efendi, ise 
Erzurum Karayazı Mescitli, Eyüpler ve Mollamehmet köylerinde görev yaptık-
tan sonra Tekman’ın Çatak köyüne bağlı Elbaşı mezrasına yerleşmiş ve burada 
görev yapmıştır. Kabri, Çatak köyündedir.

8. Şeyh Ahmed Efendi: Çocukları, Şeyh Faik ve Şeyh Hamza ile beraber 
Bingöl ve Erzurum çevresinde fahri imamlık görevi yapmış ve Bingöl Kiğı’da 
vefat etmişler.44

3.5.4. İrşadı
Şeyh Selim Efendi de diğer Nakşî şeyhleri gibi ilim ve irşad faaliyetlerinde 

bulunmuş bu amaçla özellikle Erzurum bölgesine birçok seyahatler yapmıştır. 
Şeyh Selim Efendi, başta Bingöl’ün Kiğı, Adaklı ve Yedisu İlçeleri olmak üzere 
Erzurum’un Çat, Tekman ve Karayazı bölgelerinde uzun bir süre irşad faaliyet-
lerine devam etmiştir. Bu amaçla kendisi daha hayattayken çocuklarının bir kıs-
mı bu bölgeye hicret etmiş ve irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere bu bölgelere 
yerleşmişlerdir. Şeyh Selim Efendi’nin yukarıda da izah edildiği gibi sekiz tane 
çocuğu olmuştur. Bunlardan Şeyh Muhammed Efendi, Şeyh Mahmud Efendi, 
Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Mustafa Efendi ile Şeyh Hüseyin efendi ve onların ço-
cukları Erzurum bölgesinde görev yapmışlar, Şeyh Arif Efendi, Şeyh Ali Efendi 
ve Şeyh Ahmed Efendi ise daha çok Bingöl ve çevresinde görev yapmışlardır. 

Doğu memleketinde adet olduğu üzere hemen hemen her aile bir aşirete 
mensuptur. Şeyh Selim Efendi ailesi de Karbaşan aşiretine mensuptur. Bu aşi-
retin üyeleri genelde Bingöl’ün Kiğı ve Adaklı, Erzurum’un Çat ve Tekman ile 
Diyarbakır’ın Ergani İlçelerinde meskûndurlar.45 Şeyh Selim Efendi’nin özel-

44	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	21-23.
45	 el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	186.
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likle Bingöl ve çevresi ile Erzurum ve çevresindeki ilim ve irşad faaliyetleri 
muhtemelen biraz da bundan kaynaklanmış olabilir. Şeyh Selim Efendi böy-
le davranmakla aslında neredeyse unutulmuş Kur’anî bir prensibi de hayata 
geçirerek, ilim ve irşad faaliyetlerine “Önce en yakın akrabanı uyar” 46 ayetinin 
sırrınca, yakın çevresinden başlamak sureti ile bu görevi yerine getirmeye ça-
lışmıştır. Bu şekilde bir hareket tarzı hem davasına hizmeti kolaylaştırmış, hem 
de kendisine karşı oluşan hüsnü teveccühü İslam davasına hizmette kullanmak 
suretiyle bölgenin dinî ve tasavvufî hayatına katkı sağlamıştır.

3.5.5. Erzincan Valisi Mehmet Zeki Müşir Paşa İle Olan Münasebeti
Şeyh Selim Efendi, Erzurum ile Bingöl arasındaki seyahatlerinde bazen Ye-

disu İlçesinden geçen yol güzergâhı kullanmış, bu vesile ile Bingöl Yedisu, Er-
zurum Çat ile Erzincan’ın Tercan İlçelerinin köylerine de uğramış ve buralarda 
irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Muhtemelen onun bu bölgedeki irşad faa-
liyetlerinden rahatsız olan bazı kimseler, onu, dönemin Erzincan Eyalet Valisi 
Mehmet Zeki Müşir Paşa’ya şikâyet ederler. Zeki Paşa, ifade vermesi için Şeyh 
Efendiyi Erzincan’a çağırır. İfadesini alırken, Şeyh Selim Efendi, Zeki Paşa’nın 
huzurunda şu beyitleri okur: 

Terk edenler şöhreti insan olur, 
Masivadan el çeken sultan olur,
Bu cihanın yok bekası bil yakin, 
Hak buyurdu: “Külli şey’in fan olur”47

Zeki Paşa, Şeyh efendinin bu dörtlüğü okumasından çok etkilenir, yaptıkla-
rından pişman olup Şeyh Efendi’den özür diler ve kendisine ikramda buluna-
rak onu yolcu eder. 

Zeki Paşa, aradan bir yıla yakın bir zaman geçtikten sonra yanına bir gurup 
asker alır ve Kiğı’nın Haraban köyünde bulunan Şeyh Selim Efendi’yi ziyare-
te gider. Niyeti Şeyh Efendi’ye bir köşk yapıp, kendisini ve çocuklarını maa-
şa bağlamaktır. Bunun üzerine Şeyh Efendi ellerini havaya kaldırıp, “Allah’ın 
yaratmış olduğu yer ve gök bana yeter” diyerek Zeki Paşa’nın teklifini kabul 
etmemiştir. Bu olaydan sonra Şeyh Efendi ile Zeki Paşa arasında manevî bir bağ 
meydana gelir, dostluk ve muhabbetleri artarak devam eder. Şeyh Selim Efendi, 
Zeki Paşa için şu münacatta bulunmuştur:

İlahî, İslam Padişahını eyle mensur,
Ona buğzedenleri eyle mekhur,
Ona haset edenlere verme fırsat,
Mudam eyle onu rahat.48 

46	 Şuara,	26/214.
47 “Yeryüzünde bulunan her şey fanidir.”	Rahman,	55/26.
48	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	17-18.	Şeyh	Selim	Efendi,	divanındaki	
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3.5.6. Bazı Meziyetleri
Şeyh Selim Efendi Çapakçur bölgesinde âlim, müttaki ve abid bir zat olarak 

tanındı. Kendisi aynı zamanda şair bir zat olup yayınlanmış bir divanı vardır. 
Hayatını ilim ve irşad faaliyetleri ile geçirdi. Rivayet edilir ki Şeyh Selim Efen-
di irşad görevinde bulunmak üzere yanında müritleri ile beraber Bingöl’den 
Erzurum’un Tekman İlçesine doğru yola çıkar. O zamanalar şimdiki gibi vasıta 
araçları olmadığı içini yolculuklar genelde at sırtında yapılır. Şeyh Selim Efen-
di Bingöl ile Erzurum’un Çat İlçesi arasında bulunan Yedisu mevkiine geldiği 
zaman, dağdan bir ayı inerek Şeyh efendinin üzengideki ayağını ağzına koyar. 
Etrafındakiler panik içerisinde durumu seyrederken, Şeyh Efendi tavrını hiç 
bozmadan elindeki sopa le hayvanın sırtına dokunur ve hayvan gider. Bir sene 
sonra irşad için müritleri ile yine aynı yolu kullandıkları bir sırada aynı ayı 
yanında iki yavrusu ile dağdan inip Şeyh Selim Efendinin üzengideki ayağını 
ağzına alır, Şeyh Efendi hayvana dua ettikten sonra hayvan uzaklaşıp gider. 
Yanındakiler bu olayın nedenini sorunca, Şeyh efendi onlara şöyle cevap verir: 
O hayvanın yavruları olmadığı için, benden dua istemişti. Ben de o hayvanın 
yavru sahibi olması için Allah’a dua ettim, Allah’ın izni ve müsaadesi ile bu sene 
yavruları oldu. 

Yine rivayet edilir ki Şeyh Selim Efendinin vefatından sonra kabrinin üze-
rine bir türbe yaptırılır. Türbeyi, Ermeni bir taş ustası yapmaktadır. O esnada 
yöre halkı zaman zaman Şeyh Efendinin kerametlerinden bahsederler. Erme-
ni usta, halkın anlattıklarının doğru olup olmadığını denemek ister ve çekicini 
türbenin temeline koyar. Türbenin inşaatı bitince yakınlarına, çekicimi türbenin 
temelinde unuttum, bu yüzden türbeyi yıkıp, çekicimi çıkarmak istiyorum der. 
Bunun üzerine Şeyh Selim efendinin çocukları ertesi güne kadar beklemesini 
söylerler. Ermeni usta o gece rüyasında çekicin türbenin dışına atıldığını görür 
ve sabah uyanır uyanmaz rüyasında gördüğü yere gider ve büyük bir şaşkınlık 
içerisinde çekicinin türbenin yanında olduğunu görür ve bu olay üzerine Müs-
lüman olur.49 

3.5.7. Vefatı
Şeyh Selim Efendi, 1893 yılında Kiğı’nın Ayvadüzü (Haraban) köyünde ve-

fat etmiş, vasiyeti üzerine köye hakim bir tepenin üzerine defnedilmiştir. Daha 
sonraki tarihlerde kabrinin üzerine bir kubbe yapılmış olup mezarı yöre halkı 
tarafından hala ziyaret edilmektedir.50 

dokuzuncu	kasidesini,	Mehmet	Zeki	Paşa	ve	mahiyetindeki	İslam	ordusuna	duaya	ayırmıştır.	
Yukarıdaki	 satırlar,	 kasidenin	 ilk	 dörtlüğüdür.	 Kasidenin	 tamamı	 on	 iki	 dörtlüktür.	 Bkz.,	
Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	87-93.

49	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	2.
50	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	17.
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3.5.8. Divanı
Yukarıda da ifade edildiği gibi Şeyh Selim Efendi aynı zamanda hem âlim, 

hem mürşid, hem de şair bir zat olup, şiirlerinin tamamını kendi yazdığı bir 
divanda toplamıştı. Bu divan, Şeyh Selim Efendi’nin Erzurum Karayazı bölge-
sindeki torunlarından Molla Halis Selimefendigil tarafından matbu hale geti-
rilerek bastırılmıştır.51 Divanda toplam yirmi bir kaside vardır. Kasidelerin bir 
kısmı Türkçe, bir kısmı da Kürtçe yazılmıştır. Şeyh Selim Efendi’nin Osmanlı 
Türkçesi ile kaside yazacak kadar bu dile vakıf olması, muhtemelen İstanbul’da 
Gümüşhanevî dergâhında aldığı eğitimin bir sonucudur. Daha önce de belir-
tildiği gibi Şeyh Selim Efendi ilk ciddi tahsilini İstanbul’da Ahmed Ziyauddin 
Gümüşhanevî’nin yanında yapmıştı.

Divanın Muhtevası: 
Birinci kaside,”Methiye” isminde olup, Hz. Peygambere methiye olarak 

Türkçe yazılmış, sekiz dörtlüktür.
İkinci kaside, “Yaralı Kalp” ismini taşımaktadır. Kaside, Türkçe yazılmış 

olup, beş dörtlüktür. Burada Allah aşkından dolayı yaralı kalbin hali ele alınır.
Üçüncü kaside, “Nasihatlar” ismindedir. Bu kaside, Türkçe yazılmış olup, 

on beş dörtlükten meydana gelmektedir. Burada dünyanın geçiciliği ve ahiret 
hayatının bakiliği ile ilgili hususlar ele alınmaktadır. 

Dördüncü kaside, “Methiye II” ismindedir ve Türkçe yazılmıştır. Kaside, on 
bir dörtlüktür. Birinci kasidenin devamı şeklinde olup, Hz. Peygambere methi-
yelerle devam eder. 

Beşinci kaside, “Allah aşkı” ile ilgilidir. Kürtçe yazılmış ve yedi dörtlükten 
meydana gelir. 

Altıncı kaside, “Su” ismindedir ve Türkçe yazılmıştır. Kaside, yedi dörtlük-
ten meydana gelir. Dünyanın faniliğini ve geçiciliğini anlatır. 

Yedinci kaside, “Bahar” isminde olup Türkçe yazılmış ve dokuz dörtlükten 
meydana gelir. Kasidede, bahar mevsimin gelişi ile insanın kalbinde meydana ge-
len tefekkür duygusu sonucunda oluşan hamd ve şükür duyguları ifade edilir. 

Sekizinci kaside, “Vuslat I” adındadır. Türkçe yazılmıştır. On iki dörtlükten 
meydana gelmektedir. Kasidede, Allah Resulüne kavuşmanın insana verdiği 
sevinç ve duygular ifade edilmiştir. 

Dokuzuncu kaside, “Mehmet Zeki Paşa’ya Münacaat” şeklindedir. Şeyh Se-
lim Efendi, bu kasidesinde Mehmet Zeki Paşa ve mahiyetindeki İslam ordusuna 
dua eder. Kaside, Türkçe yazılmış olup, on iki dörtlüktür. 

51	 Molla	Halis	Selimefendigil,	Şeyh	Selim	Efendi’nin	oğullarından	Şeyh	Hüseyin’in	torunudur.	
1939	tarihinde	Erzurum’un	Karayazı	İlçesine	bağlı	Eyüpler	köyünde	dünyaya	gelmiştir.	Uzun	
yıllar	bölgenin	değişik	medreselerinde	ilim	tahsil	etmiş,	ilmî	tahsilini	tamamladıktan	sonra	
Tekman	 İlçesinin	Akçakoca	köyünde	hem	 fahri	 imamlık	yapmış,	 hem	de	medrese	 açarak	
talebe	okutmak	suretiyle	bölgenin	dinî	tasavvufî	hayatına	hizmet	etmiştir.
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Onuncu kaside, “Mucibê Kewn’u Zemanî” isminde olup Kürtçe yazılmıştır. 
Şeyh Efendi burada kâinatın Allah Resul’ünün yüzü suyu hürmetine yaratılması 
olayını anlatır. Kaside, on altı dörtlükten meydana gelmektedir. Dörtlüklerin ilk üç 
satırı Kürtçe olup son satırı “Sana yüz bin selam olsun” şeklinde Türkçe ile biter.

On birinci kaside, “Bahr-ı Umman” isminde olup, Allah Resulüne yakarış 
şeklindedir. Şeyh Efendi bu kasidesini, dörtlük şeklinde değil, beyit olarak yaz-
mıştır. Kaside, Türkçe yazılmış olup, kırk beş beyitten meydana gelmektedir.52

On ikinci kaside, “Güzel Allah” ismindedir. Şeyh Efendi, bu kasidesinde 
Allah’ın Cemal ismine sığınarak, Allah’a yakarış konusunu ele alır. Kaside, 
Türkçe yazılmış olup, on iki dörtlükten meydana gelmektedir.

On üçüncü kaside, “Sabır” isimdedir. Bu kasidede, bülbülün ağlayışı ele 
alınır. Bülbüle, gülden ayrıldığından dolayı ağlaması karşısında sabır tavsiye 
eden Şeyh Efendi, burada bülbül metaforu üzerinden Allah âşıklarına seslene-
rek vuslat için sabırlı olmaları gerektiğini anlatmaya çalışır. Kaside, Türkçe ya-
zılmış olup, dört dörtlükten meydana gelmektedir.

On dördüncü kaside, “Yakarış” ismini taşımaktadır. Şeyh Efendi, bu kasi-
desinde Cenab-ı Hakkın azametine sığınarak, yine Allah’a ait isimlerle Allah’a 
yakarışta bulunur. Kaside, Türkçe yazılmış olup, on dörtlükten meydana gel-
mektedir.

On beşinci kaside, “Sabah Rüzgârı” ismini taşır. Şeyh Efendi, bu kasidesin-
de Sabah rüzgârı ile Allah Resulüne haber göndermek suretiyle halini ona arz 
eder. Kaside, Türkçe yazılmış olup, on dört beyitten meydana gelmektedir.

On altıncı kaside, “Günahların itirafı” adını taşır. Şeyh Efendi, bu kasidesin-
de Allah’ın her şeyi gören, işiten ve bilen kudreti karşısında, kendince günah-
larını itiraf etmek suretiyle, Allah’a yakarışta bulunmaktadır. Kaside, Türkçe 
yazılmış olup, yedi dörtlükten meydana gelmektedir.

On yedinci kaside, “Şeyh Ahmed el-Çanî’nin Vefatı Üzerine Yazılan Mer-
siye” ismindedir. Şeyh Efendi, bu mersiyesinde Şeyh Ali Sebti’nin halifesi ve 
yakın dostu Şeyh Ahmed el-Çanî’nin vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü 
ve geride bıraktığı doldurulmaz boşluğu konu edinir. Kaside, Kürtçe yazılmış 
olup, on bir dörtlükten meydana gelmektedir.

On sekizinci kaside, “Sabah Rüzgârı” ismindedir. Şeyh Efendi bu kasidesin-
de sabah rüzgârı ile Allah resulüne kavuşma isteğinin haberini gönderir. Kasi-
de, Türkçe yazılmış olup, beş dörtlükten meydana gelmektedir.

On dokuzuncu kaside, “Vuslat II” ismindedir. Şeyh Efendi bu kasidesinde dün-
ya hayatının sıkıntılı halinden kurtulup artık Rabbine kavuşmak istediğini dile geti-
rir. Kaside, Türkçe yazılmış olup, on üç dörtlükten meydana gelmektedir.

52	 Beyit:	ikilik	de	denen,	Divan	Edebiyatında	aynı	ölçüde	yazılan	ve	anlam	yönünden	birbirine	
bağlı	olan	iki	dizelik	şiir	birimine	verilen	isimdir.	https://www.turkcebilgi.com/beyit	Erişim	
tarihi:	06.07.2017.
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Yirminci kaside, “Medet Ya Resulallah” ismi ile yazılmıştır. Şeyh Efendi, bu 
kasidesinde Allah Resulünün yüce makamını ve mübarek sıfatlarını vesile kıla-
rak, Resul-i Ekrem’den şefaat talebinde bulunur. Kaside, Türkçe yazılmış olup, 
yedi dörtlükten meydana gelmektedir.

Yirmi birinci kaside, “Kalp Gözü” ismini taşır. Şeyh Efendi, bu kasidesinde 
bir gece tenhada ansızın kalp gözünün açılması sonucu manevi âlemde müşa-
hede ettiği olayları ele almıştır.53 

3.6. Şeyh Ahmed Çapakçurî
Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin hayatı hakkında en geniş bilgi, aynı zamanda ha-

lifesi de olan Hattatzâde Muhammed İhsan Oğuz tarafından kaleme alınmıştır.54 
İhsan Oğuz, bu bilgileri Harput Ulu Camiinde İmam-Hatibi olarak görev yapan 
ve aynı zamanda Şeyh Ahmed Efendinin halifelerinden olan Hacı Tevfik Rıfkı 
Efendi’nin kendisine yazdığı mektuplara dayanarak kaleme aldığını ifade eder.55 

Anlaşıldığı kadarıyla Şeyh Ahmed Çapakçurî hakkında daha sonraki dö-
nemlerde yazılan bilgilerin hemen hepsinin dayanağı bu mektuplardır. 

Muhammed İhsan Oğuz’un, Hacı Tevfik Efendi vasıtası ile verdiği bilgiler 
ışığında baktığımız zaman, Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin hayatında karşımıza 
dört dönem çıkmaktadır. 

53	 Selimefendigil,	Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divanı,	s.	33-91.
54	 Muhammed	 İhsan	Oğuz,	 19	Haziran	 1887	 tarihinde	Kastamonu’da	 doğdu.	Hattatlar	 diye	

bilinen	bir	aileye	mensup	olduğu	için	“Hattatzâde”	lakabıyla	tanındı.	Tasavvufî	eğitim	sürecini	
ve	şeyhlerini	Ârifler Silsilesi	ile	Tasavvuf Yolunda Mânevî Cihad	isimli	eserlerinde	ayrıntılı	
biçimde	anlatmıştır.	İhsan	Oğuz,	1917	yılının	mevlid	kandilinde	rüyasında	kendisine	Seyyid	
Ahmed	Kürdî	yazılı	bir	levha	gösterildiğini	ve	levhada	bu	zatın	“Kutbü’l-Aktâb”	olduğunun	
yazıldığını	 söyler.	Yaptığı	 araştırmalar	neticesinde	bu	zatın,	Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	
halifelerinden	Şeyh	Ali	 Sebtî’nin	 yanında	 yetiştiğini,	Çapakçur’da	 (Bingöl)	 doğduğu	 için	
“Çapakçurî”	ve	“Kürdî”,	Hz.	Hüseyin	neslinden	geldiği	için	“Hüseynî”	lakabıyla	anıldığını	
öğrenir.		Harput’ta	yaşadığını	öğrendiğini	bu	zata	1918’de	gördüğü	rüyasının	da	yazılı	olduğu	
bir	mektup	 gönderir.	Mektubuna	 bir	 yıl	 sonra	 cevap	 gelir.	Bu	 tarihten	 şeyhin	 vefat	 ettiği	
1921	 yılına	 kadar	 yazdığı	mektuplara,	 şeyhinin	 dokuz	 adet	mektupla	 cevap	 verdiğini,	 bu	
mektuplardaki	bilgiler	vasıtasıyla	yüz	yüze	hiç	görüşmeden	seyr	u	sülûkünü	tamamladığını	
söyler.	(Mektuplar	ve	İcâzetnâmeler	için	bkz.,	Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Mânevî Cihad,	s.	17-
98,	175-240.	Hayatı,	Eserleri	ve	Tasavvufi	Görüşleri	hakkında	geniş	bilgi	için	Bkz.,	Memiş,		
“OĞUZ,	Muhammed	İhsan”,	DİA,	TDV.	Yayınları,	İstanbul	2007,	s.	321-322;	Sevim	Yılmaz,	
Muhammed	İhsan	Oğuz	ve	Tasavvuf	Felsefesi	(Doktora	Tezi),	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	
Bilimler	Enstitüsü,	Ankara	2005.	

55	 Hacı	Tevfik	Rıfkı	Efendi,	 1863	 tarihinde	Harput’ta	dünyaya	gelmiş,	 ilk	 tahsilini	Beyzâde	
Hacı	Ali	Rıza	Efendiden	almış,	ardından	Şeyh	Ali	Efendinin	halifelerinden	Şeyh	Mahmud	
Samini’ye	 bağlanmıştır.	 Şeyhinin	 vefatından	 sonra	 Palu’dan	 Harput’a	 hicret	 eden	 Şeyh	
Ahmed	Çapakçurî’ye	intisab	etmiş	ve	yaklaşık	otuz	sene	hizmetinde	bulunmuştur.	Tasavvuf	
yolunda	 bu	 şekilde	 ilerleyen	 Hafız	 Tevfik	 Efendi,	 aynı	 zamanda	 Elazığ	 Mülkiye	 İdadî	
Mektebinin	ilk	kuruluşunda	bu	mektebin	Mantık,	Arabî	ve	Din	dersi	hocalığına	tayin	edilmiş	
ve	binlerce	talebe	yetiştirmiştir.	Hafız	Tevfik	Efendi,		15	Temmuz	1951	yılında	vefat	etmiş,	
hocası	Beyzâde	Efendinin	mezarına	yakın	bir	yere	defnedilmiştir.	Hayatı	hakkında	geniş	bilgi	
için	bkz.,	Süleyman	Yapıcı,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	Elazığ	Belediyesi	Kültür	Yayınları,	
Elazığ	2016,	s.	752-757.
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Birinci dönem,  babasının, manevi bir işaret üzerine kendisini Palu’ya Şeyh 
Ali Sebti Hazretleri’nin yanına götürdüğü dönemdir. İhsan Oğuz’un verdiği 
bilgilere göre Şeyh Ahmed Efendinin doğumu 1830 tarihidir. Palu’ya on iki yaş-
larında gittiği anlatılır.56  Doğumu tarihi 1830 olduğuna göre Palu’ya 1842 tari-
hinde gitmiş demektir. 

İkinci dönem, Palu’da kaldığı süredir. Şeyh Ali Sebti’nin Palu’ya geliş tarihi 
Mevlânâ Hâlid’in vefat tarihidir. Mevlânâ Hâlid,  1827 tarihinde Şam’da vefat 
etmiştir.57 Buna göre Şeyh Ali Sebti, 1827 tarihinde Palu’ya gelmiştir. Şeyh Ali 
Sebti’nin vefat tarihi 1870 olduğuna göre, Palu’da 43 sene kalmıştır. Şeyh Ah-
med Çapakçurî’nin, Palu’dan ayrılıp, Harput’a hicret etmesi 1892 tarihindedir.58 
Bu durumda, Şeyh Ahmed Çapakçurî, Şeyh Ali Sebti’nin vefatından hemen 
sonra Hartput’a hicret etmemiş, şeyhinin vefatından 22 yıl sonra Harput’a git-
miş demektir.59 

Üçüncü dönem, Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin Harput’tan Urfaya hicret etti-
ği dönemdir. Bu dönemde, 1892 tarihinden, 1906 yılına kadar 14 yıl Harput’ta 
kalmış, 1906 yılında ise Urfa’nın Siverek ilçesine hicret etmiştir.60 Sekiz yıl 

56	 Muhammed	İhsan	Oğuz,	İki Gavs-ı Enam: Şeyh Ali Sebti ve Şeyh Ahmed El-Kürdî,	Necm	
Matbaası,	İstanbul	1342,	s.	26-27;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	126-131;	
İshak	Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	Elazığ	Kültür	ve	Tanıtma	Vakfı	Yayınları,	İstanbul	1958,	
C.	III,	s.	143;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	53;	Muslu,	Şeyh Ahmed Çapakçûrî, 
s.	125;	Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	173;	Süleyman	Yapıcı,	Palu: Tarih, 
Kültür, İdarî ve Sosyal Yapı,	Anıl	Matbaa	ve	Ciltevi,	Ankara	2004,	s.	219;	Abdulkadir	Kıyak,	
Elazığ Evliyaları,	TBBD	(Tarih	Bilincinde	Buluşanlar	Derneği)	Yay.,	İstanbul	2013,	s.	71.	

57	 İbrahim	Fasih	Haydari,	Büyük Doğuş Mecdü’t Talid: Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Hayatı, 
Halifeleri ve Menkıbeleri, Semerkand	 Yayınları,	 İstanbul	 2011,	 75-95;	 Hamid	 Algar,	
Nakşibendilik,	haz.	A.	Cüneyd	Köksal,	İnsan	Yayınları,		İstanbul	2007,	s.	572-578;	Muhammed	
b.	Abdullah	el-Hânî,	Behcetü’s-Seniyye: Nakşbendiyye Âdâbı,	Semerkand	Yayınları,	İstanbul	
2011,	s.	316-325;	Memiş,	Hâlid-i Bağdâdî ve Anadoluda Hâlidîlik,	s.	31;	Kavak,	Mevlânâ 
Hâlid-i Nakşbendî ve Hâlidîlik,	 s.	 58;	Martin	Van	Bruinessen,	Ağa Şeyh Devlet,	 İletişim	
Yayınları,	İstanbul	2003,	s.	303-382;	Süleyman	Uludağ,	“Hâlidîlik”	[Anadoluda	Hâlidîlik],	
DİA,	TDV	Yayınları,	İstanbul	1997,	XV,	296-299.

58	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 s.	 29;	 Aynı	 müellif,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 133;	
Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	s.	143;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	53;	Muslu,	
Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	s.	125;	Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	174;	Yapıcı,	
Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	242;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	
128;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	73.

59	 Şeyh	Ahmed	 Çapakçuri’nin	 bu	 süre	 içerisinde	 Palu’da	 mı	 kaldığı,	 yoksa	 başka	 bir	 yere	
mi	 gittiği	 konusunda	 elimizde	 kesin	 bir	 bilgi	 yoktur.	Ancak	 Şeyh	 Süleyman	 el-Kurî’nin	
torunlarından	Abdulselam	Akbana	ile	yaptığım	görüşmede,	Şeyh	Ahmed	Çapakçurî’nin	Şeyh	
Ali	Sebti’nin	vefatından	sonra	Harput’a	değil,	Kur	köyüne	geri	döndüğünü,	burada	kendi	
amcası	ve	aynı	zamanda	Şeyh	Ali	Sebti’nin	halifesi	olan	Şeyh	Süleyman	Efendinin	yanında	
ilmi	 tedrisatına	 devam	 ettiğini,	 Şeyh	 Süleyman	Efendinin	 hicrî	 1303	 (m.	 1888)	 tarihinde	
kendisine	icazet	verdiğini,	bu	icazetin	bir	nüshasının	da	kendisinde	olduğunu	ifade	ettiler.	
Bu	durumda	Şeyh	Ahmed	Çapakçurî’nin,	 Şeyh	Süleyman	Efendinin	 1888	 tarihinde	vefat	
etmesinden	sonra	Harput’a	gittiği	söylenebilir.	

60	 Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	133.
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Siverek’te kaldıktan sonra, 1914 yılında buradan ayrılmış, Urfa’nın diğer bir 
ilçesi olan Viranşehir’e geçmiş ve iki yıl da Viranşehir’de kalmıştır.61 

Dördüncü dönem ise 1916 yılında Viranşehir’den ayrılıp vefat tarihi olan 
1921 senesine kadar tekrar Harput’ta kaldığı dönemdir.62

Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin, özellikle Urfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçele-
rinde kaldığı dönem hakkında elimizde fazla bir bilgi mevcut değildir. Doğru-
su Palu’da kaldığı dönem hakkında da çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Palu 
hayatı ile ilgili olarak, babasının kendisini Palu’ya götürdüğü, uzun bir süre 
Şeyh Ali Sebti’nin yanında kaldığı, hem ilmî tedrisatını, hem de manevî eğiti-
mini burada yaptığı, şeyhinin vefatından sonra ise Harput’a geçtiği şeklindedir. 
Bu yüzden elimizdeki bilgiler daha çok Harput’ta kaldığı dönemlere aittir. Bu 
bilgiler de yukarıda da ifade edildiği gibi, Hacı Tevfik Efendi vasıtası ile Mu-
hammed İhsan Oğuz’un yazdıklarıdır. Dolayısıyla biz de çalışmamızı daha çok 
bu bilgiler ışığında ele alacağız.

3.6.1. Nesebi 
Şeyh Ahmed Çapakçurî, 1830 tarihinde Bingöl merkeze 20 km. mesafede 

bulunan Kur (Dikme) köyünde dünyaya gelmiştir.  Kendisi, aynı zamanda Şeyh 
Ali Efendinin müridi olan Şeyh Süleyman el-Kurî’nin yeğenidir.63  Atalarının 
Bağdat veya Şam bölgesinden Bitlis vilayetine, oradan da Çapakçur’a geldik-
leri rivayet edilir. Babasının adı, Muhammed Şemseddin, dedesinin adı ise 
Abdülhamid’tir. Abdülhamid’in babasının adı Mirzeddin Efendi, onun babası-
nın adı ise Arif Efendidir. Şeyh Süleyman Efendinin de Babası Mirzedin Efendi, 
Mirzeddin Efendinin babası ise Arif Efendidir. Yani Arif Efendi, her ikisinin bu-
luştuğu büyük dedeleridir. Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin aynı zamanda halifesi 
de olan Kastamonulu Hattatzâde Muhammed İhsan Oğuz, İki Gavs-ı Enam: Şeyh 
Ali Sebti ve Şeyh Ahmed el-Kürdî, adlı eserinde, Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin aynı 
zamanda seyyid olduğunu beyan edip, ismi geçen eserinde seyyidlik şeceresini 
de zikretmektedir.64

3.6.2. Tahsil Hayatı
Şeyh Ahmed Çapakçurî, çocukluğunda bir süre kendi köyünde çobanlık ya-

par,  daha sonra dini bilgilere kaşı ilgi duymaya başlar. Bu yüzden ilim tahsil 
etmek için köyünü terk eder ve hayatının bundan sonraki kısmını önce ilim öğ-
renmeye, daha sonra da öğrendiği ilimlerle amel edip insanlara faydalı olmaya 

61	 Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	133.
62	 Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	133.
63	 Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	117;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	54.
64	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 s.	 22-23;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 117;	

Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	s.	143;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	53;	Muslu,	
Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	s.	125;	Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	172;	Yapıcı,	
Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	241;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	
127;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	68.	
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vakfeder. Çapakçurî, küçük yaşta köyünü terk edip ilim yoluna girmesi ile ilgili 
olayı şöyle anlatır: “Henüz 10-12 yaşlarında iken, dağlarda koyun otlatır idim. Bir 
gün dağda bir zata tesadüf ettim. Bu zat benim bazı ahvalimden sual eyledi. Bi-
raz sohbetten sonra, onun bilcümle ahvalime vakıf olduğunu anladım. O zaman, 
henüz Fâtiha-i Şerife’yi okuyabiliyordum. İlme karşı fevkalade iştiyakım vardı. 
O zat benim bu iştiyakımı anladığı için hemen nefesi ile ağzıma üfürdü. Bunun 
üzerine anladım ki Cenâb-ı Hakk o anda her bir ilmi kalbime doldurdu.”65

Ahmed Efendi, bu olayı akşam babasına anlatır.  Babası da aldığı manevi bir 
işaret üzerine onu yanına alarak Palu’ya Şeyh Ali Sebti Hazretleri’nin yanına 
giderler. Şeyh Ali Sebti, babası tarafından kendisine ilim öğrenmek için emanet 
edilen Ahmet Efendiyi manevi evlatlığa kabul eder, onu terbiyesine alır, maddi 
ve manevi en güzel şekilde yetiştirmeye çalışır.66 

Anlatıldığına göre Şeyh Ali Sebti, kendisini o derece severmiş ki herhangi bir 
yere gittiği zaman, onu atının terkisine alır yanında götürürmüş. Aynı zaman-
da gittiği yerlerdeki âlim ve mürşidlerle tanıştırarak kısa zamanda yetişmesini 
sağlamaya çalışırmış. Şeyh Ahmed Efendinin sesi güzel ve Kur’an okuyuşu çok 
etkileyici olduğundan, Kur’an okuduğu zaman onu dinleyenler kendilerinden 
geçercesine ruhanî bir zevk alır ve manevi bir etkiyle ürperirlermiş. Bu yüzden 
Şeyh Ali Efendi, bulunduğu meclislerde daima kendisine Kur’an-ı Kerim oku-
tur ve dinlemekten haz duyarmış. 67  

Şeyh Ahmed Efendi, gördüğü bu maddi ve manevi destek ile ilgi ve alaka kar-
şısında kısa zamanda ilim yolunda yükselerek ilmî icazetini alır. Ardından Şeyh 
Ali Sebti’nin kontrolünde tarikat yolunda manevi eğitim olarak da kabul edilen 
seyr u sülûkünü tamamlar ve şeyhi kendisine tarikat yolunda irşad faaliyetlerinde 
bulunma ve tarikatı yayma anlamına gelen halifelik görevini de verir. Şeyh Ahmet 
Efendi, ilim ve tarikat eğitimini bitirip, her ikisinden de bu günkü diploma anla-
mında icazetlerini aldıktan sonra artık hem ilim yolunda bir âlim, hem de tarikat 
yolunda bir mürşid olur. Bununla beraber, şeyhine karşı ziyade muhabbetinden 
dolayı, vefatına kadar mürşidinden ayrılmaz, ilim ve irşad faaliyetlerinde kendisi-
ne yardımcı olup, kendisinin hizmetinde bulunmaya devam eder.68  

65	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	26;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	266.	Muhammed	
İhsan	Oğuz,	Şeyh	Ahmed	Efendinin	yanına	gelen	kişinin	Hz.	Hızır	olduğunu	ve	kendisine	
manevi	ilim	öğrettiğini	söyler.	Bkz.,	Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	130-131;	Bu	
zatın,	kendisine,	“Allah	seni	ilim	erbabından	eylesin”	diye	dua	ettiği	de	söylenir.	Bkz.	Muslu,	
Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	s.	125.				

66	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	s.	22-23;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	117.
67	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	s.	22-23;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	117.
68	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	s.	26-27;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	130-131;	

Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	s.	143;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	53;	Muslu,	
Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	s.	125;	Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	173;	Yapıcı,	
Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	242;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	
128;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	71.	
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3.6.3. Palu’dan Ayrılması ve Harput’a Yerleşmesi
Şeyh Ahmed Çapakçurî, çok sevdiği şeyhi ve mürşidi Ali Sebti vefat edince, 

artık Palu’da kalmaz. Yukarıda da ifade edildiği gibi şeyhinin vefatından, 1892 
tarihine kadar geçen süre içerisinde nerede kaldığı ile ilgili elimizde kesin bilgi 
yok. Ancak kendi köyüne döndüğü, amcası Şeyh Süleyman Efendinin yanın-
da ilmi tedrisata devam ettiği, onun vefatından sonra Harput’a gittiği tahmin 
edilmektedir.  Şeyh Ahmed Efendi, 1892 tarihinde manevi bir işarete binaen 
Harput’a hicret eder. Çünkü tasavvuf ehli genelde irşad vazifesi dolayısıyla sık 
sık hicret ederler ve birçoğu da hayatlarını doğup büyüdükleri topraklardan 
uzakta yaşar ve bu şekilde bu âlemden göçüp giderler. Nitekim Şeyh Ali Sebti 
de şeyhi ve mürşidi Mevlânâ Hâlid’in manevî bir işareti üzerine Palu’ya gelmiş, 
burada ilim ve irşad faaliyetlerinde bulunmuş ve burada vefat etmişti.

Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin, Harput’a hangi şartlarda ve nasıl geldiği konu-
sunda da çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak kaynakların verdiği bilgilere ba-
kılırsa, Harput’a geldiğinde Ulu Cami’ye çok yakın bir evde kalmış. Oturduğu ev, 
tek katlı ve mütevazı bir ev olup, içinde doğru dürüst bir serginin dahi olmadığı 
anlatılır. Şeyh Efendi, bu evde kendi rızası ve iradesi ile bir çeşit zühd hayatı ya-
şamaya başlar, bununla beraber halinden asla şikâyet etmez ve dünyaya rağbet 
etmez. On dört yıl Harput’ta kalan Şeyh Ahmet Çapakçurî, bu süre içerisinde 
hayatını ibadet, riyazet ilim ve irşad hizmetleri ile geçirmiş, geçimini ise Kur’an-ı 
Kerim yazarak sağlamıştır. Daha sonra muhtemelen yine manevî bir işaret üze-
rine yerine Ulu Cami imamı Hafız Tevfik Efendiyi yerine vekil bırakarak 1906 
tarihinde Harput’tan ayrılmış ve Urfa’nın Siverek İlçesine hicret etmiştir.69

Hacı Tevfik Efendi, Harput’tan Siverek’e gitmelerini şöyle anlatır: Şeyh Haz-
retleri bir gün: “Ben Siverek’e gideceğim” buyurdu. Ben de: “Siz gidince, biz 
yalnız kalırız, gözüm sizi arar, yokluğunuza dayanamam” dedim. Cevaben: 
“Ne yapalım, benim her işim emir üzerinedir, emrolundum gideceğim”  buyur-
dular ve hemen yola koyuldular.70

3.6.4. Urfa’ya Hicreti 
Şeyh Ahmed Efendi, 1906 yılında Urfa’nın Siverek ilçesine gitmiş, sekiz yıla ya-

kın orada kalmış, ardından 1913 yılında Viranşehir ilçesine geçmiş, iki yıl da bura-
da kalmış ve bu süre içerisinde halkı irşat etmekle meşgul olmuştur. Birinci dünya 
savaşı çıkınca, Rusların Bingöl’e kadar gelmesi üzerine, Harput halkında büyük bir 
telaş başlamış, ulema ve tasavvuf ehli kişiler camilere kapanarak hatimler indirip, 
günlerce dua etmişlerdir. İşte tam bu sırada Hacı Tevfik Efendi, Şeyhi Ahmet Efen-

69	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	29;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	133;	Sunguroğlu,	
Harput Yollarında,	143;	el-Çanî,	Ulemauna mine’l-Müderrisin,	s.	53;	Muslu,	Şeyh Ahmed 
Çapakçûrî,	s.	125;	Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	174;	Yapıcı,	Harput Âlim 
Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	242;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	128.

70	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam,	s.	30;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	133.
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diye bir mektup yaza rak Harput halkının durumunu bildirmiş. Tevfik Efendi yol-
ladığı bu mektubunda: “Efendim, Rus askeri Bingöl’ü geçti. Buradaki ahalinin bir 
kısmı göç etti, bir kısmı cepheye gitti. Bir kısmı da bize gelip ne yapmaları gerek-
tiğini soruyor. Biz de bazı kararsızlarla birlikte Harput’tan çıkalım mı” diye sorar. 
Şeyh Ahmet Efendi, Urfa’dan yolladığı ceva bî mektubunda: “Mektubunuzu aldık. 
Allah-u Tealâ cepheye gidenden de, göç edenden de etmeyenden de razı olsun. 
Fakat Ruslar artık ilerleyemeyecekler, iki gün içinde de çekilip gideceklerdir, bu 
yüzden Harput’u terk etmeyin kardeşlerim” diyerek önemli bir keramette bulun-
muştur. Gerçekten de mektubun Har put’a gelmesinden iki gün sonra top sesleri 
duyulmaz olmuş ve Ruslar çıkan Bolşevik ihtilali nedeniyle çekip gitmişlerdir. Bu 
olaydan sonra kendisi 1915 yılında tekrar Harput’a döner ve vefatına kadar burada 
ilim ve irşad faaliyetlerine devam eder.71

3.6.5. Dünyaya Karşı Tavrı 
Şeyh Ahmet Efendi, hayatını kendi isteği ve rızası ile zahidane bir şekilde 

yaşamış, dünyevî şeylere asla rağbet etmemiştir. Aslında o fakir bir hayat yaşa-
mayı, kendisi için tasavvûfî bir yol olarak seçmiştir. Bu yüzden kendisini dünya 
hayatının maddi imkânlarından alabildiğince soyutlamış, dünya ve dünyaya ait 
herhangi bir şey ile şöhret bulma ve bu şekilde bilinme yerine, üstün ve güzel 
ahlâkı, fazileti, mütevazılığı ve dürüstlüğü ile temayüz etmiştir. O, kendisine 
Hz. Peygamberin hayat tarzını örnek almış, hayatı boyunca dünya malına rağ-
bet etmeyerek paradan, puldan hep kaçmıştır. Halk, onu maddi anlamda fakir 
birisi olarak tanımıştır. Evinde bir ten cere, birkaç toprak kaptan başka mutfak 
eşyası olmamış, kendi üzerinde de birden fazla çamaşır bulundurmamıştır. Yı-
kanacağı zaman yatağa girer, çamaşırları kuruyana kadar yataktan çıkmazmış. 
İnsanların dünya malına karşı aşırı rağbet gösterdiği bir dönemde o, dünya ve 
dünya malına asla değer vermemiştir. Bu yüzünden de Harput halkı tarafından 
sevilip sayılmış ve kendisine büyük hürmet gösterilmiştir.72 

Rivayete göre bir gün Harput’ta bir zat ona bir mecidiye vererek kendisine 
dua okumasını ister. O sıralar bir mecidiye 20 kuruş değerindedir. Şeyh Efendi 
verilen bu 20 kuruşun iki kuruşunu alır, gerisini veren zata: “Bunu götür çocuk-
larına bir şey alırsın.” diye rek iade eder. Çocukları babalarının bu parayı geri 
vermesine kızarlar. Bunun üzerine şeyh efendi çocuklarına dönerek: “Yavrum 
siz olmasaydınız ben bu iki kuruşu da almazdım” diye cevap verir. 73  

71	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 29;	 Aynı	 müellif,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 133;	
Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	 144,	Muslu,	 Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	 s.	 127;	Aydoğmuş,	
Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	176;	Yapıcı,	Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	
243;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	129;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	73.

72	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 29;	 Aynı	 müellif,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 134;	
Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	 144;	Muslu,	Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	 s.	 126;	Aydoğmuş,	
Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	175;	Yapıcı,	Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	
243;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	129;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	73.

73	 Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	176.
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3.6.6. Günlük Hayatında İbadet ve Mücahedenin Yeri 
Şeyh Ahmed Çapakçuri, gönlüne Allah sevgisinden başka hiç bir şey sok-

mamıştı. Dünyadan yüz çevirmiş, bütün kalbi ile Allah’a yönelmiş, her konuda 
Allah’a muhtaç olduğunun şuur ve idraki içerisinde yaşıyordu. Geceleri az uyur, 
zamanın büyük bir çoğunluğunu ilahî huzurda tefekkürle geçirip devamlı zikirle 
meşgul olurdu.  Onun bir gün sırt üstü yatarak uyuduğunu gören ol mamıştır. 
Uyuduğu zaman çok az uyur, böyle durumlarda ise önüne birkaç yastığı üst üste 
koyarak, başını yaslayıp öyle uyurdu. Onu yakinen tanıyanlar sadece öldüğü za-
man sırtının yere geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden ibadet hayatı ve nefsiyle 
mücadelesi, devrindeki insanların dayanma gücünün çok üstündeydi. Doğrusu 
kırk elli sene bu şekilde hayatını ibadet ve kullukla geçirmek ancak ilk dönem 
Müslümanlarına has olan bir hususiyettir. Yatsı namazından sonra ta sabah na-
mazına kadar, teheccüd namazı hariç, diz üstü oturur ve tefekkür halinde bulu-
nurdu. Gerek yalnızken, gerekse de topluluk içerisinde asla bağdaş kurarak otur-
mazdı sürekli diz üstü otururdu. Sık sık Ulu Caminin minareye yakın bölümünde 
kendisinin seçtiği hücreye çekilir, orada yalnızlığı tercih ederdi. Kendisine bir şey 
sorulmadığı zaman konuşmaz, sorulduğu zaman da ulema derecesinde bilgili 
olduğunu gösterirdi. Kendisi Şafii mezhebinden ol masına rağmen bütün mez-
heplerin sırlarına vakıftı. Kısacası, nefes aldığı her anında nefsiyle cihadı birinci 
plâna çıkarmış, bu konuda kemâl derecesine ermiş bir zattı. 74  

Genelde çok fazla elbisesi olmazdı. Elbiseleri eski de olsa oldukça temiz giyi-
nir, etrafına misk gibi kokular saçardı. Çevresine asla hocalık ve şeyhlik görün-
tüsü vermezdi. İlk dönemdeki hattatlık mesleği istisna edilirse, hayatı boyunca 
herhangi bir meslek ile meşgul olmamış, bütün mesaisini, ilim, ibadet ve irşad 
ile geçirmiştir. Halk, ba zen ona gelir dua isterlerdi. Çünkü onu tanıyanlar yaptığı 
duaların gerçekleştiğini gördükleri için sıkıntılı anlarında ona koşarak kendileri 
için dua etmesini isterlerdi. O da kendilerine dua ederdi. Kendisine verilen he-
diyelerin asla tamamını almaz, ihtiyacı kadar olanını alır kalanını geri çevirirdi. 
Aldığı birkaç kuruşu da sırf çocuklarının nafakası için alırdı. Onun sohbetine ka-
tılanlar, kendilerini her zaman büyük bir velinin huzurunda hissetmişlerdir. 75

3.6.7. Tarikat Anlayışı ve İrşad Metodu 
Şeyh Ahmed Efendinin tarikat anlayışı ve irşad metodu ile ilgili dikkat çe-

ken belki de en önemli husus, ilim ve irşad faaliyetlerini belirli bir medrese 

74	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 30;	 Aynı	 müellif,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 134;	
Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	 144;	Muslu,	Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	 s.	 126;	Aydoğmuş,	
Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	175;	Yapıcı,	Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	
243;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	129;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	73.

75	 Oğuz,	 İki Gavs-ı Enam,	 31;	 Aynı	 müellif,	 Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	 s.	 136;	
Sunguroğlu,	Harput Yollarında,	 144;	Muslu,	Şeyh Ahmed Çapakçûrî,	 s.	 127;	Aydoğmuş,	
Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	176;	Yapıcı,	Harput Âlim Müellif ve Mutasavvıfları,	s.	
243;		Aynı	müellif,	Aziz Şehrin Aziz İnsanları,	s.	129;	Kıyak,	Elazığ Evliyaları,	s.	73.
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veya tekkede yapmamış olmasıdır. Elimizdeki kaynaklar ne Harput’ta kaldığı 
dönemde, ne de Urfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde kaldığı dönemlerde 
kendisine ait bir medrese veya tekkesinin olduğuna dair herhangi bir bilgi ver-
memektedirler. Özellikle Harput’a geldiği zaman Ulu camiye yakın bir yerde 
kaldığı, vaktini, caminin yanındaki bir hücrede daha çok ibadet ve mücahede 
ile geçirdiği, kendisine bir şey sorulduğunda ancak cevap verdiği nakledilir.76   

Onun bu tutumunun Hâlidî-Nakşî geleneğe çok da aykırı olduğu söylene-
mez. Zira Hâlidiyye mensupları,  ilim ve irşad faaliyetlerini sadece tekke ve 
medreselerde değil, aynı zamanda cami ve çevrelerinde de yürütmüşlerdir.77 

Bu durumu, Şeyh Ahmed Çapakçurî’nin hayatında da görmek mümkündür. 
O da Harput’a geldiği zaman herhangi bir medrese veya tekke açmak yerine, Ulu 
Camii ve çevresinde ilim ve irşad faliyetlerini yürütmüştür. Bu şekilde başta Ulu 
Cami İmamı Hacı Tevfik Rıfkı Efendi olmak üzere pek çok mürid yetiştirmiş, 
cami cemaatinden de pek çok kimseye dinî ve ilmî konularda faydalı bilgiler öğ-
retmiştir. Bu ve benzeri faaliyetlerinin yanında, ömrünün son demlerini yaşadığı 
bir dönemde, gördüğü bir rüya üzerine kendisine mektup yazarak intisab etmek 
isteyen Kastamonulu Hattatzâde Muhammed İhsan Oğuz Efendiyi, kendisine 
yazdığı mektuplarla irşad etmiş ve kendisine tarikat icazetnâmesi vermiştir. 

İhsan Oğuz, Şeyh Ahmed Efendi ile tanışmasını anlatırken, çocukluğundan 
beri gönlünde Allah dostlarına karşı daima bir muhabbet olduğunu, bu yüzden 
de Cenab-ı Hak’tan kendisini irşad edecek mürşid-i kâmilin ismini ve cismini 
göstermesi için dua ettiğini, bunun üzerine rüyasında kendisine, mürşidinin 
Şeyh Ahmed Çapakçurî olduğunun bildirildiğini söyler. 

Bu rüya üzerine daha önce Bağdat tarafında mürşid olarak tanınan bir za-
tın durumu hakkında ilmine güvendiği Harput Ulu Camii İmamı Hacı Tevfik 
Hocaya bir mektup yazar. Bu mektupta gördüğü rüyayı da anlatır ve rüyasında 
kendisine söylenen isimde bir zatın o bölgede olup olmadığını sorar. Bunun 
üzerine Hacı Tevfik Efendinin, mana âleminde görmüş olduğu muhterem zatın, 
bu gün Harput’ta ve hayatta olduğunu bildirir. 

İhsan Oğuz, Hacı Tevfik Efendi vasıtasıyla bir mektup daha yazarak, Şeyh 
Ahmed Efendiye ulaştırır. Mektupta, söz konusu rüyayı olduğu gibi arz ederek, 
manevî âlemde bildirilen zatın kendilerinin olup olmadığını, şayet görülen zat 
kendisi ise kendisine intisab etmek istediğini ifade eder. Hacı Tevfik Efendi, 
mektubu Şeyh Ahmed Efendiye arz eder. Ancak Şeyh Efendi, bu yolun büyük-
lerinin ruhaniyetlerinden bir emir almadıkça bir şey yazamayacağını belirtir. 
Nihayet aradan bir yıl geçtikten sonra, Şeyh Ahmed Efendi, kendisine cevap 
yazar ve bu şekilde manevî intisab gerçekleşir. 

76	 Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	173.
77	 Abdulcebbar	Kavak,	“Hâlidiyye	Medreselerinin	Anadolu’daki	İlmî	ve	Kültürel	Hayata	Katkıları”,	

Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, Bingöl	2013,	s.	284-285.
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Bu kabulden sonra, Şeyh Ahmed Efendi ile İhsan Oğuz arasında mektuplaş-
malar başlar. Şeyh efendi, kendisine tarikat derslerini mektup yolu ile öğretir ve 
nihayetinde kendisine tarikat icazetnâmesi verir. Bununla ilgili olarak elimizde-
ki kaynaklarda dokuz adet mektup vardır. 

Şeyh Efendi, her bir mektupta müridine ne yapması gerektiği, hangi zikir-
leri ne kadar çekmesi gerektiği, yaşadığı bazı manevî haller, gördüğü rüyalar, 
tarikatta tevbe, rabıta, zikir, murakabe, nefis mertebeleri ve bunların özellikleri 
ile ilgili pek çok hususu izah eder. Bu mektuplarla İhsan Oğuz seyr u sülûkünü 
tamamlar ve icazetnamesini alır. Bu şekilde Hâlidî-Nakşî yolu Muhammed İh-
san Oğuz vasıtası ile Kastamonu ve çevresinde yayılır.78

3.6.8. Hastalığı ve Vefatı 
Allah dostlarının pek çoğunun dünya hayatları, üzüntü, sıkıntı, dert ve has-

talıklarla geçer. Şeyh Ahmed Çapakçurî de bunlardan biridir. Hayatı, hasta-
lıklarla mücadele ile geçmiştir. Muhammed İhsan Oğuz’un, Tevfik Efendiden 
naklen bildirdiğine göre kendisinde pek çok hastalık mevcut idi. Özellikle bel 
ağrısı, nefes darlığı ve mide rahatsızlığı kendisine her daim sıkıntı verirdi. Za-
ten vefatı da mide rahatsızlığından olmuştur.79 

Son hastalığında sevdiği bir müridi olan Dabak Ahmet, bir tabak dolusu 
bal alarak ziyaretine gelir. Balı önce avluda bir yere bırakarak içeri girer. Şeyh 
Efendi Dabak Ahmet’i görür görmez: “Gel Ahmet, canım da bal istemişti, sağ 
olasın” deyince, Ahmet Efendi bir yandan şaşırır, bir yandan da getirdiği ba-
lın makbule geçmesinden do layı sevinir. Hemen dışarı çıkarak avluda bıraktığı 
balı alıp yanına ge lir. Çapakçuri Hazretleri baldan bir parmak aldıktan sonra 
tabağı Da bak Ahmet’e uzatarak: “Bunu götür evde çocukların yesin” der.80 

Halifesi Hacı Tevfik Efendi, ölüm halini şöyle nakle diyor: “Şeyh Efendi 
kırk gündür midesinden ağır hasta olarak yatıyordu. Hi cri 1340 (Miladi 1921) 
Rebiü’l Evvel ayının 24. Cuma günü akşamı saat bir buçuk sıralarında bu fakiri 
istemişler. Birkaç kardeş ile birlikte yanlarına vardık. Hastalığını artmış bul-
duk ve çok üzüldük. Fakire hitaben biraz Kur’an oku dinleyelim buyurdular. 
Ben de büyük bir üzüntü ile Kur’an-ı Kerim okudum. Sonunda Allah senden 
razı olsun dedi. Daha sonra artık siz gidiniz diyerek ayrılmamızı istedi. Bunun 
üzerine ben gitmeyeceğimi belirttim. Bana Şimdilik bir alâmet yoktur, gerekirse 
seni isterim diyerek beni uğurladı. Eve geldim. Büyük bir üzüntü içerisinde 
yatağa girdim. Uyur uyanık bir haldeyken kapı çalındı. Hemen koştum, kapıyı 
çalan Şefik Efendiydi Şeyh Efendi seni istiyor dedi. Birlikte huzuruna koştuk. 
Beni görünce Kur’an-ı Kerim oku diye emir buyurdular. Hafız Şefik Efen di ile 

78	 Şeyh	Ahmd	Efendinin,	Muhammed	 İhsan	Oğuz’a	yazdığı	mektuplar	ve	kendisine	verdiği	
icazetnâmeler	için	bkz.,	Oğuz,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	22-98.

79	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam, 42;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	145.	
80	 Aydoğmuş,	Harput Kültüründe Din Âlimleri,	s.	177.
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birlikte iki tarafına geçerek Kur’an okumağa başladık. Bu sırada kızları Fatma 
Hanım getirmiş olduğu zemzem suyundan bir iki damla ağzına koydu. Artık 
kavuşma vakti yakın olduğu için kızım artık bunları verme, ihtiyaç kalmadı 
buyurdular. Tam bu sırada yorgan altındaki ellerini göğsüne bağlayıp şaşılacak 
bir tazimde bulundular. Mübarek dilleri sessizce bir şey ile meşguldü. İşte bu 
dakikada Hz. Peygamber Efendimizden kendilerine kadar gelen Nakşibendiye 
silsilesi büyüklerinin hepsinin orada hazır olduklarını hissettim. Odası insanı 
mest eden nurlu bir hâl ile doldu. O anda sayılı olan nefesi tamamlanarak ruhu 
Rahman’a teslim etti. Devrin kutbu bu büyük insan, 94 yıllık ömrünü böylece 
ta mamlayarak her daim huzurunda bulunduğu yüce Rabbine kavuştu. Kabri, 
Harput Ulu Caminin bahçesindedir. 81

SONUÇ
Bingöl ve çevresinde Hâlidî gelenek, Şeyh Ali Sebti’nin Mevlânâ Hâlid’in 

tavsiyesi üzerine Palu bölgesine gelmesi ile başlamıştır. Mevlânâ Hâlid’in bölge 
ile ilgili ilim ve irşad faaliyetlerine baktığımızda öne çıkan en önemli hususlar-
dan bir tanesi, hareketin bölgede bulunan medreseler üzerinden devam etme-
sidir. Mevlânâ Hâlid, bölge medrese geleneğini ilmî hizmetlerle beraber irşad 
faaliyeti yapma noktasında harekete geçirmiş, o gün için ilim okutan medrese 
ehline tasavvufta “hilafet” olarak da kabul edilen irşad görevi vermek suretiyle 
bu potansiyeli daha aktif bir alana çekmiş ve bölge medreseleri Hâlidîlikle be-
raber yeniden bir canlanma ve ihya süreci içine girmişlerdir. Mevlânâ Hâlid, bu 
stratejisi ile ilim, amel ve irşad merkezli bir anlayış ortaya koymuştur.

Aynı stratejiyi halifesi Şeyh Ali Sebti’de de görüyoruz. Şeyh Ali Sebti, Palu’ya 
geldiği zaman özellikle Çapakçur bölgesinde daha çok Kadiriyye tarikatı ge-
leneği üzerinden ilim ve irşad faaliyeti yapan medreselerle tanışmış, bunların 
Nakşibendiyye tarikatına geçmelerini sağlamış ve bu medreseler üzerinden 
kendisine bir faaliyet alanı açmıştır. 

Şeyh Ali Sebti, Palu bölgesine gelip irşad faaliyetlerine başlayınca Çapakçur 
bölgesine de uğrarmış. Bu dönemde Bingöl ve çevresinde bulunan Şeyh Ab-
dullah Melekanî, Şeyh Ahmed el-Çanî, Şeyh Ahmed Halifanî, Kiğılı Şeyh Selim 
Efendi, Şeyh Süleyman el-Kurî, ve Şeyh Ahmed Çapakçurî gibi zatlar kendisine 
intisab ederek Nakşibendiyye tarikatına bağlanmışlar ve bundan sonraki sü-
reçte faaliyetlerini Nakşibendiyye tarikatı geleneği üzerinden devam ettirmiş-
lerdir. İsmi sayılan bu zartların her birisi, Şeyh Ali Sebti’den ilim ve tasavvuf 
eğitimi aldıktan sonra bulundukları bölgelere geri dönmüş ve daha önceden 
devam ettirdikleri medrese geleneğinin yanında aynı zamanda irşad faaliyetle-
rinde de bulunmuşlardır.

81	 Oğuz,	İki Gavs-ı Enam, 52-55;	Aynı	müellif,	Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad,	s.	154-157.	
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Şeyh Ali Sebti’ye intisab eden bu zatlardan Şeyh Abdullah Melekanî, Meneş-
kut bölgesi başta olmak üzere Solhan İlçesi, Muş ve çevresinde, Şeyh Ahmed 
el-Çanî, Genç ilçesi, Az bölgesi ile Bingöl Merkez ve çevresinde, Şeyh Ahmed 
Halifanî, Bingöl Karlıova İlçesi ile Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde, Ki-
ğılı Şeyh Selim Efendi, Bingöl’ün Adaklı ve Kiğı İlçeleri ile Erzurum’un Çat, 
Tekman ve Karayazı İlçelerinde, Şeyh Süleyman el-Kurî, Bingöl merkeze bağlı 
Kur ve Uzunsavat köyleri ile Sancak bölgesi ve bağlı köylerinde, Şeyh Ahmed 
Çapakçurî ise Elazığ Harput, Urfa Siverek ve Viranşehir ile müridi Hattatzâde 
Muhammed İhsan Oğuz vasıtasıyla Kastamonu ve çevresinde ilim ve irşad faa-
liyetlerinde bulunmuşlardır.

Aslında sûfî mürşidler, ilk dönemden itibaren Cibril hadisinde geçen İman, 
İslam ve İhsan kavramları çerçevesinde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak 
esaslarını bir bütün olarak ele almışlar, bu yüzden ilmi tedrisat ile irşad faaliyet-
lerini beraber yürütmüşlerdir. Dolayısıyla bulundukları yerlerde camide imam, 
medresede müderris, tekkede mürşid, toplumda ise kanaat önderi, olarak gö-
rev yapmışlardır. 

Bu anlayış, bütün tasavvuf ve tarikat ehlinde olduğu gibi, Nakşibendiyye 
tarikatı mensublarında da gelenek olarak devam etmiştir. Bu yüzden başta 
Mevlânâ Hâlid olmak üzere Hâlidî mürşidler, bulundukları yerlerde bu anlayış 
ile hareket etmişlerdir. Şeyh Ali Sebti de Palu’ya geldiği zaman bu şekilde bir 
usul takip etmiş, daha sonraki dönemlerde halifeleri ve takipçileri de bu gele-
neği devam ettirmişlerdir. 

Nakşibendiyye tarikatının bölgede takip etmiş olduğu bu uygulama, yani 
cami, medrese ve tekke birlikteliği, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile beraber 
zamanla ortadan kalkmış, sadece medreselerin gayri resmi olarak Arapça okut-
ma faaliyetleri kısmen devam etmiştir. Günümüzde bu anlayış devam etmediği 
için de, din görevliliği mesleği, camide imam, medresede müderris, tekkede 
mürşid, halkın içinde kanaat önderi olma misyonundan uzaklaşmıştır. Bu yüz-
den toplumda irşad faaliyetleri zayıflamış, din görevliliği de sadece cami ve 
çevresindeki hizmetlerle sınırlı kalmıştır. 

Bingöl Hâlidî şeyhleri, bölgede sadece ilim ve irşad faaliyetleri ile uğraş-
mamışlar, aynı zamanda İslam dininin bir emri olan ve Nakşibendiyye tarikatı 
mensuplarınca da önemli bir rükün olarak kabul edilen Müslümanlara ve İslam 
topraklarına yönelik saldırıların bertaraf edilmesi için de mücadele etmişlerdir. 
Bu anlamda hem 1877 Osmanlı-Rus savaşında, hem de Birinci Cihan Harbin-
de Osmanlı ordusuna yardım etmek için bölgedeki aşiretlerle işbirliği yaparak 
Ruslara karşı savaşa katılmış ve büyük yararlılıklar göstermişlerdir.

Neticede Bingöl Hâlidî şeyhlerinin yapmış oldukları ilim ve irşad faaliyet-
leri, medrese geleneği üzerinden gayrı resmi olarak günümüze kadar devam 
etmiş ve bu medreselerde pek çok talebe yetişmiştir. 
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Günümüzde gayrı resmi de olsa medrese geleneği ile beraber tasavvuf ve 
tarikat eğitimini devam ettirenler, hem ilmî tedrisat hem de irşad faaliyetlerinde 
bulunmakta ve pek çok talebe yetiştirmek suretiyle bölgenin dinî ve tasavvûfî 
hayatına katkı sunmaya devam etmektedirler. 

Bütün bunlarla beraber günümüzde Bingöl ve çevresinde Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî ve Şeyh Ali Sebti dönemine benzer bir anlayışta Hâlidî bir gelenekten 
bahsetmek elbette mümkün değildir. Ancak onlardan sonraki süreçten günü-
müze kadar bu yolu takip edenlerin imkânlar ölçüsünde yaptıkları ilim ve irşad 
faaliyetleri ile bölgenin dinî ve tasavvûfî hayatına katkı sağladıklarını da kabul 
etmek gerekir.
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HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN BİNGÖL VE  
HAKKÂRİ ÇEVRESİNDE YETİŞTİRDİĞİ  

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER

Esma SAYIN*

a-) Nakşîlik ve Halîdilik Arasındaki Manevî-Kültürel Bağ
Tasavvuf yolu ve Nakşîlik adabı, manevî bir bağ ve kalp yoludur. “Aynı za-

manda Tasavvufun ana gayesi, kâmil insan olmaktır. İnsanlığın tam olgunluk 
merkezinde Hz. Muhammed oturmaktadır. İşte amaç, O’nun ahlakını uygula-
mak ve o modele kendini uydurmaktır.”1 Bu yolun olmazsa olmaz şartların-
dan bir tanesi de, mutlaka bir danışman ve bir rehber gözetiminde maneviyat 
yolculuğuna devam etmektir. Bu manada rabıta, maneviyat yolcusuna manevî 
manada verilen ilmî ve manevî destektir. 

“Mürid, Hz. Peygamber’in ruhaniyetiyle buluşuncaya kadar bu manevî 
destek devam eder. Hz. Peygamberle beraberlik süreci ise, kulun her an Allah 
Teâlâ’nın murakabe ve gözetiminde olduğunun farkına varması ve bunu sürek-
li yaşaması hali olan “Murakabe” mertebesine ulaşmasıyla son bulur.”2

“Nakşî-Müceddidî kolunun 19. yüzyıldaki en güçlü ve en büyük temsilcisi, 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (v. 1242/1827)’dir. 16 yıllık tasavvufî irşad döneminde 
ünü, Irak sınırlarını ve Osmanlı coğrafyasını aşarak Asya ve Uzak Doğuya ka-
dar ulaşmıştır.”3 

“Mevlânâ Hâlid, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı geniş bir bölgeye hi-
tap ediyordu. Bu geniş yelpaze içerisinde sadece Süleymaniye, Bağdat ve Şam 
gibi ilim ve kültür merkezlerinin ve buralarda iyi eğitim almış ilim adamları ve 

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Balıkesir	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi.
1	 Süleyman	Ateş,	“Tasavvufun	Kaynağı”,	Uluslar Arası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu 

Bildirileri,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	Yayınları,	Ankara,	2012,	s.	46.
2	 Mehmet	 Emin	 Ay,	 “Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî’de	 İnsanın	 Manevî	 Eğitiminde	 Esaslar”,	

Uluslar Arası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu Bildirileri, Türkiye	 Diyanet	 Vakfı	
Yayınları,	Ankara,	2012,	s.	500.

3	 Abdulcebbar	 Kavak,	 “Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî	 ve	 Akîde-i	 Îmân	 Adlı	 Eseri”,	 Bingöl 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,	2013,	Sayı:	2,	s.	157.	
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mutasavvıfların bulunmadığının farkındaydı.”4 Bu noktada Mevlânâ Hâlid’in 
amacı, bu bölgelerde de ilim adamları ve mutasavvıflar yetiştirmekti.

“Hâlid-i Bağdâdî, Kürtler’in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Irak’ın dinî 
hayatı üzerinde de özel bir etkiye sahiptir. Tarih boyunca hâkim tarikat ola-
rak Kâdiriyye’nin faaliyet gösterdiği bu bölgede Hâlidiyye’nin doğuşuyla 
hâkimiyet, Nakşibendiyye’ye geçmiştir. Berzenci ve “Sâdât-ı Nehri” gibi şeyh 
ailelerinin çoğu Kâdiriye’den Nakşibendiyye’ye geçmiş. Sonuçta Kürt kimliği, 
bir dereceye kadar Hâlidiyye koluyla birleşmiştir.”5 Buradan anlaşılmaktadır ki 
Kürt kültürüyle Hâlidiyye kolu önemli bir bütünleşme sağlamıştır.

“Ahmed-i Hanî’den etkilenen sadece Molla Halil değildir. Hanî ile aynı ta-
rikat meşrebini paylaşan, 19. yüzyıldaki müceddidî şeyhi Mevlânâ Hâlid ve 
çağdaşı olan bazı âlimler de ondan etkilenmişlerdir.”6 Bu âlim-mutasavvıf şah-
siyetler, biraz sonra bahsedileceği üzere, yaşadıkları toplumların sosyal gerçek-
lerine uygun olarak İslâm akidesini geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle muhta-
sar, mensur ve manzum eserler kaleme almışlardır.

b-) Hâlid-i Bağdâdî’nin Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetlerden Seyyid Tâhâ-ı 
Hakkâri

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, hedeflediği eğitim modeliyle kendine 
âşık ve kendi menfaatleri için yaşayan insan modeli yerine, insanlığın selameti 
için kendi isteklerini feda eden bir insan modelini öngörmektedir. Kendi istek-
lerini toplumun iki cihan saadeti için feda eden Hâlid-i Bağdâdî, hangi yaş ve 
tahsil seviyesinde olursa olsun halifeler ve talebeler yetiştirmiştir.

O’nun talebelerini incelediğiniz zaman, her birisinin kendi kabiliyeti ve ka-
pasitesi nispetinde ondan faydalandığını, imanlarının inkişaf ettiğini, cemiyete 
karşı şefkat ve muhabbet hislerinin geliştiğini görürüz. İşte bunun sırrı, Hâlid-i 
Bağdâdî’nin eğitim metodunda gizlidir. Bu bağlamda Hâlid-i Bağdâdî’nin ye-
tiştirdiği en önemli şahsiyetlerden bir tanesi de, Seyyid Tâhâ-ı Hakkâri’dir.

“Seyyid Tâhâ-ı Hazretleri, 18. asırda Anadolu’da yaşayan, zamanın büyük mu-
tasavvıflarındandır. Hakkâri diyarının manevî büyüklerinden olan Seyyid Tâhâ, 
silsile-i âliye denilen büyük âlim ve mutasavvıfların otuz birincisi ve Abdülkadir 
Geylanî hazretlerinin, on birinci torunudur. Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri, Hakkâri’nin 
Şemdinli ilçesinde doğmuş ve Şemdinli’ye tam kırk iki yıl hizmet etmiştir.”7

“Seyyid Tâhâ’nın hocası olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin rabıta konusunu 
ilk olarak sistemli hale getiren kişi olma özelliği, onun Tasavvuf Tarihi içerisinde-
ki ayrıcalıklı konumunda önemli bir yer tutar. O’na göre rabıta, bid’at değildir. 

4	 Kavak,	a.g.m.,	s.	159.
5	 Zeki	 Tan,	 “Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî’nin	 Talebelerinden	 Seyyid	 Tâhâ	 el-Hakkârî”,	 Iğdır 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,	Nisan,	2013,	Sayı:	3,	s.	10.
6	 Kavak,	a.g.m.,	s.	163.
7	 Nazife	Özatak,	İrşat Kutbu Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri, Nesil	Matbaacılık,	İstanbul,	2003,	s.	7.
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Gerçekte rabıta, Nakşibendiyye tarikatının önemli esaslarından birisidir. 
Hatta Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetine sarıldıktan sonra Allah’ın 
rızasına vasıl olmanın yollarından birisi, rabıtadır.”8 

Allah dostları ve sadıklarla manen beraber olma hali olan rabıta, Seyyid 
Tâhâ’nın manevî eğitim modelinde çok önemlidir. Çünkü rabıta, müridin mür-
şidiyle manevî bağı ve iletişimidir. Müridin mürşidinden feyz alması, onunla 
zahirî ve batınî anlamda davranış ve gönül beraberliğiyle mümkün olmaktadır. 

“Rabıta; tarikatta müridin, kâmil ve fenafillah makamında bulunan şeyhinin 
suretini göz önünde tutarak ruhaniyetinden medet istemesidir. Ona göre mü-
ridin terbiye edilmesi ve mürşidinin yanında bulunuyormuş gibi feyz alması 
lüzumludur. Zira rabıta, feyz almak isteyeni, feyz verecek olan zatın ruhani-
yetinin tasarrufu altına sokmaktadır. Bu rabıta sebebiyle mürit, kötü ve çirkin 
işlerden uzaklaşır.”9

Seyyid Tâhâ Hazretleri, Nakşibendiyye tarikatının Hâlid-i Bağdâdî’ye (öl. 
1942) nispet edilen en önemli kaynaklarından birisi kabul edilmektedir. Bu bağ-
lamda Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri’ye ulaşan dört önemli silsile bulunmaktadır.”10 
Aynı zamanda bu cemaat, Haznevî’nin (öl. 1949) halifesi, Abdülhakim 
Hüseynî’nin oğlu Muhammet Raşit Erol (öl. 1993) ile menzil cemaati adıyla 
meşhur olmuş ve yaygınlık kazanmıştır.”11

Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri’nin, hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile iletişiminin 
ve manevî rabıtalarının son derece güçlü olduğunu görmekteyiz. Seyyid Tâhâ, 
hocasıyla manevî bağını koparmamış; Hâlid-i Bâğdâdî ise ona ikaz, irşat ve 
mektuplarıyla hep yol göstermiştir. Hâlid-i Bağdâdî ile Seyyid Tâhâ arasındaki 
şu mektup ikisi arasındaki manevî rabıtayı gözler önüne sermektedir:

“Benim ashabımın hepsi de, sizlerin felahınızı ümit ve reca ederler. Özellikle 
Seyyidim, Seyyid Abdulkadir Berzencî ve Hacı Musa, âli cenabınızdan iman sela-
meti için dua etmenizi rica ederler. Sizler hakikaten merhamet ve ihlâs ehlisiniz. 
Ben sizden ve kardeşimiz fakih Abdulkadir’den bu miskin, garip, günahı çok mü-
ridiniz için, zorlukların üstesinden gelmek hususunda dua talep ediyorum.”12 

Bu hususta Mevlânâ Hâlid müridlerine tevazunun bir ifadesi olarak ‘…
Benim Seyyid Tâhâ’dan daha üstün olduğumu zannetmeyiniz’ der. Orada bu-

8	 Ay,	a.g.m.,	s.	500.
9	 Vahit	Göktaş,	Tasavvuf Yazıları,	Ankamat	Matbaası,	Ankara,	2014,	s.	332.
10	 Süleyman	Uludağ,	“Hâlidiyye”,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslâm	Ansiklopedisi,	İstanbul,	c.	15,	

1997,	s.	297.	
11	 Âdem	 Efe,	 “Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî	 ve	 Hâlidîliğin	 Sosyo-Kültürel	 Boyutları”,	Uluslar 

Arası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu Bildirileri,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	Yayınları,	
Ankara,	2012,	s.	440.

12	 Zeki	Tan,	“Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	Talebelerinden;	Seyyid	Tâhâ-yı	Hakkâri”,	Uluslar 
Arası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu Bildirileri,	Türkiye	Diyanet	Vakfı	Yayınları,	
Ankara,	2012,	s.	229.
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lunan müridlerden biri, ‘Fakat siz, onun üstadı değil misiniz?’ diye sorunca, 
Mevlânâ Hâlid şöyle der: ‘Evet ben onun üstadıyım fakat onun benimle olan 
durumu bir şehzade eğitmeninin şehzadeye karşı olan durumu gibidir. Şehza-
de eğitmeni her ne kadar onları eğitip terbiye ediyorsa da, şehzadeler ondan 
daha üstündürler.’ der.”13

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de, özellikle Şah ile olan ilişkilerin hangi seviye-
de tutulması gerektiği hususunda Seyyid Tâhâ’ya şu mektubu yazar: “Kıymetli 
Seyyid Tâhâ! Allah-u Teâlâ’nın emanında olunuz! Şöhretten daima sakınınız. 
Kişi için talebelerin çokluğu da, büyük bela olabilir. Allah-u Teâlâ, sizi o afetten 
korusun. Kalbin Acem beldelerine meyletmesin; bu meyli öldürücü, ruhu kuru-
tucu zehir biliniz. Nerede kaldı onların yanına gidilmesi… Onlara yakın olmak-
tan, tatlı idareli dil kullanmaktan çok uzak olmalıdır. İnşallah bu kimselerle bir 
araya gelmezsiniz. 

Eğer Şah bile bizzat davet ederse, gitmemelidir. Nerede kaldı ki, başkalarının 
davetine gidilsin. Böyle davete verilecek cevap şudur: ‘Biz derviş kimseleriz. Bi-
zim işimiz, dünyadan kesilmek, İslam padişahına dua etmek ve insanların dini-
ne hizmettir. Devlet reislerinin meclisinin edeplerini bilmeyiz.’ Sana emrettiğim 
üzere ol, muhalefet etme. Molla Mustafa Eşnevî’ye de fakirin selamını söyle ve 
bu yazdıklarım aynı zamanda onun içindir.”14 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin öğrencilerine yazdığı bu mektuplar O’nun 
manevî eğitim modelini ve insan-ı kâmil yetiştirme hassasiyetini gözler önüne 
sermektedir. Aynı zamanda Mevlânâ Hâlid’in bu mektupları, mutasavvıflara, 
devlet reislerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini göstermesi açısından da 
önemlidir.

Seyyid Tâhâ, eğitim metodunu sanki Hâlid-i Bağdâdî’nin kendisine yaptığı 
şu duayla özetler: “Cenâb-ı Allah, bizleri ve sizleri kendi rızasıyla meşgul etsin. 
Mâsivasından yüzümüzü çevirsin. Dünyadaki az ve basit mal sevgisi yüzün-
den, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin hatırın-
dan bile geçirmediği nimetlerden bizleri alıkoymasın.”15 

“Seyyid Tâhâ, talebelerini yetiştirdikten sonra değişik yerlere irşat vazife-
si ile gönderdiğinde de onları irşat ve ikaz edici mahiyette mektuplar yazmış-
tır. Seyyid Tâhâ’nın hocası Hâlid-i Bağdâdî de, hayatta kaldığı dönemde ona 
mektuplar vasıtasıyla nasıl bir yol haritası takip edeceği hususunda yardımını 
esirgememiştir.”16 

13 Tan, a.g.m.,	s.	231.
14	 Muzaffer	Taşyürek,	Hatme-i Hacegan Sultanları,	Hacegan	Yayınları,	İstanbul,	2003,	s.	150-

151.
15	 Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî,	Buğyetü’l-Vacid fi Mektubâti’l-Mevlânâ Hâlid,	(neş.	Esad	Sahib),	

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyyeti,	Şam,	1334,	s.	265.
16 Tan, a.g.m.,	s.	228.
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“Seyyid Tâhâ, yaşadığı toplumun aynı zamanda siyasi varlığını da temsil edi-
yordu. Bu manada ulema, Osmanlı toplumunun işleyişini düzenleyen merkezî 
kurumlardan birini oluşturmaktaydı.”17 Farklı ırka sahip olma, ilahî kudretin 
isteği ile olmuştur. Farklı ırka mensubiyet, insanın tercih hakkını kullanamadı-
ğı bir husustur. Bütün bu farklılıklara itiraz, ilahî takdire itirazla eşdeğerdir. 

Hakkâri, bulunduğu coğrafi konum ve fiziki şartlar nedeniyle ilim ve kültür 
merkezi olmaktan uzak bir mahaldedir. “Ancak, Hakkârili insanların ilme olan 
iştiyak ve merakları, bu beldenin önemli ölçüde ilim merkezi olmasına yetme-
mişse de, ilim elde etmek için gittikleri şehirlerde birer Hakkârili olarak isim-
lerini duyurmayı başarmış ve ilme önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.”18 Bu-
nun yanında Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri’nin tasavvufî ve ilmî kişiliği, Anadolu’da 
Nakşîlik-Hâlidîliğin yayılmasını sağlamıştır. 

Seyyid Tâhâ, bölgenin aşirete dayalı yapısını çok iyi biliyordu. Bu nedenle o, 
aşiret geleneği ile İslâm kültürünü bütünleştirmiştir. Yöredeki bütün aşiretler, 
onu bir kanaat önderi olarak görmüş ve saygı duymuştur. Günümüzde bile 
Hakkâri’de halkın en çok sevdiği tarihsel ve manevi şahsiyet, Seyyid Tâhâ’dır.

c-) Hâlid-i Bağdâdî’nin Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetlerden Şeyh Hâlid-i 
Cezerî

“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin önde gelen halifelerinden biri olan Şeyh 
Hâlid-i Cezerî (ö. 1839) Gabar Dağı’nın üzerinde bulunan Basret Köyü’nde 
1820’li yıllarda kurduğu dergâh ve medrese ile Nakşibendîliğin Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Şeyh Sâlih-i Sıpkî (o. 
1852), Sıbğatullah Arvâsî (ö. 1870 ), Hâmid-i Mardinî (ö. 1882) gibi tanınmış 
sûfîler burada eğitim almışlardır.”19

“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Irak’tan Şam’a geçerken, tarih boyunca bir ilim 
ve irfan merkezi olan Cizre’ye uğrayarak Nakşibendî tarikatını anlatmak ve hal-
kı irşat etmek ister. Cizre’de halkın büyük teveccühü ile karşılanır. Kendisini 
misafir ve ziyaret eden ilim ehli arasından “Molla Hâlid” olarak tanınan Hâlid-i 
Cezerî’nin ilmini ve halini beğenir ve onu Şam’a davet eder. Bunun üzerine 
Hâlid-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile birlikte Şam’a gider ve orada seyr 
u sülûka girer.”20

“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin önde gelen halifelerinden biri olan Şeyh 
Hâlid-i Cezerî, şeyhi tarafından özellikle Cizre halkının irşadı için görevlendi-

17	 Şerif	Mardin,	Bediüzzaman Said Nursi Olayı Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim, 
İletişim	Yayınları,	İstanbul,	1992,	s.	169.

18	 Şakir	Gözütok,	 “Hakkârili	Devlet	Adamı	ve	Âlimler	 (Abbâsiler	Dönemi)”,	A.Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi,	46,	Erzurum,	2011,	s.	277.

19	 İbrahim	Baz,	“Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	Halifelerinden	Şeyh	Hâlid-i	Cezerî	ve	Basret	
Dergâhı”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,	(2013/2), 32,	s.	139.	

20	 Baz,	a.g.m., s.	141.
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rilmiş ve bu vazife tamamlanmadan şehri terk etmemesi istenmiştir. Bu emir 
üzerine, ilk yıllarda onun faaliyetlerine karşı çıkanlar olmuşsa da o, bir yandan 
müderrislik vazifesi, bir yandan da yoğun bir irşat hizmeti yürütmüştür. 

Bu vazifenin Cizre’de ne kadar süre ile devam ettiği tam olarak bilinmemek-
le birlikte kaynaklarda geçen ve halen Cizre’de ilimle uğraşan hemen herkesin 
sözlü olarak naklettiği bir olay, Hâlid-i Cezerî tarafından Cizre’deki irşat hiz-
metlerinin tamamlandığına bir işaret olarak kabul edilir.”21

“Doğu ve Güneydoğuda irşat hizmeti yürüten hemen bütün tarikat şeyhle-
rinin ortak yönlerinden bir tanesi, her yıl ortalama üç ay kadar kendi çevrele-
rinde ve halifelerinin bulundukları bölgelerde belli sayıdaki talebesiyle birlikte 
irşada çıkmalarıdır. 

Şeyh Hâlid-i Cezerî de bu çerçevede irşat faaliyetleri yürütmüştür. Bir se-
ferinde Diyarbakır’a doğru giderken yolları bugün Batman iline bağlı Gercuş 
ilçesinden de geçer.”22 Anlaşıldığı üzere hem Şeyh Hâlid-i Cezerî hem de O’nun 
halifeleri, Nakşibendî ve Hâlidî kültürün Güneydoğu Anadolu bölgesinde ya-
yılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Sosyal çözülmeyi engelleyen en etkili şeyin manevî unsurlar olduğu bi-
linmektedir. Manevî unsurların toplumun atardamarlarına iletilmesinde en 
önemli taşıyıcı, âlimlerdir. Doğu ve Güney Doğu’da dinî hayatın canlı kalma-
sında âlimlerin rolü, çok önemlidir. Bu rolü üstlenme ve yaşama hususunda 
Anadolu’daki Nakşîliğin ve Hâlidîliğin manevî ve tasavvufî merkezi olan Şeyh 
Hâlid-i Cezerî Şırnak’ta, en önemli ve etkileri en canlı yaşanan örnektir.

d-) Hâlid-i Bağdâdî’nin Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetlerden Şeyh Osman 
Siracüddîn et-Tavîlî

“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Süleymaniyeli ilk halifesi olan Şeyh Osman 
Siracüddîn et-Tavîlî (v. 1283/1866) Irak’taki Hâlidî şeyhleri içinde en geniş sil-
sileyi oluşturan kişidir. Günümüzde Halepçe şehrinde bulunan Biyâre nahi-
yesinde postnişin olduğu Biyâre Medresesi/Tekkesi, Irak’taki en etkin Hâlidî 
merkezlerinden biri olmuştur. “Küçük Ezher” olarak adlandırılan Biyâre Med-
resesi ve ona bağlı olarak açılan yeni tekkeler ile Nakşibendî-Hâlidîliğin Irak-
İran sınırının her iki tarafında ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde yayılması 
sağlanmıştır.”23

“Şeyh Osman’ın postnişîn olduğu Biyare Medresesi hem ilmî hem de 
tasavvufî açıdan bölgenin gözde merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu sa-

21	 Baz,	a.g.m.,	s.	142.
22	 Baz,	a.g.m.,	s.	143.
23	 Abdulcebbar	Kavak,	“Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	Halifelerinden	Şeyh	Osman	Siracüddin	

et-Tavîlî	(v.	1283/1866)	ve	Biyâre	Medresesi/Tekkesi”,	Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi,	Erzurum,	2015,	Sayı:	43,	s.	260.
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yede gerek Irak’ın farklı bölgelerinden gerekse İran’ın Sünnî Kürtlerin meskûn 
olduğu kuzeybatı şehirleriyle Azerî ve Dağıstanlıların meskûn olduğu Taliş ve 
Dağıstan bölgelerinden çok sayıda zevat ilim ve tasavvuf eğitimi için Biyâre’ye 
teveccüh etmişlerdir. 

Şeyh Osman’ın irşat faaliyetleri sayesinde İran’da yaşayan çok sayıda Yahu-
di ve Hıristiyan’ın Müslüman olduklarından bahsedilmektedir.”24 Bu noktada 
Şeyh Osman, Nakşibendî-Hâlidî kültürün Irak-İran sınırının her iki tarafında 
ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde hem müslüman hem de gayr-ı müslim pek 
çok insan tarafından anlaşılmasını sağlamıştır. 

“Şeyh Osman Siracüddin et-Tavîlî’nin Hâlidî şeyhleri içinde Seyyid Taha 
Nehrî (v. 1269/1853)’den sonra en geniş ikinci silsileyi oluşturan şahsiyet ol-
duğu söylenebilir.”25 Bu bağlamda Şeyh Osman, farklı kültür ve meşreplerin 
birleştiği bir kültürel yapının oluşmasına hizmet etmiştir. Aslında medeniyet 
dediğimiz şeyin özü, farklılığa saygı ve hoşgörüyü benimsemektir. İslam dini, 
temel referansları Kur’ân ve Sünnet olması itibarıyla “öteki”yi bir realite olarak 
kabul eder. 

Şeyh Osman Siracüddin et-Tavîlî, hem Hâlid-i Bağdâdî ile hem de halkla 
olan manevî bağı sayesinde bölgenin ilim, kültür ve maneviyat merkezi olma-
sına olanak sağlamıştır. Seyh Osman’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de, 
Irak ve İran yöresinin sosyal ve kültürel özelliklerini çok iyi analiz etmiş ve 
geliştirdiği ahlak öğretisinin bu yöre insanıyla bütünleşmiş olmasıdır.

Sonuç
Kalp ve maneviyat eğitimi olan tasavvuf, talebe ve hoca sevgisiyle yol alır. 

Hoca, talebeden; talebe de hocasından bedeni manada ayrı düşse de; kalbî ve 
manevî manada ayrı düşmez. Çünkü mutasavvıf, bir gönül insanıdır ve bir kalp 
adamıdır. Kalp yolu olan tasavvufta mutasavvıf, aynı Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 
gibi, hem talebesini irşat eden hem de toplumun sosyo-kültürel yapısıyla bera-
ber manevî-ahlakî gelişimine hizmet eden bir kişi olmalıdır. 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye sivil halk tarafından biçilen veya yüklenilen bir 
rol vardı. O, toplumun bütün sosyal ve manevî problemlerine müdahil olma 
misyonunu üstlenmişti. Hâlid-i Bağdâdî’nin temsil ettiği manevî eğitimin gü-
nümüze kadar devam etmesi, günümüzde yaşadığımız problemlerin çözülme-
sini sağlayacak durumdadır. 

24	 Kavak,	a.g.m.,	s.	264.
25	 Kavak,	a.g.m., s.	265.
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BİNGÖL’DE HÂLİDÎLİK (MELE AZİN AİLESİ)

Abdülkerim BİNGÖL* - Mehmet Faruk ARAZ**

Giriş
Tasavvuf, Kur’an ve sünnet istikametinde “üsve-i hasane”yi hayata hâkim 

kılmayı amaçlayan teorik ve pratik bir disiplin olarak daha İslam’ın ilk dönem-
lerinde II/VIII yüzyıllarda ortaya çıkmıştır.

Tasavvufun tariflerinde işaret edilen ortak hususlar: kalbi dünyadan ayırıp 
Allah’a bağlamak (zühd); Kur’an ve sünnet istikametinde (Şeriat) ibadet ede-
rek ruhu saflaştırmak; ibadet, zikir, tefekkür, riyazet ve mücahede ile nefsin 
arzularını kontrol altına almak(tezkiye); hakikatın bilgisini (ledün ilmi) elde dip 
Allah’a vuslatı gerçekleştirmenin arzu ve gayreti içinde olmaktır.1

İnsanın ruhu, ahlakî ve psoklojik yapısı tasavvufun seyri sülûk’ünün ana 
konusunu teşkil eder. Bu nedenle Sûfiler insanın manevî yapısında “kalp”, ruh 
ve akıl olmak üzere üç önemli özelliğinin üzerinde durmuşlardır.

Tasavvuf dinamik bir yapıya sahip olup terakki ve kemale doğru değişimi 
amaçladığından dar anlamda ferdi, geniş anlamda ise toplumu harekete ge-
çirmek istemiştir. Tasavvufun her mektebi, misyonunu icra edip kendi anlayı-
şını sunarken ayet ve hadisleri referans almıştır. Mesela Nişâbur, fütüvvet ve 
melâmet; Horasan, fütüvvet ve îsâr; Mısır, marifet ve muhabbet; Şam, açlık ve 
gece ibadeti; Bağdat ise tevhit ve ilâhî aşk gibi sûfî hal ve makamları ile ilgili an-
layışları öne çıkaran yerlerdir.2 Bu anlayış farklılığı devam etmiş ve buna bina-
en ortaya çıkan en önemli ekollerden biri de Nakşibendî tarikatı olmuştur. Ba-
hauddin Nakşebend, tasavvuf eğitimindeki metodunu şu şekilde açıklamıştır: 
“Biz müridi dilersek cezbe, dilersek süluk yoluyla terbiye ederiz. Bu bizim elimizdedir. 
Sohbetlerimize gelenlerin bazılarının günlünde muhabbet tohumu vardır. Ama dünyevî 
alakalar yüzünden gelişip büyüyememiştir. Bizim vazifemiz o kalplerdeki dünyevi ala-

∗		 Dr.,	Muş	Alparslan	Üniversitesi	(akerimbingol@hotmail.com).
∗∗		 Öğr.Gör.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(muhammedfarukaraz@gmail.com).
1 Mehmet	Necmettin	Bardakçı,	Doğuştan gönümüze Tasavvuf ve Tarikatlar,	İstanbul,	2016,	s.	

20;	Osman,	Türer,	Ana hatlarıyla Tasavvuf Tarihi,	İstanbul,	1995,	s.	23-28.
2 Bardakçı,	a.g.e., s.	42.
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kaları temizlemektir. Bazılarının ise gönlünde muhabbet tohumu yoktur. Bizim vazi-
femiz bunların günülerine muhabbet tohumu ekmektir.3 Nakşibendî tarikatı daha 
sonra Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (v. 1826), ile pekişmiştir.4 

Nakşibendî tarikatının bir kolu olan Hâlidîyye ekolunun kurucusu Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî (v. 1826), farklı bölgelere giderek ilmi ve tasavvufi dersler al-
mıştır. En son Dehlevî’den (v. 1763) Nakşibendî, Kadirî, Sühreverdî, Kübrevî ve 
Çeştî tarikatlarından icazet alarak irşad faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.5 
Bahaeddin Nakşibend’e (r.h.) kadar Hâceganiyye olarak bilinen Nakşibendiyye 
tarikatı dönemlere göre farklı isimler ile anılmış ve Hâlidî Bağdâdî’den itibaren 
“Nakşibendiyye Hâlidiyye” olarak isimlendirilmiştir.6

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin mesajı sosyolojik açıdan iman, amel, ve ah-
lak boyutlarıyla-yaşanır kılan bir ruh inşâ etmekle kalmamış, bu ruh saye-
sinde İslam dünyasının on dokuzuncu asır emperyalizmine direnme gücünü 
artırmıştır.7 Ayrıca politik olarak İslam’a tehdit gördüğü akım veya herhangi bir 
unsurla, gerek politik gerekse kendine has yöntemlerle mücadele etmiştir. Bu 
nedenle Tasavvuf, toplumsal ilişkileri etkilediği kadar ilmî ve siyasi hayatı da 
etkilemiştir. Kimi zaman terakki edip gelişmelere sebep olmuş, kimi zaman ise 
dâhili çelişki ve çatışmalarla gündeme gelmiştir.

 Özü itibariyle kendilerine has bir dünya inşa etmek isteyen ve bu çerçe-
vede tasavvufi, ilmî ve içtimai ilkeler belirleyen insanların bir araya gelmesiy-
le oluşan tarikat halkasının zamanla farklı misyonları olmuştur. Siyasi erk ile 
sürtüşmeye girdikleri zamanlar olduğu gibi idarecilerden destek gördükleri 
zaman da olmuştur. İhtilaflı süreçler yaşadıkları gibi kendi halinde dünyadan 
el etek çektikleri süreçler de olmuştur. Bölgemizde farklı tarikat geleneklerinin 
faaliyetleri kapsamında bölgemizde birden fazla tarikatın etkisi olduğu görül-
mektedir. Merkezi idareden çok uzakta olan, bundan ötürü ilmî vs. faaliyetin 
imkânlarından kısıtlı faydalana bölgemizde tasavvufi geleneğin önemli bir boş-
luğu doldurduğu söylenebilir. 

Hâlidiyye tarikatı XIX. yüzyılında İslam dünyasının en yaygın tarikatı ol-
muştur. Hâlidiliğin bu kadar tutulmasında tarikat şeyhlerinin genellikle med-
rese çıkışlı ve şeriata sıkı sıkıya bağlı kişiler olması etkili olmuştur. Bunun te-
melini ise Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin “İhsaiyye Medreseleri”ve “Sâlihiyye 
Dergâhları” oluşturur.8 Hâlidîliğin yayılmasındaki diğer bir etken de onun teb-

3	 Necdet	Tosun,	Bahaeddin Nakşebend, Hayatı, görüşleri tarikatı,	İstanbul,	2002,	99-105,	300.
4	 Bardakçı,	a.g.e., s.	300.
5	 Hamit	Algar,	Nakşibendîlik, (Trc:	Cüneyt	Köksal,	Ethem	Cebecioğlu,	İsmail	Taşpınar,	Kemal	

Kahraman,	Nebi	Mehdiyev,	Nurullah	Koltaş,	Zeyneb	Özbek),	İnsan	Yay.,	İstanbul,	2007,	s.	
348,	373.

6	 Bardakçı,	a.g.e., s.	307;	Türer,	a.g.e., s.	178.
7	 Mehmet	Tayfun	Amman,	Uluslararası	Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî	Sempozyumu,	11-13	Haziran	

2010,	Türkiye	Diyanet	Vakfı,	Ankara,	2012,	s.	140.
8	 Bardakçı,	a.g.e.	s.	307.
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liğ esasına bağlı olarak yayılmacı bir prensiple hareket etmiş olmasıdır. Nitekim 
Mevlânâ Hâlid çok sayıda âlime halifelik vermiş ve onları hizmet etmek üzere 
farklı bölgelere göndermiştir. Bingöl ve çevresinde Hâlidîliğin yayılmasında da 
onun Palo’daki halifesi Şeyh Ali Sebitî etkili olmuştur.9 Şeyh Ali, bizzat bölgede 
irşat ve tebliğ için bizzat dolaşmış, bölgede tasavvufun kökleşmesinde aktif bir 
rol üstlenmiştir. Şeyh Ali’nin en çok Bingöl ve Palo’nun dağ köylerinde mürit 
edinmiştir. Şeyh Ali’nin Faaliyetleri sonucu başka bir tasavvuf ekolünden olup 
Hâlidiliğe geçmiş aileler olmuştur ki bu ailelerden biri de Bingöl ve Muş çevre-
sinde, ikamet eden Mele Azin ailesidir.10

1. Mele Azin Ailesi 
Bingöl ve Muş yöresinde birçok köyde ikamet eden Mele Azin ailesi yöre-

mizde yaklaşık 300 yıldır tasavvufi faaliyet yürütmektedir. Bölgeye gelmeden 
önce de tarikat mensubiyeti bulunan ailenin günümüze kadar süren imamlık 
geleneği ve tasavvufi faaliyeti vardır. 11 

1.1. Ailenin Bölgeye Geliş Serüveni
Gerçek adı İzzeddin olan bu zatın adını, “Mele Azin” olarak telaffuz edenler 

olduğu gibi “Mele Azdin” ve “Mele Azim” olarak da telaffuz edenler vardır.12 
Gerçek adının “Mele Aziz” olduğunu söyleyenler ya da “Büyük Molla” anla-
mında “Mele Azim” olduğunu söyleyenler de vardır. Bu zat, Kulp’un Herta 
köyünden olup burada metfun olan Şeyh Mahmut’un soyundandır. Mele İz-
zeddin bir dönem imamlık yapmak için Ginç mıntıkasına gelmiş ve Ginç Miri 
onu imamlık yapması için Dadina Köyüne yerleşmesini istemiştir.13

9	 Şeyh	 Ali	 Sebitî,	 tarikat	 icazetini	 Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî	 Hazretleri’nin	 kardeşi	 Şeyh	
Mahmud	Sahib	Hazretlerinin	mührüyle	Şeyh	Mahmud	Sahib	Hazretlerinin	elinden	almıştır.	
Ancak	Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî	 Hazretleri’nin	 kardeşi	 Şeyh	Mahmud	 Sahib	 Hazretleri,	
icazeti	verirken	Ali	Sebiti	Hazretleri’ne;	“Sizin icazetnameniz Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin 
emri üzerine yazılmış bende imzalıyorum. Bana verilen emir üzerine doğu da Palu’ya yerleşip 
doğu bölgesinde halkı irşat etmekle vazifelendirilmiş olduğunuzu, size bildirmekle vasiyetini 
yerine getirmiş bulunuyorum.”	 diyerek	 ona	 icazetnamesini	 takdim	 etmiştir.	 Bu	 bilgiye	
binaen	Şeyh	Ali,	Mevlânâ	Hâlid’in	halifesi	olduğu	şöhret	kazanmıştır.	Detaylı	Bilgi	için	bkz:	
Süleyman	Yapıcı,	Palu Tarih-Kültür-İdari ve Sosyal Yapı,	s.	211-213;	Bkz.	Süleyman	Yapıcı,	
Harput- Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları,	Sistem	Ofset	Basım	Yayın,	C.I,	Ankara,	2013,	 s.	
290;	ayrıca	bkz.	Bünyamin	Erdem,	Şeyh-ül Meyadinî,	s.	180;	ayrıca	bkz.	Serdar	Karabulut,	
a.g.e., s.	53;	Sebahattin	Çanî,	Seyh Hasan’il Nakiyil Palevi Hayatehu ve Asarehu,	s.	21.

10	 Bingöl	ve	çevresinde	Şeyh	Ali	Sebitî’nin,	nispeten	daha	çok	kabul	görmesinin	sebepleri	için	
bkz.	Serdar	Karabulut,	Şeyh Ali Sebitî el-Palevî,	Altın	Kalem	Yay.,	İzmit,	2014,	s.	61.

11 Mele	 Hanefi	 Ballı,	 Kişisel	 görüşme,	 Bingöl	 Genç	 ilçe	 müftülüğü	 görevini	 yapmaktadır.	
04.04.2017.

12	 Mehmet	Çağlayan,	Şark Uleması, İstanbul,	Çağlayan	Yay.,	1996,	s.	55.
13	 Molla	 Hanefi	 Ballı,	 kişisel	 görüşme,	 04.04.2017;	Molla	Abdurrahman	Araz,	 23.04.2017,	

Mehmet	 Emin	 Araz;	 Bingöl,	 0404.2017;	 Abdülhamit	 Ağaç,	 kişisel	 görüşme,	 Malatya,	
10.03.2017.	
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Bunun üzerine bu zat, Mele İbrahim ve Mele Yusuf adında iki oğluyla beraber 
Varto’ya güç eder. Mele İzzeddin, büyük oğlu Mele İbrahim’le Dadina’da Mele 
Yusuf da Dodan’da imamlık yapar. Bir müddet sonra Mele İzzeddin, Dadina’da 
vefat eder, daha sonra Dodan’da imamlık yapan Mele Yusuf da Dodan’da vefat 
eder ve Dodan’da bir tepenin üzerine defnedilir.14

Mele İzzeddin’in büyük oğlu Mele İbrahim, babası ve kardeşini kaybettik-
ten sonra baba diyarı sayılan Herta’ya geri dönmek üzere kardeşinin oğlu Mele 
Muhammed ile yola çıkar. Ancak yörenin idarecisi olan Ginç Miri bu durum-
dan haberdar olur. Oralarda durması için ısrar eder ve onu, üç-beş tercih arasın-
dan Hırbuzun’da durmaya ikna eder. Bunun üzerine Mele İbrahim, yetim kalan 
yeğeniyle beraber Hırbızun/Yiğitharman’a yerleşir.15

Aile bilahare imamlık ya da irşat yapmak için farklı köylere dağılır. Bu ne-
denle ailenin mensupları bir köyde çoğunluk oluşturmamışlardır. Aksine çeşitli 
köylerde üç-beş aile şeklinde yerleşmişlerdir. Buna göre Muş’un Xaziya/Savaşçı-
lar, Pazu/Bilek, Sahag/Ağartı, Nevala Kevirî/Durgun, Dom/Körpeağaç, Palas/Ye-
roluk, Hêrgêt/Nadaslı, Qerebega/Karabey, Varto’nun İnalî/Yılanlı, Gundêmîra/
Çayçatı, Gulîcî/Güllüce, Rindaliya/Buzlugöze, Solhan’ın Xirbizûn/Yiğitharman, 
Axila/Yiğitharman Yeni yerleşim, Azad, Angak/Yazmalı, Karlıova’nın Çatax/
Çatak, köylerine dağılmışlardır. Bölgemizde tarih boyunca İslami hizmetlerin 
yürütülmesi, hasbilik çerçevesinde bireyler ve tasavvuf faaliyetleri aracılığıy-
la olmuştur. Zira devletlerin tayin ettiği hocalar ve önderler, merkezi yerleşim 
yerleri ile sınırlı kalmıştır. Bu nedenle İslami faaliyetlerin baskın çoğunluğu Ta-
rikatların açtığı medreseler ve dergâhlar ile intişar etmiş ve bu şekilde asırlarca 
güçlenip gelmiştir.

Mele Azin ailesinin diğer köylere yayılmasındaki asıl saik onların imamlık 
vazifesi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında ailede imamlık mesleği yaygındır ve 
çevreye dağılmalarındaki muharrik de irşat gayesidir. Ailenin yaklaşık üç yüz 
yıllık geçmişinden bugüne hep mollalar yetişmiş ve bu geleneğin bir parçası 
olmuşlardır. İmamlık ve irşat faaliyetlerini mürşit olarak kendi adlarına yürüt-
tükleri gibi bağlı oldukları tarikat şeyhinin adıyla da yürütmüşlerdir. Zamanın 
seyri içinde aileden on iki kişi Nakşî Şeyhi olarak icazet almış ve muhtelif mın-
tıkalarda faaliyetler yürütmüştür.

1.2. Ailenin Medrese (İlmî) Faaliyetleri
Ailedeki ilmî hizmetlerin Hırbızun’da Mele Ali’den itibaren var olduğu bilin-

mektedir. Bu dönemde Mele Ali’nin oğlu olan Şeyh Muhammed ile Melekan’lı 
Şeyh Abdullah küçük yaşta birlikte Mele Ali’den bir dönem dersler almışlardır.16 
Ailede irşat ve tebliğ kadar ilme de ehemmiyet verilmiştir. Daha küçük yaşta ço-

14	 Mele	Muhammed	Ballı,	kişisel	görüşme,	Isparta,	2005.
15	 Molla	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017.
16	 Abdülhamit	Ağaç,	kişisel	görüşme,	10.03.2017.
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cuklarını medreselere ilim okumak üzere göndermek bir adet olmuştur. Nitekim 
bu medreselerde okuyup mele/imam olan çok sayıda hocalar mevcuttur. Medre-
se eğitimini tamamlayanlar ekseriyetle başka köylere imamlık ve dinî faaliyetler 
için gönderilmişlerdir. Öyle ki ailenin sürekli başka köylere dağılıp yerleşmele-
rindeki tek sebebin imamlık ve irşat gayesi olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Yürütülen ilmî çalışmalar, medreselerde yapıldığı gibi bazen ev köy camile-
rinde de gerçekleşmiştir. Tam teşekküllü medreselerden biri Emin-i Seyda’nın 
babası Mele Hasan’e Bakê’nin Muş’un Pazu köyünde açtığı medresedir. Mele 
Hasan’ın medresesinde eğitim uzun süre devam etmiş ve burada birçok âlim 
yetişmiştir. Şeyh Kekê ve Şeyh Abdullatif de buradaki medresede bir dönem 
okuyanlardandırlar. Mele Hasan, Rus harbi döneminde yirmi beş öğrencisi ile 
muhacir olmuş ve Genç civarında bir yerde Murat nehrini geçerken insanların 
kayık görevi yapan tahtalarla karşıya geçtikleri yere gelmişlerdir. Halktan ço-
ğunun karşıya geçemediğini görünce, akşama kadar halkı nehrin diğer tarafına 
geçirmekle uğraşmışlardır. Burada soğuktan kaptığı hastalık sebebiyle vefat et-
miş ve Genç ilçesinin yakınlarında defnedilmiştir.17

Diğer bir medrese de Şeyh Abdulhamid-i İnali’nin İnali köyünde açtığı 
medresedir. Şeyh Abdülhamid’in medresesinde ilim tahsili kesintiye uğrama-
dan devam etmiştir. Kendisinden sonra da torunları olan Mele Şafii ve Mele 
Hanefi de medresesindeki tedrisatı devam ettirmiş ve bu eğitim ocağını en faal 
bir şekilde diri tutmuşlardır. Mele Şafii ve Mele Hanefi’nin İnali’deki medrese-
de uzun bir dönem ders vermiş ve bölgede bugün imamlık ya da müderrislik 
yapan birçok icazetli öğrenci yetiştirmişlerdir. Örneğin Mele Muhammed Ballı, 
Kayseri de dinî hizmetlerle meşgul olan Mele Abdurrahman Araz, Erzurum’da 
hali hazırda müderrislik yapan Mele Abdülkerim Yayla, Sarıcanlı Mele Abdul-
lah ve Mele Nurettin ayrıca Elâzığ’da müderrislik yapan Mele Kamil ve daha 
birçok icazetli hoca bu medresede okumuştur. Mele Muhammed Ballı da icaze-
tinden sonra uzun bir süre aynı medrese de müderrislik yapmıştır.18

Yine Şeyh Abdullatif ders verme ve alim yetiştirme ideali ile hareket eden-
lerden bir diğeridir. Şeyh Abdullatif hapishaneden çıktıktan sonra Şeyh Said 
hadisesi döneminde yakılmış olan Haziyan köyüne dönmüş ve kendi evininin 
bitişiğinde bir medrese/hücre inşa etmiş, gizlice burada ders vermiştir. 1935 
yılında ailelerin sürgün edilmeye başlanması sonrası sürgünden kaçmak için 
Hazro’da iki yıl kalmış ve19 daha sonra tekrar Haziyan Köyüne dönmüştür. 1946 
Nahiye Müdürünün baskısıyla Haziyan köyünden zorunlu iskânla Yaygın’a 
yerleştirilmiştir. Yaygın’da kendi evi olmadığı için uzun süre komşuların ken-
disine tahsis ettiği derme çatma evlerde kalmıştır. Nahiye müdürünün ve ka-

17	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
18	 Molla	Hanefi,	kişisel	görüşme,	04.04.2017.
19	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
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rakolun bulunduğu bir ortamda medresede açmanın imkânsızlığı yüzünden 
medrese/hücre açamamıştır. Böylece Haziyan’da gizlice devam eden medrese 
süreci son bulmuştur.

Şeyh Abdullatif’in medrese açma girişimlerini oğlu Şeyh Muhammed Emin 
de devam ettirmiştir. Şeyh Muhammed Emin, 1955 yılında Yaygın’da evinin biti-
şiğinde bir hücre inşâ ederek medrese açmıştır.20 Yoksul bir köy olan Şikeftiya’da 
çok kıt imkânlarla öğrencilere ders vermeye devam etmiştir. 1989 yılına kadar 
medresesi açık kalmış burada çok sayıda talebe ders almış ve medresesinden 
mezun olan çok sayıda hoca vardır. 90’lı yılların çalkantılısından oldukça etkile-
nen ve büyük baskı gören Şeyh Muhammed Emin için medresede ders vermek 
fiilen imkânsız hale gelince 35 yıllık medresesi kapanmıştır. 21

Bunların dışında imamlık yaptığı yerde medrese eğitim sistemi ile ders ve-
ren daha birçok müderris vardır. Şu var ki son 150 yıl gerek ülkedeki siyasi 
gerek bölgedeki siyasi gelişmeler, yatılı ve sürekli medrese hizmetlerinin yü-
rütülmesini son derece zor kılmıştır. Buna bağlı olarak yapılmaya çalışan med-
rese eğitimi baskı ve takiplerle kesintiye uğramış; irşat ve tasavvufî çalışmalar, 
mekân ve iskâna bağlı olmadığından nispeten daha kalıcı ve daha uzun süreli 
olmuştur.

1.3. Ailenin Tasavvufî Geçmişi 
Belirtildiği gibi Mele İzzeddin bu bölgeye geldiğinde, aile büyükleri tara-

fından “terîqeta kevn/önceki tarikat” olarak nitelendirilen “Kadirî tarikatı”na 
mensup idi.22 Nitekim büyük babaları olan Mele Ali’yê Herta bir Kadirî tarikatı 
şeyhiydi. Aile Kadirî tarikatından sonra anlatılacağı üzere ekser olarak Şeyh Ali 
Sebitî koluna bağlı olmuştur. Bunun dışında Angaklı Mele Muhammed’in ba-
bası Mele Ali’nin Küfrevî şeyhlerinden halifelik aldığı aktarılmaktadır.23 Ayrıca 
aileden Şeyh Ahmed de Küfrevî şeyhlerinin yanında süluk etmiş ve kısa za-
manda tasavvuf yetkisi almıştır. Hatta bu duruma karşı bazı müritler rahatsız-
lık hissetmiştir. İcazeti veren şeyh, vaziyeti fark edince bu müritlerine “Mêrikê 
zaza hat çira wî hebû, qazyaxî têda hebû, fitîla wî hebû, me kibrîtekî lêxist çû. Ê we 
qazyaxî û çira we heye, fitîl tune.” demiştir. (Zaza adam geldi, çırası vardı, gaz 
yağı vardı, fitili de vardı. Biz de bir kibrit ile tutuşturduk. Sizin gaz yağınız var, 
çıranız var; ama fitiliniz yoktur.)24

Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin Kadirî iken Nakşibendî tarikatına intisap et-
mesiyle birçok yerde olduğu gibi bölgemizde de Nakşibendî tarikatı neşvünema 

20	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
21	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
22	 Ailenin	daha	önce	Kadirî’lerin	Birifkanî	koluna	bağlı	oldukları	aktarılan	diğer	bir	husustur.	

Molla	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017.
23	 Abdülhamit	Ağaç,	Malatya,	kişisel	görüşme,	10.03.2017.
24	 Mele	Mustafa	Özmen,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	12.03.2017.
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göstermiştir. Bu yayılımın bir devamı olarak bölgeye gelen Şeyh Aliyê (Sebitî) 
Paluyî çevrede ilk olarak Melekan Köyüne gelmiş ve burada Şeyh Abdullah 
Efendi’yê Mezin olarak bilinen zatı ikna etmiştir. Daha sonra birlikte Hâlidîlik 
tarikatını bölgeye yaymak için önce Kadirî tarikatında tasavvufî nüfuzu olan 
Mele İzzeddin’in torunu olan Mele Ali’ye gitmeyi uygun görmüşlerdir. Bu zi-
yaret, ailenin Hâlidîliğe geçmesini sağlamak için bir teklif ve faaliyetlerin kendi 
mıntıkalarında yürütülmesi için nezaket amaçlı bir izin niteliğini taşımaktaydı. 

Hırbızun/Yiğitharman köyüne gelen bu iki zat, Mele Ali’yi civarda irşada git-
tiğinden köyde görememişlerdir. Mele Ali’nin gelmesini beklemek üzere Azad 
ve Hırbızun arasında- kalıntıları bugüne kadar devam eden- bir yerde çadır kur-
muş ve onun dönmesini beklemek üzere ibadet ile meşgul olmuşlardır. Mele Ali 
geldiğinde durumu kendisine iletmişlerdir. Bazı muhaverelerden sonra Şeyh 
Ali kendilerine olumlu cevap vermiştir. Bu sonuca pek memnun kalmayan ya-
kınları kendisine neden bu teklifi kabul ettiği sorunca o da “Ben yaşlandım. Bu-
ralarda irşad faaliyeterinin devam etmesi için onların çalışması güzel olur.” demiştir.25 
Diğer taraftan Hâlidîyye Nakşîliği, Zü’l-Cenaheyn olması yani hem Nakşîliği 
hem Kadirîliği bünyesinde barındırması, ailenin Kadirîlikten Nakşibendîliğin 
Hâlidîlik koluna intisabını kolaylaştıran diğer bir faktör olmuştur. 

Böylece Mele Azin ailesinin Kadirî tarikatına mensubiyeti ve “eski tarikat” 
serüveni Mele Kasım/Mele Ali’den itibaren bitmiş, ailenin Nakşîlik ve Hâlidîlik 
serüveni başlamış ve böylece bölgenin diğer etkili Şeyh aileleri gibi Mele Azin 
ailesi de bu tarikatın bölgede yayılmasının önemli bir parçası olmuştur. Bu çer-
çevede farklı tarikatlara mensup olan veya herhangi bir tarikata mensubiyeti 
bulunmayan insanların Nakşibendî tarikatına intisabı yayılmıştır.26 

Ailedeki zevatın Hâlidiyye tarikatındaki hizmetleri Bingöl ve Muş çevresin-
de ilk gün itibari ile yakın döneme kadar devam etmiştir. Gerek Cumhuriyetten 
önce gerekse cumhuriyetten sonra bölgede aktif şekilde dini görevlileri ile ça-
lışmalar yapan bir kurumun bulunmadığı herkesçe malumdur. Hâlidî geleneğe 
aileler ya da kişiler gittikleri yerlerde İslam’ın itikadî ve amelî yününden her 
hangi birini aksatmadan hizmetlerini yapmaya çalışmışlardır. Şeyh Said hadi-
sesi akabinde yok olması gayesi ile girişimlerde bulunulmuştur. Ancak Şeyh 
Kekê tarihi kritik bir kavşakta bir bölgede dinî faaliyetleri ve tasavvufî geleneği, 
bir nesilden diğer bir nesile aktarmak gibi önemli bir misyon ortaya koymuştur. 
Bu açıdan bakıldığında Şeyh Kekê karanlık dönemde geçmişten kopuk dinin-
den habersiz bir neslin oluşmasının önüne geçmiş ve geçmişi geleceğe bağlayan 
bir köprü rolünü üstlenmiştir.

25	 Abdulhamit	Ağaç,	Malatya,	 15.05.2017.	 Diğer	 bir	 rivayette	 ise	Mele	Ali’nin	 “Rüyamda 
gördüm ki, bu adam (Şeyh Ali Sebitî) elimden tibr/küçük baltayı alıp kılıcı verdi.” dediği	
nakledilmektedir.	Mele	Mustafa	Özmen,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	14.03.2017.

26	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
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Bugün ailede, tasavvuf ve tarikata çok değer atfedilse de aileden post-nişin 
ve halife olan kimse bulunmamaktadır. Hali hazırda ailede, geçmişlerin anıla-
rına muhabbet beslemek ve onlardan miras alınan “Şeyh” lakabını kullanmak, 
onların yaşamlarını en ideal yaşam tarzı olarak görmek dışında; bilfiil bir ta-
savvuf faaliyeti ve dergâh faaliyetlerinden söz edilemez. Ailede Mele Azin’de 
icazetli olan ve halk tarafından veli olarak bilinen zatların bulunmasına rağmen 
yakınları veya müritleri tarafından türbeleri yapılmamıştır. Bunun sebebi ise bu 
zatlardan bir kısmının -Şeyh Muhammed gibi- “vefatımdan sonra türbe inşa 
etmeyiniz” demesidir. 

Ailede tasavvuf ehli olan bu erler, tasavvufun özüne uygun olarak, 27 yaşam-
larında genel de ruhsat yerine azimeti esas almış ve İslami hayatlarını bu idrak-
le yaşamışlardır. Bu güne kadar süre gelen Nakşibendî ve Hâlidî geleneğin bir 
parçası olarak çevreyi ilmî ve manevî yönden aydınlatmışlardır. Yöredeki halka 
kişisel ve toplumsal müşküllerde çözüm mercii olmuşlardır. Zira sade hayatla-
rı ve toplumsal sorunlarda halka yakın durmaları halkın nezdindeki itibarları 
ve saygınlıkları artırmış bu sayede maddî ve manevî bir güven kazanmışladır. 
Çevrede ortaya çıkan problemlerle yakından ilgilenmiş ve bu olaylara gerek 
hukukî gerekse sosyal yünüyle çözmeye gayret etmişlerdir. Çekirdek ailedeki 
küskünleri barıştırmayı önemsedikleri gibi geniş aileler arasındaki kan davası 
gibi büyük problemleri de halletmeye çalışmışlardır. 

2. Mele Azin Ailesinden Hâlidî Silsilede Yer Alan Zevât
2.1.Şeyh Ahmed Hazyanî 
Âlim ve mutasavvıf Mele Kasım’ın oğludur. Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı 

Hırbızun köyünde dünyaya gelmiştir.28 İlk ilmi tahsilini babasından alan Şeyh 
Ahmed sonraları Muş’un Til köyünde (Korkut ilçesi) medrese tahsilini sürdür-
müştür. Şeyh Abdullah Melekanî’den halifelik aldıktan sonra29 onun emriyle 
Xaziyan/Savaşçılar köyüne yerleşmiş ve orada ilmi ve tasavvufi anlamda hiz-
met yürütmüştür.30 Kimseye halifelik vermemiştir.31 93 harbi olarak bilinen 
Osmanlı-Rus savaşında oğlu Şeyh Hasan ile birlikte Ruslara karşı mukave-
met gösteren sivil unsurlara dâhil olup aktif olarak savaşa katılmıştır.32 Şeyh 

27	 Nitekim	 Ebû	 Nasr	 es-Serrâc	 “Sûfîlik, yolunda azimeti bırakıp ruhsata sığınmak; te’vîl 
kapısını zorlamak, rahat ve refaha meyledip ölçüleri gevşek tutmak, şüpheli şeyleri şeylere 
kaymak söz konusu değildir.” Bardakçı	a.g.e., s.	21.

28	 Mehmet	Çağlayan,	a.g.e.,	s.	79.
29	 Hüseyin	 Abdullah	 Akdeniz,	 Melekan	 Şeyhleri,	 İtaki	 Kitabevleri,	 Malatya,	 2009,	 s.	 85;	

Çağlayan,	a.g.e., s.	79.
30	 Mehmet	Çağlayan,	a.g.e.,	79-80.
31	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	Kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.	Kemal	Yavuz	v.dğr.,	Doğu 

Anadolu Evliyaları II,	Türkiye	Gazetesi	Yay.,	İstanbul,	2004,	s.	108.
32	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
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Ahmed’in ölüm tarihi 1890 veya 1891 yılıdır. Tahminen 80 yıl yaşamıştır.33 Aile-
nin Nakşî Hâlidiyye tarikatına geçmesinden sonra bu tarikattan icazet alan ilk 
kişidir. İcazetinden sonra irşad ve ilim hizmetleri için Haziyan köyüne gidip 
buraya yerleşmiştir.

Tasavvuf Hocası: Şeyh Abdullah Melekan (Mazın)
Şeyh Ahmed’in icazet aldığı bu zat büyük Şeyh Abdullah Efendi olarak bi-

linen Melê Kal’ın altıncı kuşakta torunudur.34 Daha önce anlatıldığı üzere Şeyh 
Abdullah, Şeyh Ali’nin bölgedeki temsilcisi olarak yörede irşatlarda bulunmuş 
ve yörede Nakşibendîliğin yayılmasında etkili bir rolü olmuştur. Vefat etmeden 
önce on üç kişiye tasavvuf icazeti vermiştir. Yaklaşık doksan yaşında iken Rumî 
1293 (Miladi 1877-1878) yılında vefat etmiştir.

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 1. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 2. 
Şeyh Abdullah Melekan (Mazın)3. 
Şeyh Ahmed Haziyanî4. 35 

2.1.1. Şeyh Abdulhamid Haziyani 
Muşun Xaziyan/Savaşçılar Köyünde dünyaya gelen Şeyh Abdulhamit’in 

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babası ve çevredeki âlimlerden ders 
almış ve Melekan köyüne geçip Şeyh Kekê ile birlikte sulûka girmiştir. Şeyh 
Mahmud Efendinin yanında manevi terbiye aldıktan sonra Şeyh Mahmud Ken-
disine halifelik vererek Hâlidî tarikatında Nakşibendî şeyhi olmuştur.36 1901 
yılında Haziyan köyünde vefat etmiştir. Kimseye halifelik vermemiştir.

Tasavvuftaki Hocası: Şeyh Mahmud
Şeyh Mahmud, büyük Şeyh Abdullah’ın ağabeyi Mele Muhammed’in oğlu-

dur. Mele Muhammed Melekan iki evlilik yapmıştır. Hanımlarından biri, Hır-
bızunlu Mele Ali’in kızı Zeyneb37 (Şeyh Ali Hırbızunî’nin halası) diğeri de Şükrî 
aşiretinden bir hanımefendidir.38 Zeyneb hanımın çocukları, Şeyh Mahmud (Şe-
yit edilen Şeyh Abdullah Sâni’nin babası), Hayê (Cibranlı Hâlid Bey’in annesi) 
ve Halime’ (Fakih Yusuf’un hanımı)’dır. Şükri aşiretinden olan hanımefendinin 
çocukları ise Şeyh Ali, Şeyh Selman ve Güllü (Şeyh Said Efendi’nin annesi)’dir.39 

33	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
34	 Detaylı	bilgi	için	bkz:	67-94.
35	 Çağlayan, a.g.e.,	s.	79;	Akdeniz,	a.g.e., s.	85.
36	 Doğu	Anadolu	Evliyaları	II,	s.	107.
37	 Mele	Abdullah	Akdeniz,	 kişisel	 görüşme,	 Solhan,	 11.05.2017;	Abdulhamit	Ağaç,	 kişisel	

görüşme,	15.05.2017.
38	 Şükrî	 kabilesinden	 görüştüğümüz	 bazı	 şahıslar,	 bu	 hanımefendinin	 ismini	 Zeyneb	 olarak	

hatırlamaktadırlar.	 Şeyh	Muhammed’in	 iki	 hanımının	 adı	 da	 Zeyneb	 olabileceği	 ihtimali	
yanında	bir	yanlış	hatırlama	da	söz	konusu	olabilir.	Hüseyin	Buğda	ve	Bayram	Buğda	Kişisel	
görüşme,	Bingöl,	Simsor,	11.05.2017.

39	 Mele	Abdullah	Akdeniz,	a.g.e.,	s.	25.	Ayrıca	kişisel	görüşme,	Solhan,	11.05.2017.
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Bunların dışında Fakih Halil oğlu Ömer ile evli olan Emine ve Varto Şeyhleri ile 
evli bir kızı daha vardır ki bu ikisinin hangi anneden olduğu hususunda net bil-
gi bulunmamaktadır. Şeyh Abdullah tarafından Rus harbine gönderilmiş dönü-
şünde kendisi tarafından Hâlidî tarikatında icaze verilmiştir. Şeyh Abdullah’ın 
on üç halifesinden biri olup Melekan’da Şeyh Abdullah’tan sonra post-nişin ola-
rak Nakşibendîlik şeyhi olmuştur.40 Şeyh Mahmut, Şeyh Ali Sebitî’nin damadı 
olup41 Abdullah gibi bölgede sulh ve sükûneti sağlamayı önemsemiş otorite sa-
hibi bir zattır. 

Kendisi de Şeyh Abdullah gibi Nakşibendî tasavvufunu yürütmek üzere on 
üç kişiye tarikat şeyhliği vermiştir. Bu halifelerinden beş tanesi Mele Azin aile-
sinden olan şu isimlerdir: Şeyh Kekê, Şeyh Ali, Şeyh Abdulhamit Haziyan, Şeyh 
Abdulhamit Dadinan, Şeyh Hasan Haziyan.

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 1. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 2. 
Şeyh Abdullah Melekan 3. 
Şeyh Mahmud Melekan4. 42 
Şeyh Abdulhamid Haziyanî5. 

2.1.2. Şeyh Ali Hırbızunî 
Şeyh Ali, Hırbızun’da doğmuş ve yaklaşık 73 yıl yaşamıştır. Yaklaşık bin 

dokuz yüz küsur yıllarında vefat etmiştir. İlmî tahsilini ilk olarak babasından 
almıştır. Daha sonra farklı hocalardan ilim tahsilinde bulunmuştur. Şeyh Ali, 
Hâlidîlik icazetini Melekanlı Şeyh Mahmud’dan almıştır. Halasının oğlu olan 
Şeyh Mahmut vefat etmeden önce, “Beni dayımlarımdan Şeyh Ali yıkasın!” 
diye vasiyette bulunmuştur.43Şeyh Muhammed’in üç oğlundan biri olarak dün-
yaya gelen Şeyh Ali’nin diğer iki kardeşinden biri Şeyhê; diğeri de Hatê (Şeyh 
Hasan)’dır. Şeyh Hasan (Hatê) muhacirlik döneminde Urfa’da vefat etmiş ve 
Urfa’da Şeyh Hasan Haziyanî’ye yakın bir yerde defnedilmiştir.44 

Torunu olan Şeyh Tahir, Şeyh Ali’nin Ermeni olaylarının başlamasından ev-
vel, gidişattan Ermenilerin olay çıkaracağını ve buna binaen olayların kontrol-
süz gelişeceğini sezmiştir. Bu olaylara matuf olarak “Yakında bazı olaylar gelişecek 
ve zülüm kime yapılırsa yapılsın haramdır.” demiş, bu sayede, çevresindekiler olay-
ların en gergin döneminde temkinli olmuşlardır.45 

40	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	89.
41	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	100.
42	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	79;	Akdeniz,	a.g.e., s.	85.
43	 Mehmet	Emin	Araz,	Bingöl,	04.04.2017.	Abdülhamit	Ağaç,	Malatya,	10.03.2017.
44	 Abdulkadir,	Agit,	kişisel	görüşme,	24.04.2017.
45	 Abdülhamit	Ağaç,	Malatya,	10.03.2017.
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Şeyh Ali bizatihi tarım ve hayvancılık ile uğraşarak geçimini sağlamaya çalış-
mıştır. İslamî ve Tasavvufî hizmetleri dışında ticaretle de uğraşan Şeyh Ali’den 
kemal ve kerametleri ile söz edilmiştir.46

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 1. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 2. 
Şeyh Abdullah Melekanî 3. 
Şeyh Mahmud Melekanî4. 47

Şeyh Ali Hırbızunî 5. 
2.1.3. Şeyh Hasanê Haziyanî 
Şeyh Hasan, Şeyh Ahmed-i Haziyan’ın oğludur. İlk tahsilini babası Şeyh 

Ahmed’den almış, sonraları bölgenin çeşitli medreselerinde eğitimini sürdür-
müştür. Şeyh Hasan’ın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Tasavvuf ica-
zetini Melekanlı Şeyh Mahmut’tan almıştır. İcazetinden sonra Şeyh Abdullatif 
gibi öğrencileri yetiştirmiş ve Müslümanların maddi ve manevi terbiye ile ye-
tişmesi için hizmetlerde bulunmuştur.48 Yaşadığı dönemde vükû‘ bulan Ermeni 
olaylarında halkı, Ermenilerden suçsuz olanların can, mal ve namusuna dokun-
mamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. Bu nedenle Haziyan köyü-
ne sığınan Ermenilere kimse dokunmamıştır. Muhacirlik zamanına kadar Ha-
ziyan köyünde ikamet etmiş, orada milletin dini ve içtimai sorunlarıyla alakalı 
faaliyetler yürütmüştür. Kimseye halifelik vermemiştir.49 1918 yılında muhacir-
lik zamanında Urfa ilinin Halfeti içesine bağlı İngici köyünde vefat etmiştir.50

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî1. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 2. 
Şeyh Abdullah Melekan 3. 
Şeyh Mahmud Melekân 4. 
 Şeyh Hasanî Haziyanî 5. 

2.1.4. Şeyh Abdülhamit İnali
Şeyh Abdulhamit Solhan’a bağlı Hırbızun Köyünde dünyaya gelmiştir. Şeyh 

Abdülhamit, başta Qelencuk/Kalencik köyünde Mele Selim-i Dımılî’nin/(halife 
Selim) olmak üzere birçok âlimden ilmî dersleri almıştır. İlmî tahsilinden son-
ra ders vermek üzere Varto İnali’de kendi medresesini açmıştır. Nitekim Şeyh 
Kekê ve eski Varto Müftüsü Mele Hâlid gibi şahsiyetler onun medresesinde ye-

46	 Molla	Abdurrahman	Araz,	Kişisel	görüşme,	23.04.2017.
47	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	79;	Akdeniz,	a.g.e.,	s.	85.
48	 Çağlayan,	a.g.e., s.	158;	Doğu	Anadolu	Evliyaları	II,	s.	258.
49	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
50	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
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tişmiştir. Onun döneminde civardan bazı ilim talebeleri, İbn Hacer’in Tuhfes’i, 
Şerhü’l-Mevakıf, Şerhu’l-Makasıd, İânetü’t-Talibin, Hâzın ve Nesefî tefsirleri 
gibi önemli bazı kitapları okumak üzere, hususi kendisine talebe olmaya ge-
lirlerdi. Şeyh Mahmud (Sahak), Şeyh Abdülhamid’in Cemü’l-Cevami’e bir şerh 
yazdığını ve bunu gördüğünü söylemiştir. Ancak henüz bu kitaba ulaşılama-
mıştır. Şeyh Mahmud-i Melekanî’nin kendisi hakkında “Gulâ Şexâ” (Şeyhle-
rin Gülü) dediği Şeyh Abdülhamid, yüksek bir ilmî meziyete sahip olmasına 
rağmen mütevazi bir kişiliğe sahipti. O, kendisine mürit olmaya gelenlere “be-
nim fakihlerim/talebelerim var, müritlerle uğraşacak fazla vaktim yok.” diyerek onları 
Rındaliya, Dadina ve Melekan köylerinde bulunan Hâlidîye tarikat şeyhlerine 
gönderirdi.51

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî1. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 2. 
Şeyh Abdullah Melekanî 3. 
Şeyh Mahmud Melekanî4. 52 
Şeyh Abdulhamit İnalî 5. 

2.1.5. Şeyh Kekê (Şeyh Abdulmecid)
Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Çatağ/Çatak köyünde dünyaya gelen Şeyh 

Kekê’nin doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Yaklaşık 77 yıl yaşamış, 1942 
yılında vefat etmiş ve Varto’nun Dadinan köyünde defnedilmiştir. Halk arasın-
da lakabı Kekê olan bu zatın adı Abdulmecid’dir. Ancak ismi resmiyette Abdül-
hamit olarak kayıtlıdır. Şeyh Kekê’nin adı, Şeyh İbiş’e vermiş olduğu icazette 
“el-Hırbızunî” olarak yer almaktadır. Şeyh Kekê’nin Halifan’da medfun olan 
babasının adı Mele Ahmed, annesi de Angak’lı akrabalarından olan Kevê’dir.53 
Şeyh Kekê İnali köyünde Şeyh Abdülhamid’in medresesinde, Pazu’da Mele 
Hasan-ê Baki’nin medresesinde ve Melekan’da okumuştur.54 

Kekê’nin oğlu olan Mele Abdülkerim genç yaşta vefat etmiştir ve Çatak’ta 
metfundur. Şeyh Kekê’nin Mele Muhammed, Aziz ve Salih isimli üç kardeşi var-
dır. Çatak’ta olduğu dönemde Rus harbi geçekleşmiş ve bu savaşta Salih isimli 
kardeşi şehit düşmüştür. Aynı dönemlerde, kardeşi Aziz ve eşi ayrıca yeğeni 
Zozan ile birlikte Baskil’e muhacir olmuşlardır. Baskil’de kaldıkları dönemde 
Zozan ve amcaları, odun satmakla geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır.55 

51	 Molla	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017.
52	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	79;	Akdeniz,	a.g.e.,	s.	85.
53	 Abdülhamit	Ağaç,	Malatya,	Kişisel	görüşme,	10.03.2017;	Abdulkadir	Derin,	Kişisel	görüşme,	

Karlıova,	22,	04,	2017;	Ahmet	Seçkin,	Elazığ,	15.04.2017.
54	 Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Muş,	20.04.2017.
55	 Abdulkadir	Derin,	kişisel	görüşme,	Karlıova,	22,	04,	2017.

 Abdülkerim BİNGÖL - Mehmet Faruk ARAZ



323

Kardeşi Aziz Efendi Baskil’de vefat etmiştir. Ne hazindir ki Baskil halkı, genç 
yaşta vefat eden kardeşinin cenazesinin kendi mezarlıklarında muhacir diye 
defnedilmesine müsaade etmemişlerdir. Bunun üzerine kendisinin bir müridi, 
cenazeyi sahiplenip bahçesinde tenha ve ağaçlık bir köşede defnetmiştir. Gidip 
yerinde ziyaret ettiğimiz bu kabir bir muhacirin halini yansıtan bir tenhada ve 
yalnızlıktadır. Aziz Efendi’nin mezarı şimdi bölge halkı tarafından ziyaret edil-
mektedir. Baskil’le ile ilgili diğer bir husus da Şeyh Kekê burada ikamet ettiği 
sırada Şeyh İbiş adında bir zata tarikat icazeti vermiş olmasıdır.56 Şeyh Aziz 
Efendi’nin burada vefat etmesinin akabinde Şeyh Kekê, eşi Mahbê57 ve Zozan’la 
birlikte türlü sıkıntılarla karşılaşarak58 Çatak’a dönebilmişlerdir.

1.Dünya savaşında yaşadığı acıları henüz atlatmamışken tüm ülkeyi ka-
sıp kavuran dinî, kültürel ve etnik farklılıklardan mütevellit kavgalara şahit-
lik eden bir dönemi yaşamıştır. Osmanlının son bulması ve yönetim şeklinin 
değişmesinden ardından gerek yeni kanunlar gerekse halka yapılan zulümler 
sebebiyle bölgenin önemli kanaat önderleri bir rol üstlendiler, baskı ve zulme 
karşı mücadele başlatma kararı aldılar. Bu hareket kararını alanların başında 
medreselerde yetişmiş ilim adamları ve tarikat şeyhleri geliyordu. Ayaklanma-
nın başarıya ulaşmaması neticesinde olaydan önce zaten var olan zulümler yeni 
bir nitelik kazanarak daha da arttı.

Şeyh Kekê, Şeyh Abdullah ile birlikte Şeyh Said hareketine katılanlardan 
birisiydi. Hareket önderlerinin İran’a kaçmaya karar vermeleri üzerine Şeyh 
Abdullah babasının tarikat halifesi olan Şeyh Kekê’ye “sen de kaç” deyince o da 
“seni bırakıp kaçamam.” dedi. Bunun üzerine Şeyh Abdullah Efendi: “Yöremiz-
de Nakşî tarikatından temsilcinin tükenmemesi için sen kaç! Umulur ki kurtulursun, 
geride kalan halka faydalı olacaksın.” deyince Şeyh Kekê de kurtuldu. Bu olayda 
Şeyh Abdullah’ın kardeşi Şeyh Mustafa da ağabeyinin tavsiyesi ile kurtulanlar 
arasındadır.59

Benzer direktif Şeyh Said’den de gelmiştir. Şeyh Said ve arkadaşları Abdur-
rahman Paşa köprüsüne geldiklerinde Köprüye yaklaşık on km kala Şeyh Said, 
kendisine “Ruhuma öyle ayandır, biz gideriz. Sen kalırsın. Geride kalanlar/Çocukla-
rımız sana emanet.” demiş. Bunun üzerine o da: “Başımız senin yoluna feda olsun. 
Sen gidersen ben de giderim.” sözüyle cevap vermiştir.60 

Şeyh Kekê, Şerafettin dağlarının yarısının karlı olduğu bir dönemde Var-
to ovasında gece dışarıda kalmış, soyguncular onu yakalamış, iç giysisi hariç 

56	 Abdülhamit	Ağaç,	kişisel	görüşme,	Malatya,	10.03.2017.
57	 Abdulkadir	Derin,	kişisel	görüşme,	27.04.2017
58	 Mele	Mustafa	Özmen,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	08.05.2017.
59	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	227.
60	 Molla	Hanefi	Ballı,	 kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017;	Selim	Korkmaz,	kişisel	görüşme,	

Elazığ,	Baskil,	Veli	Palas,	2017.
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üzerindeki elbiseleri dâhil her şeyini almışlardır. Bu olaylardan sonra Şeyh 
Kekê için yedi yıl kadar süren uzun bir saklanma dönemi başlamış ve ilk ola-
rak Varto’nun Karagivic, İnali köyleri ile Muş’un Pazu köyünde evlerin altında 
yapılan sığınaklarda veya köy dışındaki mağaralarda saklanmıştır.61 Bir ara se-
venleri, güvenli olacağı gerekçesi ile ahırda saklanmasını istemişlerdir. Ancak 
o, ahırdaki necasetten dolayı ahırın ibadete münasip olmadığını söyleyerek 
uygun bir yer istemiştir. Bunun üzerine ot yığınları arasında gereği kadar ge-
nişlikte oda ortamı oluşturulmuş ve Şeyh Kekê burada altı ay kadar bir süre 
saklanmıştır.62 

Süreç içinde din adamlarının ve Kürt bölgesinin önemli simalarına yapılan 
baskıların daha da artması üzerine gizlice63 Elazığ’a geçmiştir Baskil’de Şefkatli, 
Karaali ve Mirpalas’da64 bir süre kalan Şeyh Kekê Elazığ’ın o zaman bir köyü 
şimdi de bir mahallesi olan Sürsüri/Sursuri’ye geçmiştir. Buraya geldiğinde önü 
daha çok yayılmış Elazığ’ın alim ve zahitlere düşkün zevatı ve kanaat önder-
leri tarafından gizlice ziyaret edilmiştir. 65 Bunlardan biri Bediüzzaman Said 
Nursi’nin vefatını ilk tespit eden ve cenaze işlemlerinde bulunan Vaiz Hacı 
Ömer Bilginoğlu’dur. Hacı Ömer, kendisini ziyaret etmiş ve bu ziyarette Şeyh 
Kekê’nin hali ile ilgili yaşadığı bazı hatıralarını çevresindekilere anlatmıştır.66

Sursuri’de kendisini ziyaret eden en önemli zatlardan biri de Bediüzzaman 
Said Nursî’nin meşhur talebesi Hulusi Yahyagil’dir. Bu ziyarette Hulusi Yah-
yagil ve Türkçe bilmeyen Şeyh keke arasında tercüme yoluyla bazı diyaloglar 
geçmiştir. Bu diyaloglardan birini Hulusi efendi’nin kendisi defaatle şöyle an-
latmıştır: Sursuri’ye Seyyid Kekê’nin ziyaretine gittim, “İnşallah orada (ahirette) 
bize şefaatçi olursunuz” dedim. O da bana “Elime fırsat geçerse, ben yapacağımı bili-
rim.” dedi.67 Hulusî bey, Şeyh Kekê’nin bu cevabından çok etkilenmiş ve hoşuna 
giden bu cevabı genelde kendisinden dua isteyenlere anlatmıştır. Bu hatırayı 
Hacı Hulusi’den birkaç kez dinlediğini söyleyen Muhammed Orakçıoğlu, “Hacı 
Hulusi Abi gibilerinin Seyyid Kekê’nin ziyaretine gitmesi, onunla bir muarefe yap-
ması, onun kâmil bir zat ve ehli kalp olduğunun ve sıradan biri olmadğının ciddi bir 
delilidir.” diyerek Şeyh Kekê’nin ziyaret edilmesinin arka planının bu kanaat 
olduğuna vurgu yapmaktadır. 

61	 Molla	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017;	Abdülhamit	Ağaç,	kişisel	görüşme,	
Malatya,	10.03.2017.

62	 Selim	Korkmaz,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	Baskil,	Veli	Palas,	2017.
63	 Hacı	Muhammed	Orakçıoğlu,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	08.04.2017.	
64	 Selim	 Korkmaz,	 Veli	 Palas,	 2017.	 Selim	 Korkmaz,	 Şeyh	 Kekê’nin	 müridi	 olan	 Veli	

Korkmaz’ın	 (Çağrıbay)	 torunudur.	Velipalas	 isimli	yer,	aslen	Bingöllü	olan	Veli	Korkmaz	
beyin	adından	isim	almıştır.

65	 Atik	Sukaya,	kişisel	görüşme,	Bingöl,	02.03.2017.
66	 C.	 Emiroğlu,	 kişisel	 görüşme,	 Elazığ,	 09.04.2017.	 C.	 Kent,	 kişisel	 görüşme,	 Elazığ,	

09.04.2017.	Muhammed	Orakçıoğlu,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	09.04.2017.
67	 Muhammed	Orakçıoğlu,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	08.04.2017.
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Şeyh Kekê akrabaları ya da hemşerilerinin olmadığı Sursuri’de iki-üç yıl ka-
dar kısa bir süre kalmıştır. Şeyh Kekê’nin bu yüreden ayrılışı üzerinden bir iki 
kuşak geçmiştir. Buna rağmen Sursuri’ye gidildiğinde, bugün bile mahalle sa-
kinlerinin kendisini bildikleri, ibadetini, zühdünü ve menkıbelerini anlattıkları 
görülmektedir.68 Bu mahallede ona hizmet eden en önemli ailelerden biri Halit 
Turgut ve Cemal Turgut (Çavuş) ailesidir. Kekê’ye kalacak yer tahsis eden Halit 
Turgut ve Cemal Turgut’un ailesi, ayrıca Ceylan ailesi, onun hep ibadet ettiğini 
ve çok az uyuduğunu söylemektedirler. Mahalleliler, kendisinin yanına gittikle-
rinde genelde onu bir örtüyü örtünmüş olarak zikir ettiğini anlatmaktadırlar.69

Dönemin baskıcı uygulamaları ve şiddetli cezalara rağmen halk çekinmeden 
kendisini koruma fedakârlığını göstermiştir. Bu hususta örnek olan hadiseler-
den biri şöyledir: Şeyh Said Efendi olayında aranan Şeyh Kekê’nin Sursuri’de 
saklandığı jandarmaya ihbar edilmiştir. Bunun üzerine jandarma Muhtar olan 
Hacı Mehmet’e “Sursuri’de Şeyh Kekê adında birinin sakladığı ihbarını aldık, baskına 
geleceğiz, hazırlıklı olun” der. Hacı Mehmet, jandarmanın Şeyh Kekê’ye baskına 
geleceğini Şeyh Mahmud’a haber verir. Aralarında biraz istişare ettikten sonra; 
muhtar, Şeyh Mahmut’a “Jandarmayı sana getireceğim ve seni Şeyh Kekê diye tanı-
tacağım, hazırlıklı ol!” der ve oradan ayrılır. Daha sonra Jandarma geldiğinde 
Muhtar Hacı Mehmet, jandarmayı Şeyh Mahmut’un evine götürür. Eve vardık-
larında Subay, kapıyı tekme atarak açar ve içeriye baktığında; odayı karanlık, 
dumana boğulmuş, dumandan göz gözü görmez bir vaziyette görür. Şeyhe ba-
kınca karşısında; uzun çizmeli, saçları dağınık, başında fötr ve ağzında kalın si-
garası olan bir adam görür. Subay, bu manzarayı görür görmez, dehşete kapılır 
ve “Bu mu dedikleri Şeyh? Tüh!, dönün gidelim” der ve öylece oradan ayrılırlar.70

Şeyh Kekê yaklaşık yedi yıllık bir saklanma dönemi sonrası Elazığ’dan ayrı-
lır ve memlekete döner. Bu ayrılışını sebebi olarak bir albayın kendisinin ziya-
rete gelmesi anlatılır. Şöyle ki: Bir albay, jipi ile mahalleye gelip kendisini sorar. 
Mahallenin muhtarı, onu Cami imamına götürür. Albay, götürüldüğü kişinin 
Şeyh Kekê olmadığını anlar ve ben Şeyhi tutuklamaya değil ziyarete geldim 
der. Bunun üzerine onu Şeyhe götürürler. Bu ziyaretten sonra Kekê, “Ehl-i dün-
ya, makam mevki sahipleri ve devlet erkânı beni tanıyıp iltifat ettikten sonra benim 
burada fazla yerim yoktur.” deyip rahatsızlığını belirtmiştir. Affın çıkmasından 
sonra da buradan ayrılıp memlekete gitmiştir.71

68	 Seçkin	Ceylan,	kişisel	görüşme,	Sursuri,	Elazığ,	08.04.2017.
69	 Camal	Turgut	ve	Muhsin	Turgut’un	ailesi,	kişisel	görüşme,	08,	04,	2017.
70	 Şeyh	 Mahmud,	 İmam	 Efendi’nin	 (Hafız	 Osman	 Bedreddin	 Erzurumî)	 talebesi	 ve	 ona	

bağlıdır.	 İmam	Efendi,	kabri	Harputta	olup	Mahmut	Sami	Hazretlerinin	halifesidir.	 İmam	
Efendi,	tabur	İmamı	olan	Şeyh	Mahmud’a	iltifat	ederek	“Bundan	sonra	sana	Şeyh	Mahmud	
denilecek”	demiştir.	C,	Emiroğlu,	kişisel	görüşme,	09.04.2017.

71	 Mustafa	 Özmen,	 kişisel	 görüşme,	 Elazığ,	 08.04.2017;	 Seçkin	 Ceylan,	 kişisel	 görüşme,	
Sursuri/Elazığ,	08.04.2017.	C.,	Kent,	kişisel	görüşme,	09.04.2017.
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Memleketine döndüğünde Elazığ’daki müritleri ve Elazığ eşrafından ba-
zıları kendisini ziyaret etmeye devam etmiştir. Bu ziyareti yapanlardan biri 
aslen Bitlis’li olup muhacirlik döneminde Elâzığ’a yerleşmiş olan Abdulbaki 
Efendi’dir. Abdulbaki Efendi, ekseriyetle sonbahar mevsiminde kendisine zi-
yarete gelir ve her gelişinde yanında önemli bir miktarda fakirlere dağıtılmak 
üzere kumaş elbise vs. getirirdi. Şeyh de bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı.

Yine Hulusi Efendi bir ara Muş’a geldiğinde Mele Şafii’nin de buluduğu bir 
mecliste Şeyh Kekê’yi sormuştur. Mele Şafii o gün sohbette vükû‘ bulan şu mu-
havereyi anlatır: Hulusi Bey, Mele Muhammed’in de bulunduğu bu mecliste 
ders ve sohbet ortamında bir ara, cemaate hitaben “Buralı olup Elazığ’da kalan 
Seyyid Kekê adında bir zat vardı. Ben onu Elazığ’da ziyaret ettim, elini öptüm. Elini 
omuzlarıma koyduğu zaman Tasarruf sahibi olduğunu hissettim.” dedi. Daha Sonra 
“kendisinin buralarda akrabaları var mıdır?” diye sordu. Cemaatten birileri bu so-
ruya cevaben “Sahak köyünde onun torunları vardır.” Bana işaret ederek “şurada 
hazır bulunan Mele Şafii de onun akrabasıdır” dediler. Hulusi Efendi, bana (Mele 
Şafii) “Gel buraya, seni bir göreyim, Seyyid Kekê’nin akrabası” dedi ve yanına gittim, 
alnımdan öptü. Bu olayın ardın zaman zaman Mele Muhammed’le konuştu-
ğumuz seyyidlik konusuna binaen ona, “Mele Muhammed, bak senin çok itimat 
ettiğin ve çok hürmet ettiğin kişi dahi bizim ailenin siyâdetini itiraf/beyan etti” diye 
latifede bulundum.72

Tasavvufî yönü ve Faaliyetleri
Şeyh Kekê yaşadığı dönemin zulmü ve baskıları döneminde arananlardan 

olması nedeniyle ilim ile iştigal edememiş ve medrese faaliyetleri yürüteme-
miştir. Kendisinin maruz kaldığı baskı ve takip sebebiyle gittiği her yerde irşat 
tebliğ ve tasavvuf faaliyetlerini zor şartlarda da olsa yapmıştır. 

Hadiseden önce bölgede tasavvuf çevresi ile ilmî ve tarikat mesaisi olan 
Şeyh Kekê gençliğinin bu döneminde tarihin en büyük hadiselerinden biri olan 
1.dünya harbi, Rusların işgali Osmanlının yıkılışı gibi büyük olaylara şahit ol-
muştur. Bu dönemlerde Şeyh Kekê, ailesi ve tarikat çevresi bi-l fiil her geliş-
meden etkilenmişlerdir. Rus harbi döneminde Baskil’e giden Şeyh Kekê’nin bu 
dönemde de tasavvufi faaliyetleri olmuştur. Nitekim Şeyh İbiş’e tarikat icaze-
tini bu dönemde vermiştir. Memlekete dönüşü sonrası yeni siyasi karmaşalar 
ve baskılar ortaya çıkınca Şeyh Said ayaklanması gerçekleşmiş ve Şeyh Keke de 
bizatihi bu hareketin içinde yer almıştır.

Ayaklanmanın başarısız olması sonucu bölgenin tarikat şeyleri ve âlimleri 
idam, hapis, sürgün ve firar gibi sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır. Daha 
önce anlatıldığı üzere Şeyh Said’in ve Şeyh Abdullah’ın kendisinden kurtulma-
sını istemeleri üzerine kurtulmuş ve yedi yılını saklanarak geçirmiştir. Bölgede 

72	 Molla	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Genç,	04.04.2017.
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emellerini gerçekleştirmek isteyenler ayaklanmayı fırsata dönüştürmek istemiş, 
yörede dinî ve tasavvufî otoritesi olan zevatın hepsini toplamışlardır. Bunun 
üzerine kendisi dışında yörede neredeyse icazetli kimse kalmamıştır. Bölgenin 
düştüğü durumun acısını en derinden hisseden Şeyh Kekê, dini liderlerin ek-
sikliğinden mütevellit dini ve toplumsal sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır.

Şeyh Kekê’nin esas faaliyetleri, bugünden sonra başlamıştır. Saklanmanın 
getirdiği zorluk ve dar imkânlara rağmen saklanma dönemi irşat ve hizmetler 
açısından akim ve semeresiz geçmemiştir. Söz konusu dönemde onun yakın 
çevre üzerindeki en etkili yönü, âbid olması ve Kur’an ve sünnete bağlı bir ya-
şam sürdürmesi olmuştur. Onu görenler onun manevî halinden son derece et-
kilenmiş ve kendisine yakın olmaya çalışmışlardır.

Şeyh Kekê’nin belki de en önemli faaliyeti, Bingöl’ün Solhan ilçesinde Şeyh 
Ebubekir’i Muş’ta ise Şeyh Abdullatif’i halife seçerek yetim bırakılan yüreyi 
ihya etmek istemiştir. 

Kendi şeyhinin kardeşi ve Meleken post-nişini olan Şeyh Abdullah’ın idam 
edilmesinden sonra onun yadigârı olan Şeyh Ebubekir’e halifelik vermesinin 
ardından; Beroj’da ikamet eden Şeyh Abubekir, 1936’da Melekan’a geçmiş ve 
Melekan için yeni bir dönem başlatmıştır.73 Bu süre içinde Şeyh Kekê de bizatihi 
ona değer vererek halkın ona teveccüh etmesi sağlamıştır.74

Muş tarafında ise Şeyh Abdullatif’i ilim ve irşad ile hizmetler için halife ola-
rak seçmiştir. Şeyh Abdullatif köylerde dolaşarak ve kendisine yapılan ziyaret-
lerle halkı irşat etmeye çalışmış bunun dışında ilim tedrisatı için de çaba sarf 
etmiştir. Ne var ki üzerindeki baskı ve takiplerin kesintiye uğramadan devam 
etmesi nedeniyle bu hizmetlerinde hep engellerle karşılaşmıştır.

Onlar bu bölgelerde tasavvufî çalışmaları yaparken kendisi de aynı bölgede 
Varto75, Muş, Bingöl civarında İslamî hizmetleri diri tutmak için yaşına ve çek-
miş olduğu sıkıntılara aldırmadan aktif bir şekilde hep dolaşmıştır. Bu gezileri, 
yerleşim yerleri ile sinirli kalmamış, Dadinan, Pazu yaylaları ayrıca Şerafettin 
dağlarında yer alan Melekan’ın “Kandil yaylası”, Hırbizun”un “Seyidan yay-
lası” gibi yaylalara dahi bazen yalnız bazen de halifeleriyle gidip dolaştığı ve 
kaldığı bilinmektedir.

73 Akdeniz, a.g.e., s. 280.
74	 Bazı	 çevrelerde	 yaygın	 bir	 şekilde	 Elâzığ’da	 ikamet	 ettiği	 dönemde	 kendisine	 “Niye	

memlekete	gelmiyorsunuz?”	diyen	bazı	ziyaretçilerine	“Melekan’ın yolları tozlanmadıkça 
ben dönmeyeceğim.”	dediği	rivayet	edilmektedir.	Lakin	Şeyh	Kekê’nin	Elazığ’da	kalmasının	
sebebi	ve	Şeyh	Elâzığ	dönüşünde	Şeyh	Ebubekir	ve	Melekan’ın	ihyası	için	yapmış	olduğu	
faaliyetler	 dikkate	 alındığında	 bu	 sözlerin	 Elazığ’da	 söylenmiş	 olmasının	 pek	 de	 uygun	
düşmediği	anlaşılmaktadır.	Dolayısıyla	bu	minvaldeki	ifadelerin	Elazığ’da	değil	daha	farklı	
bir	ortamda	söylenmiş	olduğu	kanaatindeyiz.

75	 Varto’da	 da	 Şeyh	 Mutesim’i	 halife	 olarak	 tayin	 ettiği	 de	 söylenmektedir.	 Molla	 Hanefi,	
Kişisel	görüşme,	04.04.2017.
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Bu uygulaması ile zorlu döneme karşın İslami bilincin ve tasavvufi gelene-
ğin hareket halinde olmasını sağlamış, medrese ve dergâh hizmetleri başlamış, 
neticede yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan Hâlidilik geleneği yörede tekrar 
ihya olmuştur. Halkın kendilerine olan teveccühüne ve itibara bakıldığında bu 
gayretlerin hedefine vardığı açıkça görülmektedir. Onun özverisi sonucu yöre, 
Şeyh Said ve Şeyh Abdullah’ın korktuğu akıbetten kurtulmuştur.

Şeyh Kekê cömertliği yanında76 insanların hallerini dert edinen biriydi. Müm-
kün olduğunca çevresine faydalı olmaya çalışmış ne var ki dönemin baskınları ve 
aramaları münasebetiyle irşat ve tebliğini açık yapamamıştır.77 Tüm tahşidatlar 
ve takiplere rağmen halkın sevgi ve saygısını kazanmış, manevî açıdan kendi-
sinden istifade edilmiştir. Kendisine hizmet eden aileler, onun hizmeti ve duaları 
sayesinde istikametlerini koruduklarını ve tasavvufa yakın kaldıkları kanaatini 
taşımaktadırlar.78 Dini yaşama hassasiyetine sahip, kadirşinas olan bu değerli ai-
leler, dedelerinin bu musahebetinden son derece iftiharla söz etmektedirler.

Şeyh Kekê bir taraftan dini hizmetler ve toplumsal sorunlarla ilgilenerek hal-
kın içinde olmuş diğer taraftan da ibadet ve riyazet içinde olmuştur. Günün bazı 
vakitlerini halvete ayırmıştır. Bazen sabah vaktinde insanlardan uzak dağ ve 
derelere gider ibadet ve tefekkür ile meşgul olur öğle vaktine kadar dönmezdi.79 
Yaşam tarzında takva ve zühde son derece ehemmiyet vermiştir. Ecdadın me-
ziyetleri ile övünmeyi hoş görmemiştir. Bu hususta yeğeni olan Şeyh Tayyib’e 
“Eskiler çalışırdı ibadet ederlerdi siz de ibadet edin biz falanlardanız diye boşuna övün-
meyin” demiş ve yakınlarını övünmek yerine amel etmeğe teşvik etmiştir.80

Beritan aşiretinin Mele Ömer kolundan olan Hacı Zülfü ve Mala Alo ailesi Şeyh 
Kekê’ye intisap etmişlerdir. Şeyh Kekê yaz aylarında Beritan aşireti ile beraber 
uzun bir süre kalmıştır. Bu ailede Şeyh Kekê’nin saygınlığı halen devam etmekte 
ve aile meclislerinde sıklıkla anılmaktadır. Kendisi ile ilgili anlatılan en önemli 
özelliklerinden biri, paraya elini sürmemesidir. Şeyh Kekê’nin üzerine oturduğu 
bir palası (keçi kılından yapılan bir tür kilim) vardı. Kendisine gelenlerden para 
vermek isteyenler olduğunda abasının köşesini kaldırır ve paranın oraya konul-
masını söylerdi. Daha sonra bir fakir geldiğinde abasının köşesini kaldırır ve pa-
raya işaret ederek belirtilen miktarın bu paradan alınmasını isterdi.81

İcazet verirken de ölçü olarak liyakati esas kabul etmiştir. Bu sebeple ilmî ve 
tasavvufî olgunluğa sahip olmayanlara halifelik vermemiştir. Mesela kendisinin 
yakın bir akrabası, Şeyh Mahmud’un yanında altı-yedi yıl, kendisinin yanında da 
uzun bir süre amel/suluk etmiştir. Ancak buna rağmen o, bu kişiye icazet verme-

76	 Muhsin	Turgut’un	ailesi,	kişisel	görüşme,	Sursuri,	Elazığ,	08,	04,	2017.
77	 Seçkin	Ceylan,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	08,	04,	2017.
78	 Seçkin	Ceylan,	kişisel	görüşme,	Sursuri,	04.04.2017.
79	 Mele	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	04.04.2017.
80	 Mehmet	Emin	Araz,	Bingöl,	04.04.2017.
81	 İsmail	Ortaç/Mehmet	Ortaç,	kişisel	görüşme,	2017.
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miştir. Bunun sebebi sorulduğunda söz konusu kişide az da olsa “tama‘ın/hırsın” 
var olduğunu söylemiştir. Bunun dışında verdiği icazetlerde liyakate ek olarak 
işaret ve ilhamdan da söz ettiği nakledilmektedir. Örneğin Şeyh Ebubekir’e -ileri-
de anlatacağımız üzere- işaret alarak icazet verdiği anlatılmaktadır.

Şeyh, gerek siyasi olaylardan gerekse irşâd ve tebliğden dolayı birçok yerde 
ikamet etmiştir. Gidip ziyaret ettiğimiz ve mülakatta bulunduğumuz bu yerler-
de kendisine duyulan saygı ve itibarın, geçen onca zamana rağmen korunması, 
buralarda bıraktığı etki ve sevginin boyutunu açıkça göstermektedir. 

Şeyhleri ve Tarikat Silsilesi ve Hocaları
Şeyh Kekê icazetini Şeyh Mahmud Melekanî’den almıştır. İcazet aldığında 

henüz 25-30 civarı yaşlarda olan Şeyh Kekê, Şeyh Mahmud’dan almış olduğu 
Hâlidîyye tasavvufi görevini, Elazığ dönüşünden bir müddet sonra başkalarına 
vermiştir. Bu çalışmada adı yer alan aile Şeyhlerin arasından tarikat icazet ve-
rerek halife tayin eden tek kişidir. İcazet vermiş olduğu kişiler Şeyh Abdullatif, 
Şeyh Ebubekir ve Şeyh İbiş’tir. Bu üç zatın dışında Şeyh Kasım İnali’ye de “Sana 
tarikat icazeti verdim. Sağlığım el verdiğinde icazetini yazacağım” diyerek şifahen 
icazet vermişse de icazeti yazamadan vefat etmiştir.82 Şimdi Şeyh Kekê’nin ica-
zet aldığı ve icazet verdiği zevatın hayatına yer vereceğiz.

Şeyh Kekênin İcazet silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî1. 
Şeyh Mahmud Sahib2. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 3. 
Şeyh Abdullah Melekan 4. 
Şeyh Mahmud Melekan 5. 
Şeyh Kekê 6. 

İcazet Verdiği Halifeleri
Şeyh Kekê, Nakşîliğin Hâlidîlik kolunda üç kişiye icazet vermiştir. Şeyh 

Abdullatif’in hayatı bu çalışmada özel olarak ele alınacağından burada diğer iki 
halifesi olan Şeyh Ebubekir83 ve Şeyh İbiş’in hayatına kısa da olsa yer vermemiz 
yerinde olacaktır.

Şeyh Ebubekir Melekan
Şeyh Ebubekir, Kekê’nin Şeyhi olan Şeyh Mahmud’un oğlu ve Şehit edilen 

Şeyh Abdullah’ın kardeşidir.84 Kendisi 1896 yılında Meleken’da dünyaya gel-
miştir. İlim tahsilini ilk olarak Şeyh Abdullah Efendi’den (Sanî)’den almıştır.85 

82	 Mele	Hanefi	Ballı,	kişisel	görüşme,	Muş,	05.05.2017.
83	 Çanî,	a.g.e.,	s.	430.
84	 Akdeniz,	a.g.e., s.	25,	280.
85	 Ulemâüna	mine’l-Müderrisin	fi’l-Karni’l-İ‘şrîn,	Sabahattin	el-Çanî,	Dârü’r-Ravda,	İstanbul,	

2016,	s.	430.
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Mele İhsan Alın (Hazarşah), Şeyh Ebubekir ile ilgili yazmış olduğu hatıra-
tında; babasının 1931 yılı Şubat ayında Babası (Mele Ali)’nin Şeyh Kekê, Şeyh 
Abdullatif ve Şeyh Tayyib (Haci) ve Hacı Said Daidinanlı86 ile birlikte hacca 
gittiğini yazar. Bu hatıratında babasından duyduğu şu olayı anlatır: Bir sabah 
Şeyh Kêkê’nin yanında bulunuyorduk. Şeyh, Seyyid Abdülhamid Ankavî’nin 
de bulunduğu bu mecliste bize “Bana Şeyh Ebubekir’e icazeti vermem, ilham edildi.” 
dedi. Şeyh Kekê, burada Şeyh Ebubekir’in icazetini hazırladı ve hacdan dön-
dükten sonra 1931 yılında kendisine icazetini verdi.87 Bu döneme kadar Beroj’da 
ikamet eden Ebubekir Efendi, 1936’da Melekâ’na geçti88 tarikat ve ilmî faaliyet-
lere başladı. Bunun için Mele Zahir Tendurek’i müderris olarak getirmiş89 ve 
Melekân’da tasavvuf ve ilim adına hareketli bir dönem başlatmıştır.90 Böylece 
Şeyh Sait hareketinde şehit edilen Şeyh Abdullah Efendi’den sonra Melekân’a 
hareket kazandırmıştır.91

Aklı ve feraseti ile tanınan ayrıca bölgesinde tasavvuf ve ilim yanında top-
lumun sorunları ile yakından ilgilenen Şeyh, Hâlidîliğin yayılmasında etkin bir 
rol ortaya koyan Şeyh Ebubekir Efendi 1972 yılında92 vefat etmiş ve Melekan’da 
defnedilmiştir.93

Molla İbiş (İbarahim) 
Şeyh İbiş (İbrahim) Temmuz 1866 yılında Baskil’in Şefkatli köyünde dün-

yaya gelmiştir. Nefesoğulları olan soy isimleri daha sonra Yünkül olarak de-
ğişmiştir. Şeyh İbiş önceleri Mustafa Kazım Baba adında bir mürşide bağlıydı. 
Şeyh Kekê’nin Baskil’e gelmesi döneminde yaşadığı bir olay üzerine kendisine 
bağlanıp mürit olmuştur. Şöyle ki Kekê, ailesi ile birlikte Baskil’e geldiğinde 
Şeyh İbrahim’in evine misafir olmuştur. Ev sahipleri onun yatağını kapı eşiğine 
yakın hazırlamış ve kendisine değersiz bir misafir olarak hizmette bulunmuş-
lardır. Şeyh İbiş aynı gece gördüğü bir rüya görmüş olacak ki Şeyh İbiş uykudan 
telaşla kalmış ve hanımına “hanım kalk biz, büyük bir hata etmişiz. Bu misafirimiz 
değerli bir misafirdir, hünerini anlayamamışız.” demiştir. Ardından Şeyh Kekê’yi 
uyandırmış ve ona “hakkınızı helal edin, size saygıda kusur etmişiz” diyerek yattığı 
yeri değiştirmişlerdir. Şeyh Kekê, yanında bir süre amel eden bu zata, tasavvuf 
icazeti vermiştir. Bu icazet halen torunları tarafından muhafaza edilmektedir. 
Âlim ve muttaki olan bu zat çok zaman geçmeden 1905 yılında vefat etmiştir.94

86	 Abdulkadir	Derin,	kişisel	görüşme,	Karlıova,	22,	04,	2017.
87	 Molla	İhsan	Alın,	el	yazması	hatıralarından	ve	kişisel	görüşme,	15.04.2017.
88	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	280.
89	 Çanî,	a.g.e.,	s.	225.
90	 Molla	İhsan	Alın,	el	yazması	hatıralarından	ve	kişisel	görüşme,	15.04.2017.
91	 Sabahattin	Çanî,	a.g.e.,	s.	378.
92	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	309.
93	 Sabahattin	Çanî,	a.g.e.,	s.	378.
94	 Bilal/İhsan	Yünkül,	kişisel	görüşme,	Elazığ,	14.04.2017
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2.1.6. Şeyh Abdullatif 
Şeyh Abdullatif, 1887 yılında Xaziyan/Savaşçılar köyünde doğmuştur. Kü-

çük yaşlarda medrese tahsiline başlamıştır. 
İlk olarak babasından ders almıştır. Daha sonra Muş’un Pazu köyünde kendi 

akrabası olan Mele Hasan’ê Bakê’nın medresesinde, Varto’nun Rindaliya ve Ha-
cibey köyünde Sultanşenli Muhammed’in medresesinde ardından Karayazı’nın 
Dehar köyünde okumuştur.95 Dehar’da okurken irşat amacıyla köyleri dolaşan 
Şeyh Said’ê Palu ile tanışmış ve daha sonra onların köyü olan Hınıs’ın Kolhisar 
köyüne geçerek Şeyh Said Efendi’nin medresesinde Şeyh Ali Rıza Efendi ile 
beraber okumuştur. Oradan ayrıldıktan sonra Melekan köyünde Şeyh Abdul-
lah Efendi’nin medresesinde okumuştur.96 Medrese tahsilini bitirdikten sonra 
kendi köyü olan Xaziya’da medrese açmıştır.97

1925 yılında Şeyh Said hadisesi başlayınca ailesinin birçok ferdiyle birlikte aktif 
olarak harekete katılmıştır. Hareketin yenilgiye uğraması, Şeyh Said ve arkadaş-
larının İran’a kaçmaya karar vermesi üzerine “maddi imkânım yoktur, İran seferine 
katılmak suretiyle kimseye yük olmak istemem” diyerek dağlarda saklanmaya devam 
etmiştir. Muş bölgesinde altı ay firar kaldıktan sonra ihbar sonucu yeri tespit edil-
miştir. Bunun üzerine Bingöllü Yado Ağa’nın yanına gitmeye karar vermiş, arka-
daşlarıyla yola çıkmıştır. Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Melekan köyüne yakın 
bir yerde kar fırtınasına yakalanmış ve arkadaşlarıyla birlikte burada yakalanıp 
önce Muş sonra Bitlis İstiklal Mahkemesinde idamla yargılanırken 1927 örfi ida-
renin kalkmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştur. Toplam 18 ay hapis sonucu.98 1927 
yılında cezaevinden çıktıktan sonra “Tertela Şexa”99 büyük döneminde yakılmış 
olan Haziyan köyüne dönmüş ve medreselerin yasak olduğu dönemde kendi evi-
ninin bitişiğinde bir medrese/hücre inşa etmiş, gizlice burada ders vermiştir. 1935 
yılında bölgede etkili olan ailelerin sürgün edilmeye başlanması üzerine sürgün-
den kaçmak için ailesi ile birlikte Hazro’nun Dedaş köyüne gitmiş ve burada iki 
yıl kalmıştır.100 Daha sonra tekrar Haziyan Köyüne dönmüştür.

Şeyh Abdullatif, bir süre sonra Nakşibendî tarikatının bir zincirinin halkası-
na katılma gereği duydu ve Şeyh Kekê’nin hizmetine girdi ve onun yanında ri-
yazet çekerek tasavvufi terbiyesini almaya başladı. Onun bereketli dergâhında 
riyazet ve amelini tamamladı. Bir süre sonra Şeyh, onu icazet vermeye layık/ehil 
görünce ve 1931 yılında icazetini vererek onu Nakşibendî halifesi olarak seçti.101 

95	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	55.
96	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	55;	Akdeniz,	a.g.e.,	s.	160.
97	 Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Muş,	20.04.2017.
98	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
99	 Muş	Yöresinde	Şeyh	Said	Hadisesinin	bıraktığı	sarsıntıya	matuf	olarak	“Şeyhlerin	Yaşadığı	

Büyük	Felaket”	anlamında	kullanılan	bir	ifadedir.	
100	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
101	Çağlayan,	a.g.e., s.	55;	Doğu	Anadolu	Evliyaları	II,	s.	107.
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O bu vazifesiyle Haziyan köyünde ikamet etmiş ve bölgede İslam ve tarikat 
faaliyetlerini yürütmüştür.102

1946 yılında gözlem altında tutulması amacıyla Nahiye Müdürünün bas-
kısıyla Haziyan köyünden alınıp o dönem nahiye olan Yaygın’a yerleştirilmiş 
ve orada zorunlu iskâna tabi tutulmuştur. Yaygın’da kendi evi olmadığı için 
uzun süre komşuların kendisine tahsis ettiği derme çatma evlerde kalmıştır. 
Nahiye müdürünün ve karakolun bulunduğu bir ortamda medresede açmanın 
imkânsızlığı yüzünden medrese/hücre açamamıştır. Böylece Haziyan’da gizlice 
devam eden medrese süreci son bulmuştur. Babası ve dedesi idam edilmiş olan 
Aladin’ê Mele Emin, Mele İbrahim (Zaza) Mele Kasım (Zaza) Kendi oğlu Şeyh 
Mehmet Emin’e ders vermiştir.103

Mehmet Çağlayan Şark Ulemaları eserinde sahibi Şeyh Abdullatif’in çek-
tiği eziyet ve sıkıntılardan söz ederken, yıpranmış olmasına rağmen bunu hiç 
sezdirmediğini ve kendisini her ziyaret ettiğinde mütebessim ve hiçbir sıkıntısı 
yokmuş görünümünü verdiğini aktarmaktadır. Çağlayan, ayrıca en sıkıntılı du-
rumunda bile Şeyh Abdullatif’in teheccüt namazlarını ve evradını ihmal etme-
diğini, ne siyasi şartlar ne de sağlık şartlarına takılmadan Kur’an çizgisini bağlı 
kaldığını, irşad tebliğ ve halka hizmet etmekten ve hakkı söylemekten çekinme-
diğini aktarır.

Şeyh Abdüllatif, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yaşanan çalkantılar-
dan bizzat etkilenmiş ve Şeyh Said’in hareketine aktif katılım sağlamış birisi 
olarak sözüm ona işler normale vardıktan sonra da devlet, siyaset ve devletin 
kurumlarından uzak kalmıştır. Zorunlu olmadıkça kılık kıyafet kanunu yüzün-
den Muş’a bile gitmemiştir. Kimseye halifelik vermemiş ve 1964 yılında yaygın 
nahiyesinde vefat etmiş ardından ardından Haziyan köyünde defnedilmiştir.104

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî7. 
Şeyh Mahmud Sahib8. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 9. 
Şeyh Abdullah Melekanî 10. 
Şeyh Mahmud Melekanî11. 105 
Şeyh Kekê12. 
Şeyh Abdullatif Haziyanî13. 

2.1.7. Şeyh Muhammed Emin 
Şeyh Abdullatif’in oğlu olan Şeyh Muhammed Emin 1931 yılında Haziyan’da 

dünyaya geldi.106 Şeyh Abdullatif cezaevindeyken iki oğlu ölmüştü. Cezaevin-

102	Bkz:	Çağlayan,	a.g.e., s.	55.
103	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
104	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
105	Çağlayan,	s.	79;	Akdeniz,	s.	85.
106	Çağlayan,	a.g.e., s.	188;	Doğu	Anadolu	Evliyaları	II,	s.	110-111.
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den çıktıktan sonra, bilahare dünyaya gelen büyük oğluna Muhammed Emin kü-
çük oğluna ise Mustafa ismini koymuştur. Zira Rus harbinde Şeyh Abdullatif’in 
kardeşi (amcası) Şeyh Muhammed Emin ile amcasının oğlu Şeyh Mustafa şehit 
düşmüş Şeyh Abdullatif de onların isimlerini çocuklarına vermiştir.107

Medrese Hayatı
İlk eğitimini kendi evinde talebelere gizlice ders veren babasından almış-

tır. Daha sonra Muş’a bağlı Qijiltax/Kızıldağ köyünde Mele Mustafa Çağla-
yan, Tifnîk köyünde Mele Mahfuz, Palas köyünde Mele Yusuf (Bulanıklı) ve 
yine Qıjıltax köyünde Mele Mehmet Çağlayan (eski Muş Müftüsü) adlı hoca-
lardan ders almıştır. Sonra Diyarbakır ilinin Hazro ilçesinde bulunan meşhur 
Seydayê Heci Fettah’ın medresesine geçip ondan ders almıştır. Ondan sonra 
Malazgirt ilçesine bağlı “Toraqa” köyünde meşhur Mele Zahirê Tendurek-i’den 
ders almıştır. Sonraki yıllarda Mele Zahirê Tendurekê Solhan ilçesinin Melekan 
köyüne geçince oda oraya geçip dört yıl daha ondan ders almıştır.108 En son 
Dadina’da Mele Selim’in yanında eğitimini tamamlayarak ondan ilim icazetini 
almıştır.109 Hayatının öğrencilik dönemlerinde Mele Selim ile birlikte olmuş ve 
bu birliktelik tasavvuf döneminde de devam etmiştir.

Medrese tahsilini bitirmesinin ardından 1955 yılında yaygında evinin bitişi-
ğinde bir hücre inşâ ederek bir medrese açmıştır.110 1989 yılına kadar medrese 
faaliyetlerini sürdürmüştür. 90’lı yılların çalkantılısından oldukça etkilenen ve 
büyük baskı gören Şeyh Muhammed Emin için medresede ders vermek fiilen 
imkânsız hale gelince 35 yıllık medresesi kapanmıştır.111

Seyda Mele Zahir Tendurek Melekan’da müderrislik yaptığı dönemde öğ-
rencilerini bir beytinde isimlerine atıfta bulunup onların özellikleri ile onları 
anlatmaktadır. Bu beyitlerinden biri de Şeyh Muhammed Emin hakkındadır. 
Söz konusu Beyit şöyledir: 

َأَماَنٌة يِف َأِمنٍي وَاَزى يِف الرَُّتِب112
“Emin’deki emanet rütbece, denktir.”113 Mele Zahir, bu beyitte “Emin” kelimesi 

ile Şeyh Muhammed Emin’e işaret ederek onu methetmiştir.114

107 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
108	Akdeniz, a.g.e., s.	286;	Çanî,	a.g.e., s.	432.	
109	Çağlayan,	a.g.e.,	s.	188;	Doğu	Anadolu	Evliyaları	II,	s.	111.
110	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
111	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	Kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
112	Molla	 İhsan	Alın,	Lemü‘l-Lâmi‘ fî Şerhi Kasidetin min Divâni’l-Üstad el-Molla Zâhir et-

Tendurekî,	Ravza	Yaıncılık,	2008,	23.
113 “Emanet” kelimesi Şeyh Haşimin oğlu Emin’e; “Emin” kelimesi ise Molla Emine işarettir. 

Yani “Her rütbesinde emsalinin rütbesine denk tutulmuştur.” Molla	İhsan	Alın,	a.g.e.,	s.	23;	
Ayrıca:	Molla	İhsan	Alın,	kişisel	görüşme,	Bingöl,	27.04.2017.

114	Molla	 İhsan	 Alın,	 a.g.e.,	 s.	 23;	 Ayrıca:	 Molla	 İhsan	 Alın,	 kişisel	 görüşme,	 Bingöl,	
27.04.2017.
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Tasavvufî Hayatı
Bölgede tanınan bir Şeyh sülalesine mensup ve Nakşibendî tarikatının hali-

fesi olmasın rağmen bunun maddi imkanlarından istifade etmeyi hiç düşünme-
miş, mütevazi bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir. İlim ve medrese ehli olduğu 
halde bir köylü gibi yaşamaya, kibir ve gösterişten uzak bir hayat sürmeye üzen 
göstermiştir. Medreselerin yasak olduğu dönemde zor şartlarda medrese tahsi-
lini yapıp bitirdi. “Kaçak” medreselerde yetişen birisi olarak yine “kaçak” med-
reselerde yıllarca medrese talebelerine/feqîlere ders verdi.115 İlmiyle fesahatiyle 
dürüstlüğüyle bir peygamber varisi olarak çevresindeki saygınlığı ve ailesinin 
eksisini hiçbir zaman istismar etmemiş ve onu dünyasına alet etmemiş, uzun 
süre müderrislik yaparak talebe yetiştirmiştir. Ne hazindir ki derin göçlerin 
pençesine ve hizmetine düşmüş bazıları, onu karanlık odaklarla birlikte yıprat-
maya çalışmışlardır.

Şeyh Muhammed Emin’in en önemli özelliklerden biri dini yaşam alanında 
ve bölgedeki kişisel özgürlükler alanında halkın çektiği acılara ortak olması ve 
bunu söylemekten çekinmemesidir. Zira o, eli nasırlı ender şeyhlerden birisi 
olarak bölgede vuku bulan hadislere tepki gösterir ve zalim idarecilerin yü-
züne “zalimsiniz” diye haykıra bilen cesur bir âlimdi. O, mücadelesi, cesur ve 
yiğit tavrıyla bölgesini ve Müslümanların lideri, mana rehberi, gönül adamı idi 
olarak halkın acılarına ortak olmuş, bildiklerini söylemekten asla yılmamıştır.116 
Kendisine yapılan baskıların ve hakaretlerin çoğaldığı bir dönemde bir dönem-
de bazı dostlarını ve akrabalarını ziyaret etmiş ve vedalaşmıştır. Bu ziyaretlerin 
birinde emekli Müftü Mehmet Çağlayan ve bazı dostları, ondan dönmemesi 
için uğraşmışlardır. Ancak kendisi tüm ısrarlara rağmen “Şayet öldürülürsem 
beni babamın ve dedemin türbelerini yanına defnedin” diyerek vedalaşmıştır.117 

Şeyh Muhammed Emin, ilim tahsilini Hâlidî tarikatının medreselerinde yap-
mış ve Hâlidî şeyhleriyle her zaman iç içe olmuştur. Yaygın köyünde medrese 
açtıktan sonra zaman zaman Melekan’a giden Şeyh Muhammed Emin tarikat 
icazetini Melekan’dan Şeyh Ebubekir’den almıştır.118Şeyh Muhammed Emin, 
Şeyh Ebubekir’den hilafeti, Şeyh Selim Dadinan, Şeyh Vahdeddin ve Şeyh Baha-
eddin Rindaliya’ya ile birlikte icazet almıştır. Şeyh Ebu Bekir’in halifelik verdiği 
dört kişiden biri olarak Post-Nişin olmuştur. 

Şeyh Ebubekir Efendi’nin, adı geçen zatları halife olarak tayin etmesinin te-
mel sebebi, onlarda gördüğü ilmî birikim, tasavvuf ve irşat ile ilgili kabiliyetle-
ridir. Nitekim kendilerini yakından tanıyan ve medrese arkadaşları olan Mele 
İhsan, Şeyh Ebubekir ile ilgili yazdığı hatıratında onların bu vasıflarına vurgu 

115	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
116	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	189.
117	 Çağlayan,	a.g.e.,	s.	189.
118	 Akdeniz,	a.g.e.,	s.	311;	Sabahattin	Çanî,	a.g.e.,	s.	430.
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yapar ve bu sebeple icazete son derece layık olduklarına vurgu yaparak Melay-ı 
Cezirî’nin şu beytini zikreder: 119

هر گل سنك دبينت زير بتدبري حكيم؟
قابلية كو نبت حكمت أستاد چه كت؟

“Her çamur, hakîmin tedbiri ile altın olur mu?
Kabiliyyet olmazsa, üstadın hikmeti ne yapabilir?”
Şeyh Muhammed Emin, 1969 yılında Mele Selim ve Mele İhsan’ın da bulun-

duğu büyük kafile ile Şeyh Ebubekir’e son hac yolculuğunda eşlik etmiştir.120

Cumhuriyetten itibaren hiç bitmeyen sıkıntılar, baskı ve gözaltılar, 12 Eylül 
döneminde ve 90’lı yıllarda da devam etmiştir. 23 Ekim 1993 yılında evinin bu-
lunduğu Şikeftiya köyüne helikopterler eşliğinde yapılan baskında gözaltına 
alındı, serbest bırakılması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Şeyh Mu-
hammed Emin bu şekilde 1993 yılında 5 Kasım günü Şehit edildi. Daha sonra 
Cesedi Muş’un dışında Köykent civarında tanınmaz bir şekilde 6 Kasım 1933 
Cumartesi günü öldürüldü.121 Şehadetinden sonra evi yakıldı ve ailesi göçe 
zorlandı. Taziyesine bile müsaade edilmedi. Maalesef bütün bunlar yaşanırken 
yıllarca görev yaptığı kurumundan ve diğer İslamî yayın organlarından olayla 
ilgili bir tepki gösterilmedi. Ailesinin davacı olduğu Muş’taki kimi askeri yetki-
lilerin davalı olduğu dava, Yargıtay aşamasında sürmektedir.122 Kendisi Halife-
lik vermeden vefat etmiştir.

İcazet Silsilesi
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî1. 
Şeyh Mahmud Sahib2. 
Şeyh Ali Septî el-Palevî 3. 
Şeyh Abdullah Melekanî 4. 
Şeyh Mahmud Melekanî5. 123 
Şeyh Kekê6. 
Şeyh Ebubekir Melekanî 7. 
Şeyh Muhammed Emin Haziyanî8. 

Sonuç
Tarikata mensup olan Mele Azin ailesi, bölgeye ayak bastığı andan itiba-

ren ilim ve tasavvuf alanında önemli gayretlerde bulunmuştur. Daha öncele-

119	Mola	İhsan	Alın,	Hatıralar	(El	Yazması),	Ayrıca	kişisel	görüşme,	27.04.2017.
120	Mola	İhsan	Alın,	Hatıralar	(El	Yazması),	Ayrıca	kişisel	görüşme,	27.04.2017.
121	Çağlayan,	a.g.e.,	s.	189.
122	 Şeyh	Mustafa	Bingöl,	kişisel	görüşme,	Yaygın,	Muş,	20.04.2017.
123	Çağlayan,	s.	79;	Akdeniz,	s.	85.
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ri Kadirî olan aile, Şeyh Ali Sebitî ve Şeyh Abdullah’ın özel ziyaretleri sonucu 
Nakşîliğin Hâlidî koluna geçmeyi kabul etmiştir. Tasavvuf, ailede bir kültür ni-
teliğine bürünmüş ve bugüne kadar devam etmiştir. Bu silsilede yer alan zatlar: 
Şeyh Ahmedî Hazyanî, Şeyh Abdulhamid Haziyani, Şeyh Ali Hırbızunî, Şeyh 
Hasanî Haziyanî, Şeyh Abdulhamit İnali, Şeyh Kekê (Şeyh Abdulmecid), Şeyh 
Abdullatif Haziyanî, Şeyh Muhammed Emin Haziyanî’dır. 

Yaşantılarıyla örnek olan bu zatlar, halkın manevî gelişimi için faaliyetlerde 
bulunmuş, dinî ve tasavvufi hizmetler onların ana gayeleri olmuştur. Zühd ve 
takvayı esas edinmiş ve hiçbir dönem siyaset, riyaset ve servet kaygısı taşıma-
mışlardır. Liyakati esas almaları ve icazeti bir aile meselesi ve mesleği olarak 
görmediklerinden hiç biri, kendi yakın akrabasına halifelik vermemiştir. Dola-
yısıyla ailede halifelik babadan oğula geçen bir kurum olmamıştır. 

Ailede bölgeye ve bulundukları topluma dinî hizmetler sunma gayesiyle 
en yaygın meslek imamlık olmuştur. Ayrıca aile, İslam toplumunu etki ede-
cek olaylara duyarsız kalmamıştır. Nitekim bunun bir sonucu olarak birinci ve 
ikinci Rus harplerinde gönüllü olarak harbe katılmış ve şehitler vermişlerdir. 
Söz konusu ailenin dikkat çeken en önemli yönlerinden biri de siyasi ve içtimai 
meselelerde güçten değil; haktan yana olmaya çalışmış ve bu nedenle birçok 
sıkıntı yaşamıştır.
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OHİN DERGÂHI VE HÂLİDÎ GELENEK 
İÇERİSİNDEKİ YERİ

İbrahim BAZ*

1. Giriş
Hâlidîliğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yayılma sürecinde, 

yüzyıllardır öğretim metodu ve müfredatı değişmeden devam eden med-
reselerde ve medreselerle aynı mekânı paylaşan dergâhlarda bir dinamizm 
gözlenmektedir. Hâlidîlik öncesi, bölgede bulunan Nizamiye medreselerinin 
devamı olan medreseler ile ağırlıklı olarak Kâdirî geleneği üzerine faaliyet ya-
pan dergâhlarda bir yorgunluk görülmüştür. İşte böyle bir dönemde, Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî gibi güçlü ve karizmatik bir şeyhin idaresinde Hâlidîliğin ya-
yılmaya başlaması, bölgede bulunan medrese ve dergâhlara bir canlılık getir-
miştir. Bu canlılık, genel olarak iki şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi, mevcut 
medrese ve dergâhların kendi içinde bir dönüşüm ve ivme kazanmasına neden 
olmuştur. İkincisi ise birçok yeni medrese ve dergâh açılmıştır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak daha önce daha ziyade seyyid kökenli şeyh aileleri çerçevesin-
de sürdürülen tedris ve irşad faaliyetlerinin halkası genişlemiştir. Hâlidîliğin 
yaygınlaşması aynı zamanda bölgede okuryazar oranının artmasına da vesile 
olmuştur. 

Yukarda belirtilen değişim ve dönüşüm yanında, dergâhların medrese ile 
aynı mekânı paylaşması, ayrı dergâhlarının kurulmamış olması ve şeyhlerin aynı 
zamanda bölgedeki ismiyle Seyda yani müderris olması, medreselerin dergâhlar 
üzerinde daha baskın bir yapı içerisinde varlıklarını sürdürmelerini doğurmuş-
tur. Bunun doğal bir neticesi olarak bölgedeki tasavvuf kültürü, daha ziyade 
zühdî boyutta kalmış ve tasavvufun aşkın boyutuna fazla ulaşamamıştır.

Hâlidîliğin yayılma döneminde kurulan dergâh/medreselerden biri olan 
Ohin Dergâhı, yüzyıllardır ilim ve irşad faaliyeti ile tanınan bir şeyh ailesine 
mensup Şeyh Fethullah Verkânisî tarafından kurulmuştur. Halen bölgenin en 
güçlü ve geleneklerine bağlı medrese ve dergâhlarından biridir.

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Şırnak	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(ibrahim.baz@hotmail.com).
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2. Ohin Dergâhının Kurucusu: Şeyh Fethullah Verkânisî
Şeyh Fethullah Verkânisî, Mardin’de medfun bulunan Şeyh Musa ez-Zûlî’nin 

neslinden gelmektedir. Şeyh Mûsâ ez-Zûlî’nin oğlu veya torunu Muhammed, 
Mardin’den ayrılarak Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Verkânis1 köyüne yerleşmiş-
tir. Bu tarihten itibaren kurulan medrese ve dergâh, varlığını günümüze kadar 
sürdürmüş, birçok âlim ve ârifin yetiştiği bir ocak haline gelmiştir. Bu ocakta 
yetişen âlimler ve şeyhler nedeniyle, Şeyh Mûsâ’nın neslinden gelen bu aile, 
bölgede yüzyıllardır “şeyh ailesi” olarak tanınmıştır. Uzun yıllar Kadirî tarika-
tı usulüne göre tasavvufî faaliyetler yürütmüş, ancak Hâlidîlik sonrası bütün 
bölgede olduğu gibi Nakşibendî tarikatına bağlı olarak irşad faaliyetleri sür-
dürmüşlerdir. Hz. Ömer soyundan geldikleri kabul edildiğinden, bu aile men-
supları Ömerîler şeklinde anılmıştır.2 Hz. Ömer’e kadar ulaşan aile silsilesi şu 
şekildedir: 3

Şeyh Fethullah Verkânisî1. 
Abdurrahîm2. 
Abdurrahman3. 
Yusuf4. 
Hüseyin 5. 
Mûsâ6. 
Nâsır7. 
Ali 8. 
Ebubekir9. 
İbrahim 10. 
Ahmed 11. 
Hızır12. 
İsa 13. 
Hasan/Hüseyin14. 
Muhammed15. 4

1	 Verkanis	Köyü,	bugün	Siirt’in	Baykan	ilçesine	bağlıdır	ve	25	km.	mesafededir.	Günümüzdeki	
ismi	Kasımlı’dır.	Şeyh	Mûsâ’nın	neslinden	gelen	aile,	ilmî	ve	tasavvufî	geleneklerinin	uzun	
yıllar	merkezi	olması	itibariyle	her	yıl	bu	köyde	geniş	katılımlı	bir	anma	töreni	yapmaktadır.	
Şeyh	Muhammed’in	kabri	Verkanis	köyündedir.	Yakın	zamanda	yeni	bir	türbe	yapılmıştır.

2	 Beroje,	 Sahip,	 “Şeyh	 Fethullah	 el-Verkanisî,	 Bazı	 Fıkhî	 Görüşleri	 ve	 Fıkhî	 Anlayışı”,	
Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri(721-742),	İstanbul	
2008,	s.722.

3	 Muhammed	 Salim	 b.	 Ataullah,	 Kitâbu tezkiratü’l-evliyâi fi’l-kemâlâti ve’l-menâkıb,	 (el-
Mecmûati’l-müsemmât bi hazâiri’t-tâlibîn ve semâiri’s-sâlikîn içinde),Yazma	 eser(şahsi	
kütüphanemizdedir),	 s.	 4-5;	 Molla	 Bedreddin	 el-Ömerî	 el-Çokreşî,	 Hâzihî Şeceratü 
lisülâleti’l-Molla Abdullah el-Ömerî el-Hizânî sümme semerşeyhî,	İmleç	Yayınları,	İstanbu	
2013,	s.	4;	Gıyasettin	Emre,	Medrese’den Meclis’e Meclisten Yassıada’ya,	Kent	Yayınları,	
İstanbul	2006,	s.	11,	15;	Korkusuz,	Nehri’den Hazne’ye,	s.	177-178.

4	 Mezarı	Verkânis	köyündedir.	Bu	köye	ilk	gelen	kişi	olduğu	kabul	edilmektedir.
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Şeyh Fethullah Verkânisî, 1846 yılında Siirt’e bağlı Baykan ilçesinin Verkânis 
köyünde doğdu.5 Şeyhu’ş-Şeria ve Şahbâzu’t-Tarîka unvanıyla tanındı. Şeyh Fet-
hullah Verkânisî, medresede okutulan sıra derslerinin çoğunluğunu Mollakent’li 
Molla Abdurrahman’ın yanında okudu. Felsefe ve Matemetik derslerini Molla 
Resul Sıpkî’den, son derslerini ise Muş’lu Hacı Tayyib Efendi’nin6 yanında oku-
yarak icazet aldı. Koğak7 köyünde bir süre ders okuttuktan sonra Muş’un Bula-
nık ilçesine bağlı Abri köyünde8 bulunan Şeyh Abdulmelik Medresesine 9 resmî 
müderris olarak atandı.10 

Fethullah Verkânisî, medrese tahsilini tamamlayarak müderrislik yapmaya 
başladığı günlerde okuduklarının ve okuttuklarının kendisini tatmin etmediğini 
anlayarak bir arayış içerisine girdi. Bu halini şu şekilde ifade eder: “Medrese tahsilini 
tamamladıktan sonra şunu anladım ki, zâhirî ilimlerle hakîkate varmak mümkün değil. Ak-
sine tasavvuf köprüsünden geçmek ve kemâl ehlinden bir kâmilin peşinden gitmek gerek.”11 

Bunun üzerine bir süre sonra Norşin’e giderek Abdurrahman Tâğî’ye inti-
sap etti. Şeyhinin talebi üzerine Abri medresesindeki görevinden istifa ederek 
Norşin’e yerleşti ve bir yandan müderrislik yaparken aynı zamanda manevî eği-
timine devam etti. Seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra kendisine hilafet ve-
rildi. Şeyhi Abdurrahman-ı Tâğî vefat ettikten sonra onun çocuklarının medrese 
tahsili ve iaşesini de üzerine alarak dört yıl daha Norşin’de kaldı. Şeyhinin oğlu 

5	 Aile	 silsilesi	 için	 bkz.	 el-Ohinî,	Birketü’l-kelimât,	 s.	 163-164;	 Baz,	 İbrahim,	 “Osmanlı’dan	
Cumhuriyet’e	Norşin	Dergâhı	ve	Şeyh	Abdurrahman-ı	Tâğî”,	Tasavvuf,	sy.	34,	s.	93-94;	Mehmet	
Törehan	Serdar,	Bitlis’in Sarıklı Kahramanları,	Olcaylar	Matbabası,	Bitlis	2012,	s.	71.	

6	 Hacı	Tayyip	Efendi,	Şeyh	Muhammed	Küfrevî’nin	halifelerinden	olup,	ilim	tahsilini	Molla	
Halil-i	Siirdî’nin	talebesi	Hacı	Hasan-ı	Ehvedî’nin	yanında	tamamlamıştır.	Bkz.	Korkusuz,	
Nehri’den Hazne’ye,	s.	179.

7	 Koğak	Köyü:	Muş’un	Bulanık	ilçesine	bağlıdır.	Günümüzdeki	ismi	Dokuzpınardır.	Norşin’e	
88	km.	mesafededir.

8	 Abri	Köyü’nün	ismi	Esenlik	olarak	değişmiştir.
9	 Bu	 köyde	 medrese,	 cami	 ve	 dergâh	 bulunduğu	 Bitlis	 salnamelerinde	 kayıtlıdır.	 Cami,	

medrese	 ve	 dergâhın	 salnamelerde	 âbid	 ve	 zâhid	 bir	 kişi	 olan	 Şeyh	 Seyyid	Abdulmelik	
veya	 Aynü’l-Melik(h.	 726/	 m.	 1326)	 tarafından	 yapıldığı	 kaydedilmektedir.	 Bkz.	 BOA	
1316	Bitlis	Vilayet	Salnamesi,	s.	203;	VGMA,	Anadolu Vakfiye Defteri	No:	588,	s.241,	sıra.	
210.	Caminin	kitabesinde	725/1325	 tarihinde	yapıldığı	 kaydedilmektedir.	Taştan	yapılmış	
olan	cami	halen	sağlam	şekilde	ayakta	durmaktadır.	Camiyi	2015	yılı	Mayıs	ayında	ziyaret	
ettiğimizde	 kitabesinde	 725	 tarihinin	 yazılı	 olduğunu	 okuduk.	 Muhtemelen	 medrese	 ve	
dergâh	olarak	da	kullanılan	Cami	hakkında	bazı	çalışmalar	yapılmıştır.	Bkz.	Rüçhan	Arık,	
“Arkeolojik	Araştırmalar	Işığında	Türkiye’nin	Başlangıç	Noktası:	Malazgirt”,	Uluslararası 
Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4–7 Kasım,	Ankara	 1997,	 s.64;	 Ebru	 Polat,	
H.1310 (M.1892) Ve H. 1316, 1317, 1318 (M. 1898, 1899, 1900) Tarihli Bitlis Vilâyeti 
Sâlnâmelerinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi,	 (Erciyes	Üniversitesi	 Sosyal	Bilimler	
Enstitüsü),	Yayınlanmamış	Yüksek	 Lisans	Tezi,	 Kayseri	 2006,	 s.	 176;	 Bila	Yılmaz,	Muş 
Vakıfları,	(Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	SBE),	Yayınlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	s.	79-83.

10	 El-Ohini,	Birket’ül-kelimât,	 s.	 41.	Ayrıca	bkz.	Mehmet	Saki	Çakır,	Nakşbendî-Hâlidîliğin 
Seyyid Taha Hakkârî Nehrî Kolu (XIX. Yüzyıl),Yayınlanmamış	Doktora	Tezi,	İÜSBE,	İstanbul	
2016,	s.	117.	

11	 El-Ohinî,	Birket’ül-kelimât,	s.	41.
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Muhammed Ziyauddîn (Hazret)’e hilâfet verdiğinde, Tâğî’nin Erzurum halife-
si Ahmet Taşkesenli gelerek Fethulah Verkânisî’ye artık Norşin’de Muhammed 
Ziyauddin’in kalmasının daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu. Bu tavsi-
yeye uyarak evini Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ohin(Yukarı Koyunlu) köyüne 
taşıdı. Burada dört yıl kaldıktan sonra evini Bitlis merkeze taşıdı.

Şeyh Fethullah Verkânisî, 93 harbi olarak bilinen 1293 tarihindeki Osman-
lı Rus savaşında Abdurrahman Tâğî’nin halifeleri ile birlikte savaşa katıldı. 
Sıbgatullah-i Arvâsî’nin oğlu Şeyh Celâleddin ve halifesi Şeyh Hâlid-i Oleki ile 
Motkan12 bölgesinde mücâdele etti. Şeyh Hâlid-i Olekî bu savaşta şehit düştü. 

Şeyh Fethullah Verkânisî, hayatının sonuna kadar ilim ve irşad faaliyetlerini 
sürdürdü ve 27 Eylül 1899(h. 1317) tarihinde Salı günü 53 yaşında vefat etti. 
Vasiyetine göre evinin yanındaki bir yere defnedildi. Cenaze törenine Bitlis ve 
çevresinden büyük bir kalabalık, Abdurrahman-ı Tâğî’nin bütün halifeleri ve 
şehrin mülki ve askeri erkânı katıldı. 

Şeyh Fethullâh Verkânisî, iki evlilik yapmıştır. İlk eşi Züleyha Hanım, ikinci 
eşi ise şeyhi Abdurrahman-ı Tâğî’nin kızı Tayyibe Hanımdır.

Verkânisî, Şeyh Fehim-i Arvâsî ve Şeyh Emin-i Bitlisî ile birlikte bölgenin en 
tanınmış ve ilmine en fazla itibar edilen, hukuki ve sosyal sorunları çözen şah-
siyetlerinden biri olarak kabul edilmiştir.13 Bölgeden ve bölge dışından birçok 
kişi kendilerine mektupla soru sorarak cevap istemiştir. Genç denebilecek bir 
yaşta vefat etmiş olmasına rağmen yedi eser kaleme almıştır. Bunlar el-Küfrü 
ve’l-Kebâir, Adâb14, Avâmil, Menasiku’l-Hacc, Mektûbât, Vefât-ı Şeyh Abdurrahman-ı 
Tâğî ve Risâle-i Akâid’tir. 15 

Bilinen altı halifesi vardır.16 Bunların isimleri şu şekildedir: Muhammed 
Ziyâuddîn (Hazret), Seyyid Hasan-i Arvâsî17 Seyyid Abdulgaffâr-i Arvâsî18, 
Molla Ahmed-i Karaköyî, Molla Ömer Horosî, Molla Hasan.19

12	 Motkan:	Bitlis	iline	bağlı	Mutki	ilçesi	ve	çevresini	ifade	eden	Osmanlı	döneminde	idari	bir	
bölge	adı.	Bkz.	http://www.nisanyanmap.com/

13	 el-Ohinî,	 Birketü’l-Kelimât,	 s.	 167;	 Halil	 Çiçek,	 Şark Medreselerinin Serencâmı,	 Beyan	
Yayınları,	İstanbul	2009,	s.142.

14	 Verkânisî,	Şeyh	Fethullah,	Adab-ı Fethullah,	sad:	A.	Selahaddin	Kınacı,	Sey-Tac	Yayınları,	
Ankara	Trs.

15	 Beroje,	 Sahip,	 “Şeyh	 Fethullah	 el-Verkanisî,	 Bazı	 Fıkhî	 Görüşleri	 ve	 Fıkhî	 Anlayışı”,	
Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri	(721-742),	İstanbul	
2008,	s.	723;	Çiçek,	M.	Halil,	“Tatvan	ve	Çevresinde	İlmi	Çalışmalar	ve	Ohin	Medresesi	
Örneği”,Uluslar arası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri,	İstanbul	
2008,	s.574-575;	Korkusuz,	age,	s.	212.

16	 el-Ohinî,	Birketü’l-Kelimât,	s.	99-102.
17	 Sıbgatullâh	Arvâsî’nin	oğludur.
18	 Birinci	Dünya	Savaşı’nda	şehit	düşmüştür.	Seyyid	Abdulğaffâr-i	Arvâsî’nin	oğlu	Muhammed	

Hafid,	onun	oğlu	Seyyid	Halis,	onun	oğlu	ise	Seyyid	Hasan	Arvâsî’dir	ve	Erciş’te	tedris	ve	
irşad	faaliyetlerine	devam	etmektedir.	

19	 Ayte,	 Fethullah,	 “Medreseler”,	Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler 
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3. Ohin Dergâhının Kuruluşu
Şeyh Fethullah Verkânisî, Norşin Dergâhı’nda şeyhlik görevini yürütür-

ken halifesi Muhammed Ziyâuddîn’e dergâhın meşihatını bırakarak20 kendisi 
Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ohin (Yukarı Koyunlu) köyüne giderek bir med-
rese ve dergâh kurdu. Abdurrahman Tâğî nasıl ki Gayda’dan ayrılarak takri-
ben 1875 yılında Norşin’de yeni bir medrese ve dergâh kurmuşsa, Fethullâh 
Verkânisî de aynı şekilde var olan bir mekânın devamı olarak değil, 1890 yılında 
yeni bir medrese ve dergâh kuruştur. Özellikle Hâlidîliğin yayılma döneminde 
bu örneklerde olduğu gibi birçok yeni medrese ve dergâh kurulmuştur.

Kuruluş yıllarında medrese ve dergâh kadar Şeyh Fethullah Verkânisî’nin 
kendi evinde de imkânlar çok kısıtlı idi. Bu yüzden birçok fiziki ve maddi me-
şakkat yaşandı.21 Şeyh Fethullah Verkânisî, Ohin’de dört yıl kaldıktan sonra 1894 
yılında ailesinin yurdu olan ve köklü bir medrese geleneği olan Verkânis köyü-
ne davet edildi. Taşınmak için hazırlık yapılarak yola çıkıldığında, Bitlis’teki 
müridânı ve Norşin şeyhi olan Muhammed Ziyauddin’in istek ve ısrarı neti-
cesinde Bitlis merkezde kalmaya karar verdi. Bunun üzerine kendisi için Mer-
mutlar Mahallesinde bir ev, daha sonra da mahallenin camisine yakın bir med-
rese yapıldı.22 Böylece Ohin Dergâhı, kurulduktan dört yıl sonra, medrese ve 
dergâhların kapatılmasına kadar geçen sürede yaklaşık 30 yıl kadar kapalı kal-
dı. Bununla birlikte, yaz aylarında dersler Parsing aşireti sınırları içinde kalan 
Ohin çevresindeki Pırnaşin köyünde yapıldı. Yaz aylarında derslerin dağ köy-
lerinde veya yaylalarda yapılması, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel aktivitelerini 
artırmak ve tabiatla iç içe yaşamalarını sağlamak amacıyla doğu medreselerinin 
birçoğunda görülmektedir. Genellikle haftanın bir günü de piknik şeklinde de-
ğerlendirilmektedir.

Ohin Dergâhı’nın açıldıktan dört yıl sonra kapanmasından tekrar açılınca-
ya kadar geçen süreçte gerçekleşen Birinci Dünya Savaşında, doğudaki birçok 
dergâh mensubu gibi Ohin Dergâhı şeyhleri de savaşta aktif rol almışlardır. 
Bununla birlikte, medreseyi tamamen kapatmayarak derslere de devam et-
mişlerdir. Bu hususta şöyle bir rivayet bulunmaktadır. Savaş günlerinde, Şeyh 
Alaaddîn’in müridlerinden biri Bitlis’te mücadeleye katılmış olan Said Nursî’yi 
görür ve ona Şeyh Alaaddin’in yaz aylarında medreseyi taşıdığı Pırnaşin köyü-

Sempozyumu,5-7 Ekim	2012,	Muş	Alparslan	Üniversitesi,	Muş	2013,	c.	II,	s.61-62;	Korkusuz,	
Nehri’den Hazne’ye,	s.	177-213.

20	 Hazret	olarak	tanınan,	Abdurrahman	Tâğî’nin	oğlu	Muhammed	Ziyâuddin	Şeyh	Fethullâh	
Verkânisî’nin	 halifelerindendir.	 Hazret,	 hilafet	 aldıktan	 sonra	 Tâğî’nin	 Erzurum	 halifesi	
Ahmet	 Taşkesenli	 Norşin’e	 gelerek	 Fethullah	 Verkânisî’ye	 artık	 Norşin’de	 Muhammed	
Ziyauddin’in	 kalmasının	 daha	 uygun	 olacağı	 tavsiyesinde	 bulunur.	 Norşin’den	 Ohin’e	
göçmenin	nedeni	bu	tavsiyedir.

21	 el-Ohinî,	Birket’ül-kelimât,	s.	78.
22	 el-Ohinî,	Birketü’l-Kelimât,	s.	76-87.
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ne doğru gitmekte olduğunu söyler. Said Nursi, o kişiye şöyle der: “Sen benim 
vekilim olarak şeyhe selamımı ilet ve ona devam eden istila süresince başka bir yere 
taşınmalarını söyle. Onunla benim durumum aynı değil. O aile ve talebe sahibi ben 
ise tekim. Kendim için korkmuyorum ama onlara bir zorluk ve meşakkat gelmesinden 
korkuyorum.” Bunun üzerine mürid, Şeyh Alaaddîn’e bu konuşmayı anlatır. O 
da şöyle der, “Eğer o veli değilse acaba kim velidir.”23 

Cumhuriyetin ilanı sonrası medrese ve dergâhların kapatılması ve sürdü-
rülen takibat nedeniyle birçok âlim ve şeyh, Irak ve Suriye’ye göç ederken, bir 
kısmı da medrese ve dergâhlarını daha tenha yerlere ve dağ köylerine taşıma-
yı tercih etmişlerdir. Bu dönemde bir tercih yapmak durumunda kalmış olan 
Şeyh Alaaddin Efendi, medrese ve dergâhı babası tarafından kurulan ancak 
imkânları kısıtlı olan Ohin/Koyunlu köyüne yeniden taşımıştır. Böylece 1925 yı-
lında Ohin medresesi ve dergâhı tekrar aktif hale gelmiştir. Gıyasettin Kaya’ya 
göre, medrese ve tekkelerin kapatılmasına dair kanunların uygulanması, mülkî 
idareciler tarafından sıkı şekilde takip edilirken, Şeyh Muhammed Ziyaudîn’in 
başında bulunduğu Norşin Dergâhı ile Şeyh Alaaddîn’in başında bulunduğu 
Ohin Dergâhı’na belli ölçüde müsamaha göstermişlerdir.24 Kanaatimizce bu 
müsamaha, bütünüyle bir serbestlik değil, sıkı bir takip yapılmaması şeklin-
de gerçekleşmiştir. Bu durum, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda bu 
dergâhların aktif rol almış olmalarının bir neticesi olmalıdır. 

Köklü şeyh ailelerinden birine mensup olmayan bireyler tarafından ku-
rulmuş olan yeni medrese ve dergâhların ömürleri genellikle orada görev ya-
pan kişinin vefatına kadar sürmüştür. Ohin dergâhı, kurucusu Şeyh Fethullâh 
Verkânisî ve geleneğini devam ettiren çocukları vasıtasıyla geçici bir mekân ola-
rak kalmamış, günümüze kadar Hâlidî geleneğe bağlı olarak varlığını sürdüren 
en güçlü medrese ve dergâhlardan biri haline gelmiştir. Hatta Norşin dergâhı 
Cumhuriyet yıllarında sembolik olarak ağırlığını korumakla birlikte, medrese 
ve dergâh faaliyetleri Ohin’de en az Norşin kadar güçlü şekilde varlığını sür-
dürmüştür. Bu gelenek, Şeyh Fethullah Verkânisî ile başlamış ve onun aile fert-
leri tarafından sıkı bir şekilde devam ettirilmiştir.

Ohin medresesi ve dergâhı ehl-i sünnet düşüncesine bağlılığın sıkı şekilde 
takip edildiği belli gelenekleri olan bir mekândır. Abdurrahman Tâğî’nin 1880 
yılında Şii ve Rafizilere karşı cihad çağrısında bulunması ve Osmanlı Devleti’ne 
bağlılığını bildirmesi gibi, Ohin müderris ve şeyhleri, Şeyh Alaaddin’in İzmir’e 
sürgüne ve Gaziantep’e cezaevine gönderilmesi gibi zorluklarla karşılaşmala-
rına rağmen birliği koruyacak ve dirliği sağlayacak bir çizgide durmuşlardır. 
Örneğin 1990 yılında, bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar dergâha gelerek 

23	 Muhammed	Salim	b.	Ataullah,	Kitâbu tezkiratü’l-evliyâ,	s.	76.
24	 Gıyasettin	 Emre,	 Medrese’den Meclis’e Meclisten Yassıada’ya,	 Kent	 Yayınları,	 İstanbul	

2006,	s.	125.
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propaganda yapmak istediklerinde, Şeyh Asım Efendi onlara karşı durmuş ve 
yollarının yanlış olduğunu söylemiştir.25 

Ohin dergâhı, Norşin Dergâhı ile sürekli bir irtibat halinde olmuştur. 
Norşin’de olduğu gibi, Abdurahman Tâğî’nin yetişmesinde büyük emeği olan 
ve ona Tağ köyünde26 bir medrese kuran27 Miranete Hanım için Ramazan ayının 
17. günü hatim okunmaktadır.

4. Ohin Dergâhı’nın Tarikat Silsilesi
Ohin Dergâhı, Norşin Dergâhı’nın kollarından biridir ve tarîkat silsilesi Haz-

ret olarak bilinen Muhammed Ziyauddîn’den yukarı doğru Mevlânâ Hâlid-i 
Bağdâdî’ye kadar aynıdır. Buna göre tarikat silsilesi şu şekildedir.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî(ö. 1827)1. 
Seyyid Abdullah Semdinî(ö.1813)2. 
Seyyid Tâhâ-i Hakkârî(ö. 1853)3. 
Sıbgatullâh-i Arvâsî(ö. 1870)4. 
Abdurrahman-ı Tâğî(ö. 1886)5. 
Şeyh Fethullah-i Verkânisî(ö.1899): Abdurrahman Tâğî’nin halifesidir. 6. 
Şeyh Muhammed Ziyâuddîn(ö. 1924): Abdurrahman Tâğî’nin oğlu ve 7. 

Fethullah Verkânisî’nin halifesidir.
Şeyh Mahmud-i Karaköyî(ö. 1953): Şeyh Ahmed Karaköyî’nin oğlu ve 8. 

Muhammed Ziyâuddîn’in halifesidir.
Şeyh Muhammed Takiyyuddîn (ö.1967): Şeyh Mahmud Karaköyî’nin ha-9. 

lifesidir.

25	 Hasan	Hüseyin	Özcan,	Şeyh Muhammed Asım,	 trs.	 s.	 79.	Bu	 olaydan	 yaklaşık	 bir	 yıl	 sonra	
1996	yılında	akşam	vakti	dergâha	bir	canlı	bomba	gelmiş	ancak	elektriklerin	kesilmesi	sonucu	
panikleyen	kişi	köydeki	korucular	tarafından	etkisiz	hale	getirilmiştir.	Bkz.	Özcan,	age,	s.80.	

26	 Tağ	 köyünün	 ismi	 konusunda	 kaynaklarda	 farklı	 bilgiler	 bulunmaktadır.	 Bazıları	 Tağ	
şeklinde	yazarken,	bazıları	Tah	şeklinde	yazmaktadır.	Bu	durum,	Kürtçe’de	semt,	mahalle	
anlamına	 gelen	 	”طاخ” kelimesinin	 okunuşundan	 ve	 bölgesel	 farklı	 kullanımlarından	
kaynaklanmaktadır.	“Tahî”	şeklinde	kullananlar	kelimenin	sonundaki	“خ”	harfini,	Türkçe’de	
aynı	 harfin	 bulunmaması	 nedeniyle	 “H”	 şeklinde	 okumakta	 ve	 yazmaktadır.	Ancak	 Tağ	
köyünün	 çevresinde	 yaşayan	 Kürtler,	 aynı	 kelimeyi”	 	şeklinde”طاغ teleffuz	 etmektedir.	
Bunun	muhtemel	nedeni,	bölgede	yaşamış	olan	Ermenilerden	etkilenmiş	olmalarıdır.	Çünkü,	
	kökeninin	Kelimenin	gelmektedir.	anlamlarına	semt	mahalle,	Ermenice’de	kelimesi	”طاغ ”
ne	olduğu	ve	hangi	dilden	diğerine	geçtiği	ayrı	bir	konudur.	Ancak	Süryanilerin	daha	önce	
yoğun	olarak	yaşadıkları	“Tor”	bölgesinde	bulunan	örneğin	Gerçüş	ve	çevresindeki	Kürtler,	
aynı	 kelimeyi	 aynı	 anlamda	 olmak	 üzere	 “Târ”	 şeklinde	 kullanmaktır.	 Sonuç	 olarak	 adı	
geçen	bölgedeki	yaşayan	Kürtlerin	kullanımlarını	esas	alarak	köyün	adını	“Tâğ”,	bu	köyden	
olanları	ifade	etmek	için	de	“Tâğî”	demenin	doğru	olduğu	kanaatindeyiz.	Bununla	birlikte	
hangi	şekilde	kullanılırsa	kullanılsın,	mahalle,	semp,	bölge	gibi	anlamlara	gelmektedir.

27	 Norşinî,	Muhammed	Diyauddin,	Risâletü Hazreti’ş-Şeyh Muhammed Diyauddin fî tercemeti 
âbâihi (el-Kelimâtu’l-kudsiyye li’s-Sâdât-i’n Nakşbendiyye içerisinde),	Haz.	Ahmed	Hilmi	
Kûğî,	y.y.	1979,	s.	294-295.
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Şeyh Muhammed Âsım (ö. 2011): Şeyh Muhammed Takiyyuddîn’in ha-10. 
lifesi.

Bu silsilede Ohin dergâhının kurucu Şeyh Fethullâh-i Verkânisî’den sonra-
ki isimlerden Şeyh Muhammed Ziyâuddîn, Şeyh Mahmud Karaköyî ve Şeyh 
Takiyyüddîn Norşinî, Ohin Dergâhı’nda görev yapmamışladır. Silsile bu şekil-
de olmakla birlikte, günümüzde Ohin dergâhında yapılan hatme-i hâceganlarda 
Şeyh Asım Efendi’nin silsilesinde yer almayan babası Şeyh Alaaddîn ve Şeyh 
Muhammed Hâlid’in isimlerine de teberrüken yer verilmektedir. Bu kişiler, 
Ohin Dergâhı’nda müderrislik ve şeyhlik yapmış kişilerdir. Hatta Ohin med-
resesi ve dergâhını ikinci kez aktif hale getiren Şeyh Alaaddîn Efendi, dergâhta 
postnişînlik yapmış ve çok sayıda talebesine tasavvufî ders vermiş ancak hiç 
kimseye hilafet vermemiştir. Günümüzde hatme-i hacegânlarda isimleri zikre-
dilen kişiler sırasıyla şu şekildedir. Şeyh Fethullah Verkânisî, Şeyh Muhammed 
Ziyaeddîn, Şeyh Muhammed Alaaddîn, Şeyh Mahmud Karaköyî, Şeyh Mu-
hammed Takiyyüddîn, Şeyh Muhammed Hâlid, Şeyh Muhammed Asım.28

Günümüzde Şeyh Muhammed Asım’ın halifelerinden Şeyh Fethullah Ayte 
ve Şeyh Mesud Türel dergâhta hizmet yürütmektedirler.29 Medrese bölümünde 
Şeyh Fethullah ve Şeyh Mesud’un yanında Molla Nur Muhammed Türel, Molla 
Sabrullah Ayte ve Molla Ziyaeddîn Ayte müderris olarak ilmi geleneği sürdür-
mektedirler.

5. Ohin Dergâhının Özellikleri
Ohin Dergâhı, kurucusu Şeyh Fethullâh Verkânisî’nin Norşin dergâhından 

tanınması nedeniyle, ilk kuruluşundan itibaren tanınan bir dergâh ve medre-
se olmuştur. Ancak kısa süreli faaliyet döneminden sonra, özellikle oğlu Şeyh 
Alaaddîn döneminden itibaren daha fazla tanınmıştır. Ohin medresesi ve 
dergâhının tanınmasının ve rağbet görmesinin bazı temel nedenleri olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Kurucusu Şeyh Fethullah Verkânisî’nin Norşin’den itibaren tanınması, a. 
zahiri ilimlerde yetkinliği ve tasavvufî yönünün güçlü olması. 

Cumhuriyet döneminde bölgede birçok şeyh ve seydanın çocukları si-b. 
yaset ve ticarete yönelirken, hatta ailesinin nüfuzunu da bu yönde kullanırken, 
Şeyh Fethullah Verkânisî’nin ailesi çocukları ve torunları ilmî ve tasavvufî gele-
neği kendisi gibi büyük bir titizlikle sürdürmüştür.

Bölge medreselerinde okutulan derslerden farklı, kendilerine özgü ders-c. 
lerin var olması. Örneğin Kürt edebiyatının zirve şahıslarından biri kabul edilen 

28	 Molla	Nuri,	Silsiletü’l-meşâıhı’n-Nakşibendiyye(Yazma	Eser-Ohin	Kütüphanesi),	s.	5-10.
29	 Ohin	 Dergâhını	 08.	 11.	 2014	 tarihinde	 ziyaret	 ederek,	 mezkûr	 şahıslarla	 görüşme	

yapılmıştır.	
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Molla Ahmed Cezerî’nin büyük çoğunlu tasavvufî bir muhtevaya sahip Kürt-
çe Divâni30 yanında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ö. 1827)’nin Farsça Dîvânı31 bu 
farklılığı ortaya koyan iki derstir.32 Bu iki divanın okutulması talebeleri zahiri 
olarak edebiyat ve estetik ile tanıştırırken aynı zamanda muhtevaları itibariyle 
yüksek seviyede tasavvufî bir duygu ve düşünce ile yetişmelerine imkân sun-
maktadır. 

Ohin medresesi ve dergâhını bölgede farklı kılan hususlardan biri de d. 
şeyh ve müderrislerin eser telif etme geleneğini sürdürmeleridir.33 Bu husus, 
Ohin dergâhının belki de diğerlerinden en ayırıcı özelliklerinden biridir. Çün-
kü doğu medreselerinde genellikle eser yazma kültürü fazla yaygın değildir. 
Öncelik öğrencilerin tedris faaliyetlerine verilmiş ve önceki âlimlerin yazdıkla-
rı eserler ya aynı şekilde okutulmuş yahut o eserlerin bazı ilave ve değişiklik-
lerle özetleri yapılarak daha kısa zamanda ve daha kolay şekilde anlaşılması 
için gayret gösterilmiştir. Bazen de öğrencilerin Arapça veya Farsça metinleri 
Kürtçe de okumaları için Kürtçe’ye tercümeleri yapılmıştır. Bu konuda yeni eser 
yazma ve alan araştırmaları için imkân, materyal ve ortamın da bulunmadığı, 
özellikle medreselerin kapatılmasından sonra resmi ortamın dışında ve uzak 
mekânlarda ders verildiğinden dünyadaki gelişmelerden ve gündemden uzak 
ve doğal olarak ufuk yokluğu ve sığlığı nedeniyle orijinal üretim yapılamadığı 
ifade edilmiştir.34 Buna ilave olarak geçmiş âlimlere duyulan ve hürmet ve mu-
habbetin onların eserlerine de duyulması, onların her türlü eseri yazdıkları ve 
yenilerine ihtiyaç duyulmadığı, yapılması gerekenin onları doğru şekilde oku-
mak ve aktarmak olduğu şeklindeki yaygın kanaat de yeni eser yazılamama-
sının önündeki engellerden biri olarak halen devam etmektedir. İşte bu sosyal 
durumun doğal bir sonucu olarak da son yüzyılda yeni ve orijinal eser yazmak-
tan ziyade var olanla yetinme veya küçük değişikliklerle yetinilmiştir. Ancak 
Ohin müderrisleri ve şeyhlerinin hemen hepsi eser telif etmişlerdir. 

Doğu medreselerinde ilk ders Kur’an olmakla birlikte Tecvit ve kıraat e. 
üzerinde fazla durulmamaktadır. Bu konuda Ohin müderris ve şeyhleri, titiz 
davranmış talebeleri tecvid ve kıraat eğitimi verilmiştir.

30	 Dîvân’ın	 metin	 ve	 tercümesi	 için	 bkz.	 Molla	 Ahmed-i	 Cezirî,	 Dîvân,	 Kültür	 Bakanlığı	
Yayınları,	Ankara	2012;	Melâyê	Cizîrî,	Dîwan,	Nûbîhar	Yayınları,	İstanbul	2010.

31	 Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî’nin	 Dîvân’ı	 Farsça,	Arapça	 ve	 Kürtçe	 şiirlerden	 oluşmaktadır.	
Ancak	şiirlerin	çoğunluğu	Farsça	kaleme	alınmıştır.	Geniş	bilgi	için	bkz.	Mevlânâ	Hâlid-i	
Bağdâdî,	Dîvân,	haz.	Abdulcebbar	Kavak,	Semerkant	Yayınları,	İstanbul	2013.	

32	 Çiçek,	 M.	 Halil,	 “Tatvan	 ve	 Çevresinde	 İlmi	 Çalışmalar	 ve	 Ohin	 Medresesi	 Örneği”,	
Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri,	İstanbul	2008,	s.	
571.

33	 Dergâhın	şeyhlerinin	hayatları	anlatılırken	eserleri	verilecektir.
34	 Halil	Çiçek,	“Van	Gölü	Havzasının	İlmi	Hayatında	İz	Bırakan	Şahsiyetlerden	Bitlis’li	Şeyh	

Cüneyt	Efendi”,	III. Uluslar arası Van Gölü Havzası Sempozyumu- 06 -08 Haziran 2007-
Hakkâri, Edit.	Oktay	Belli,	s.	410-411.
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6. Sonuç
Ohin medresesi ve Dergâhı Şeyh Fethullah Verkânisî tarafından 1890 yılında 

kurulduktan sonra belli bir süre faaliyetlerini Bitlis merkezde sürdürmüş ancak 
daha sonra oğlu Şeyh Alaaddîn’in 1925 yılında tekrar Ohin’e dönmesinden son-
ra sürekli güçlenerek medrese ve dergâh geleneğini birlikte yürüten önemli bir 
ilim ve irfan merkezi olarak günümüze kadar gelmiştir. Bünyesinde binlerce 
ciltlik matbu ve başta görev yapan müderris ve şeyhlerin kaleme aldığı eserler 
olmak üzere yüzlerce yazma esere sahip kütüphânesi ile Ohin medresesi ve 
dergâhı merkezi bir konuma sahiptir. Günümüzde Ohin Dergâhı’na bağlı kırk-
tan fazla medrese/dergâh bulunmaktadır. 

Özellikle Sünnî geleneğin sürdürülmesi, sosyal barışın, birliğin ve dirliğin 
korunması konusunda kuruluşundan günümüze kadar öncü bir rol üstlen-
miştir. Yaklaşık 127 sene önce Hâlidîliğin yayılma döneminde kurulmuş olan 
dergâhlar arasında, tarîkatın zülcenâheyn yönünü temel esaslardan ayrılma-
dan kendine özgü gelenekleriyle birlikte sürdüren önemli bir Hâlidî dergâhı ve 
medresesidir.
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ŞEYH ABDÜLKADİR-İ HEZÂNÎ (v. 1908) ve HEZÂN 
DERGÂHI’NDA YETİŞEN SÛFÎ ÂLİMLER

Mehmet Saki ÇAKIR*

Giriş
Nakşbendîliğin bir kolu olan Hâlidîlik XIX. yüzyıldan itibaren Mevlânâ 

Hâlid-i Bağdâdî (v.1827) ile Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Mevlânâ Hâlid, 
bir müderris olması hasebiyle medrese ve tekke birlikteliğine önem vermiş ve 
yetiştirdiği halifeler genelde sûfî âlimler olmuştur. Bu durum sonraki dönem 
Hâlidîlik kollarında da görülmüştür. Bunlardan biri de Mevlânâ Hâlid’in ha-
lifesi Seyyid Taha Hakkârî’nin (v. 1853) yaydığı Nehrî koludur.1 Seyyid Taha, 
yetiştirdiği halifeleriyle tarikatın günümüz İran-Irak ve Türkiye topraklarında 
etkili olmasını sağlamıştır. Seyyid Taha’nın halifelerinden Seyyid Sıbgatullah 
Arvâsî (v. 1870) ise Hâlidîliği Bitlis ve çevresinde yaymıştır. Onun halifesi Şeyh 
Abdurrahman Tâğî (v. 1886) kurduğu Norşin Medrese ve Tekkesinde birçok 
âlim sûfînin yetişmesine öncülük etmiştir. Çalışmamızda konu ettiğimiz Şeyh 
Abdülkadir Hezâni de tarikata Seyyid Sıbgatullah’a intisab ederek girmişse de 
tarikat hilafetini Şeyh Abdurrahman Tağî’den almış ve şeyhinin yönlendirme-
siyle Diyarbakır Lice bölgesinde Norşin ekolunu temsil ederek burada birçok 
sufi ve âlimin Hezân dergâhında toplanmasıyla ilim-irfan meclisleri oluştur-
muştur. Çalışmada bu kişilerin temsil ettiği Hâlidî ekol bağlamında ilmi ve ta-
savvufi faaliyetleri ele alınacaktır. Ancak öncesinde Şeyh Abdülkadir dönemi 
Lice hakkında bilgi vermekte fayda vardır.

Şeyh Abdülkadir’in dönemindeki Lice’ye dair birtakım bilgileri Osmanlı 
salnâmelerinden (yıllık) öğreniyoruz. 1318/1900 yılında neşredilmiş salnâmeye 
göre; Lice’de o yıllarda 2 kasaba 2 nahiye ve 136 köy bulunmaktadır. Bu köy-

*	 Yrd.	Doç.	Dr.,	Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (m.saki@hotmail.com).
1 Nehrî koluyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Mehmet Saki Çakır, Seyyid Taha Hakkârî ve 

Nehri Kolu, A Grafik, Diyarbakır 2017.
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lerin 115’i Müslüman 21’i de değişik din mensuplarıdır. Kazanın nüfusu 20688 
olup merkezinde 800 civarında ev vardır. Kazanın evleri bayırın üzerinde kade-
me kademe inşa edilmiştir. Etrafında geniş bağ ve bahçeler olduğundan yazları 
serin geçmektedir. Kazanın içinde bir asker taburu, iki cami, bir kilise, iki med-
rese, bir Müslüman üç Hıristiyan mektebi, bir hân, bir hamam ve on iki çeşme 
yer almaktadır. Kazanın genelinde yirmi sekiz sıbyan mektebi vardır.2

Şeyh Abdülkadir-i Mellekendî Hezânî (v. 1908) ve Hezân DergâhıA. 

Molla Abdülkadir, Mevlânâ Hâlid’in halifesi olduğu söylenen Molla 
Abdullah-ı Semerşeyhî’nin oğludur. Molla Abdullah, Muş’un Bulanık ilçesine 
bağlı Semerşeyh/Semerkend (Yokuşbaşı) köyünde tanınmış bir âlimdir. Molla 
Abdullah’ın diğer oğlu Molla Abdurrahman-ı Tîlî Mellekendî (v. 1872-73) böl-
gedeki birçok âlimin üstadıdır.3

Şeyh Abdülkadir, babasında ilim tahsilini bitirdikten sonra Seyyid Sıbgatul-
lah Arvâsî’ye tabi olarak tarikata intisap etmiştir. Belli bir müddet Arvasî’nin 
terbiyesinde yetişmiş, onun vefatından sonra da halifesi Şeyh Abdurrahman-ı 
Tâğî’nin nezdinde seyr u sülûkunu tamamlamıştır. Kayıtlarda Şeyh Abdurrah-
man Tâğî’nin ilk halifesi olarak geçmektedir.4 İrşadının ilk dönemini Resula 
[?] köyünde imamlık yaparak sürdürmüş, şeyhi onu yönlendirince Diyarba-
kır Lice’ye bağlı Hezân (Savat) köyüne gelmiştir. Hezândaki irşadıyla bölge 
âlimlerinin tarikata girmesini sağlamış ve bunların bazısına da hilafet vermiş-
tir. Şeyh Abdülkadir’in içinde bazı mektupların da yer aldığı bir Divan’ı vardır.5 
Geçimini temin etmek için çiftçilik ve ticaretle meşgul olmuştur.6 1326/1908 yı-
lında vefat eden Şeyh Abdülkadir, Lice’nin Hezân köyünde medfundur.7

Şeyh Abdülkadir, irşadın yanı sıra tedris faaliyetlerinde de bulunmuştur. 
Şeyh Abdülkadir’in medresesine dair bilgiler maarif salnâmelerinde yer almak-
tadır. 1317/1899 yılında neşredilen salnâmeye göre; Hezân’daki medresenin mü-
derrisi Hacı Muhammed Efendi’dir. Talebe sayısı da 15’tir. Yine Lice’nin Tiyas, 
Sis ve Kara Hüseyin köylerinde Şeyh Abdülkadir adına müderrisleri Mustafa, 
Said ve Said Efendi olan medreseler bulunmaktadır.8

2	 Salnâme-i	Vilayet-i	Diyarbekir,	Diyarbekir	Vilayet	Matbaası,	Diyarbakır	1318/1900,	s.	200.
3	 Âsım	 Ohinî,	 Birketü’l-kelimât,	 Bitlis	 Ohin	 Medresesi	 Kütüphanesi,	 vr.	 189.	 Molla	

Abdurrahman	Mellekendî	“Çokreşiler”	diye	bilinen	Şeyh	Abdurrahman	Tâğî’nin	halifeleri	
Şeyh	İbrahim	Çokreşî	 (v.	1881)	 ile	Şeyh	Halil	Çokreşî’nin	babasıdır.	Çokreş	 ise	Erzurum	
Karaçoban	ilçesine	bağlı	Erenler	köyüdür.	Detaylı	bilgi	için	bkz.	Çakır,	a.g.e.,	s.	140-141.

4	 Âsım	Ohinî,	a.g.e.,	vr.	69;	Çakır,	a.g.e.,	s.	148.
5	 Şefik	Korkusuz,	Tezkire-i Meşayih-i Amid,	Kent	Yayınları,	İstanbul	2014,	s.	37-38.
6	 Cevat	 Ergin,	 “Geçmişten	 Günümüze	 Liceli	Alimler”,	Dünden Bugüne Lice Sempozyumu 

2008,	s.	328.
7	 Âsım	Ohinî,	a.g.e.,	vr.	69.
8	 Salnâme-i	 Nezaret-i	Maarif-i	 Umumiyye,	Matbaa-i	Amire,	 İstanbul,	 1317/1899,	 s.	 1200-

12001;	Hatip	Yıldız,	“Osmanlı	Modernleşme	Döneminde	Lice	Kazasında	Eğitim”,	e-Şarkiyat, 
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Ondan sonra Hezân Dergâhın’da tarikatı, oğlu ve Şeyh Muhammed 
Diyauddin’in (v. 1924) halifesi Şeyh Selim-i Hezânî (v. 1350/1931-32) devam 
ettirmiştir.9 Şeyh Selim de medrese-tekke birlikteliğini sürdürmüştür. Şeyh 
Selim bölgede tanınan meşhur Seyda Hacı Abdulfettah’ın hocası ve şeyhidir.10 
Seyda Hacı, şeyhini öven şiirler yazmıştır. Şeyh Selim’in başka bir talebesi de 
Seyda-yı Lice’nin torunu Molla Halil’dir. Bilinen diğer talebeleri Halil Özaydın 
(v. 1967), İsmetullah Yiğit (Karazi) (v. 1996)11 ve Ahmed Meylanî’dir. (v. 2002)12

Şeyh Selim ile ilgili anlatılagelen bir husus da Mustafa Kemal ile olan ilişki-
sidir. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı döneminde Diyarbakır’a geldiğinde 
gördüğü bir rüyayı tevil etmesi için Şeyh Muhammed Selim ile görüşmüştür. 
Rüya tabirinden memnun kalmış ve şeyhe iltifatlarını bildirmiştir. Cumhuriyetin 
ilanından sonra da aralarındaki münasebetin devam ettiği kaydedilmektedir.13 

Hezân Dergâhı’nda Yetişen SûfîlerB. 

Şeyh Abdülkadir’in Bölgede bilinen meşhur halifeleri şunlardır: Şeyh Ah-
med el-Hâsî (Mela-yi Hâsî) (v. 1951), Molla Mustafa-i Sîsî (v. 1914), Muhammed 
Hadi (Seyda-yı Lice) (v. 1912), Şeyh Seyyid Ali ve Molla Abdullah-ı Hazrovî (v. 
1947). Ayrıca Hazne ekolunun kurucusu Şeyh Ahmed Haznevî (v. 1950), tarika-
ta ilk olarak ona intisap ederek girmiştir.

1.Şeyh Ahmed el-Hâsî (Mela-yi Hâsî) (v. 1951)

Lice’nin Hezân nahiyesine bağlı Hâs köyünde H. 1283 yılında doğan Şeyh 
Ahmed, Diyarbakır Mesudiye Medresesi’nde Müftü İbrahim Efendi’nin yanın-
da tahsilini tamamlamış ve H. 1330 yılında icazet almıştır.14 Mela-yi Hasî olarak 
şöhret bulan Şeyh Ahmed, Diyarbakır merkezde ve Hezân nahiyesinde müder-
rislik, Lice’de de 1918 yılında müftülük yaptıktan sonra hilafetin kaldırılmasıyla 
1924 yılında görevinden istifa etmiştir.15 

Şeyh Abdülkadir-i Hezânî’ye intisap edip sülûkunu tamamlayan Mela-yı 
Hasî, hilafet almasına rağmen irşad faaliyetlerinde bulunmamış, daha çok ilim 
tedrisi ile meşgul olmuştur. Kürtçe, Arapça, Zazaca, Türkçe ve Farsça bilen 
Mela-yı Hâsî, kendi anadili olan Zazaca bir mevlid telif etmiş ve bu eser 1900’lü 

S.	X,	Kasım	2013,	s.	3.
9	 Korkusuz,	a.g.e,	s.	37-38.	
10	 Cevat	Ergin,	“Hazrolu	Seyda	Hacı	Abdulfettah	Yazıcı”,	Dicle Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C.	VII,	S.1,	Diyarbakır	2006,s.	111.
11	 Ergin,	“Geçmişten	Günümüze	Liceli	Alimler”,	s.	336.
12	 Ergin,	“Geçmişten	Günümüze	Liceli	Alimler”,	s.	338.
13	 Ergin,	“Geçmişten	Günümüze	Liceli	Alimler”,	s.	331.
14	 Mehmet	 Yergin,	 Mela	 Ehmedê	 Xasî’nin	 Mevlidi:	 Mewliduᵓn-Nebiyyiᵓl-Qureyşiyyî	

(İnceleme-metin),	 (basılmamış	 yüksek	 lisans	 tezi),	 Mardin	Artuklu	 Üniversitesi	Yaşayan	
Diller	Enstitüsü	Mardin	2015,	s.	196’daki	ilmî	icâze	eki.

15	 Yergin,	a.g.t.,	s.	197’deki	Diyanet	İşleri	Reisliği	resmi	yazısı.
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yıllarda 400 adet basılmıştır. Şeyh Ahmed, 1951 yılında vefat eder ve Hezân’a 
defnedilir.16

2. Molla Mustafa-i Sîsî (v. 1914)

Şeyh Mustafa Fevzi 1847 yılında Lice’ye bağlı Sîs (Yolçatı) köyünde doğmuş-
tur. Seyda-yı Sîsî diye meşhur olan Şeyh Mustafa, ilim tahsiline Molla Hâlid-i 
Orekî’nin yanında başlamıştır. İlmî icazetini ise Molla Muhammed Hâdî’den 
almıştır. Şeyh Abdülkadir’in yanında seyr u sülûkunu tamamlayınca şeyh ona 
hilafet verip onu Elazığ Karakoçan’a göndermiştir.

Şeyh Mustafa, başta oğlu Şeyh Muhammed Hadi Kevmanî (v. 1956) olmak 
üzere yedi halife yetiştirmiştir. Bunlar Molla Muhammed Hadi Kevmanî (Oğlu), 
Molla Ali-yi Okçiyan, Molla Muhammed Bermanî, Molla Abdülmecid-i Licevî, 
Molla Ubeydullah Şevkî, Molla Hasan-i Tumuk, Molla Receb-i Kavman. Seyda-
yi Sîsî, 1914 yılında vefat etmiş ve Karakoçan’a bağlı Kavman’a (Yücekonak) 
defnedilmiştir.17

3. Muhammed Hadi (Seyda-yı Lice) (v. 1912),

Şeyh Sıbgatullah’ın oğlu olan Muhammed Hadi Lice’de doğmuştur. 1891 yı-
lında Siirtli Molla Halilzade Fethullah Efendi’den icazet almıştır. Seyda-yı Lice 
diye şöhret bulan Muhammed Hadi, 1880-86 yılları arasında Lice’de bulunan 
Rüştiye mektebinde muallimlik yaptı. 1909 da Lice müderrisliğine atandı. Sonra 
da Lice müftülüğüne atandı.18 Şeyh Abdülkadir’den hilafet aldıktan sonra da 
tedris faaliyetleriyle meşgul olan Seyda-yı Lice’nin bir Kürtçe divanı ve Kürt-
çe tecvide dair bir eseri bilinmektedir. 11 Kânunusani 1327/1912’de vefat eden 
Seyda, Lice’de defnedilmiştir.19 Öğrencilerinden bazıları: Molla Mustafa-i Sîsî, 
Hazrolu Seyda Hacı Abdulfettah, Silvanlı Molla Hüseyin Küçük.

4. Şeyh Seyyid Ali

Muş’un Bulanık ilçesi Mellekend (Mollakent) köyünden olan Şeyh Seyyid’in 
asıl ismi Ali’dir. Tarikata önce Abdurrahman Tâğî’ye intisap ederek giren 
Şeyh Ali, Tâğî’nin talimatı üzerine Şeyh Abdülkadir’in yanına gider. Şeyh 
Abdülkadir’de sülûkunu tamamlayıp hilafet alan Şeyh Ali, onun aynı zamanda 
damadı olur. 20

16	 Korkusuz,	a.g.e.,	ss.	62-69.
17 Korkusuz,	 a.g.e.,	 s.	 313-314;	 Muhammed	 Hadiy-i	 Kevmanî,	 Divan,	 Haz.	 Muhammed	

Seydaoğlu,	Nûbihar	Yayınları,	 İstanbul	2011,	ss.	7-10.	Eserde	Şeyh	Mustafa	Sîsî	ve	Oğlu	
Muhammed	Hadi’nin	kasidelerinin	yanı	sıra	başka	şeyhlerin	de	kasidesi	yer	almaktadır. 

18	 Ergin,	a.g.e.,	s.	328. 
19 Korkusuz,	a.g.e.,	ss.,	156-160.
20	 Korkusuz,	a.g.e.,	s.	332-333.
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Sonuç
Osmanlı’nın son dönemlerinde yaygınlaşan Hâlidilik, Anadolu’nun en ücra 

köşelerine bile ulaşabilmiştir. XIX. yüzyılda Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
de bu Hâlidi merkezler, aktif bir biçimde medrese ve tekke faaliyetlerini sür-
dürmüşlerdir. Toplumun dini yapısında önemli tesiri bulunan bu kuramlardan 
bir tanesi de Hakkâri Şemdini’ye bağlı Nehrî tekkesidir. Seyyid Taha’nın kurdu-
ğu Nehri tekkesinden sonraki dönemde Bitlis’te Şeyh Abdurrahman Tâğî’nin 
kurduğu Norşin tekkesi bölgede etkili olmuştur. Şeyh Abdülkadir’in kurduğu 
Hezân Dergâhı da aslında bu Norşin Tekkesini temsil etmektedir. Şeyhinin ta-
limatıyla Muş’tan Lice’ye gelen Şeyh Abdülkadir, tarihi süreçte bölgenin ilmi 
ve tasavvufi mayasında en etkili isimlerden olmuştur. Bu etkinin günümüzde 
bile devam ettiğini, halifeleri Mela-yı Hâsî, Seyda-yı Lice, Seyda-yı Sîsî gibi 
âlimlerin yazdığı eserler ve yetiştirdikleri talebelerden açıkça görmekteyiz. Bu 
talebelerin son nesilleri Diyarbakır ve çevresinde imam, müftü, müderris hatta 
akademisyen olarak karşımıza çıkmaktadır.
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HÂLİDÎ GELENEĞİN MELEKAN (MUTLUCA) 
ÖRNEĞİ BAĞLAMINDA ŞEYH EBU BEKİR 

EFENDİ’NİN HİZMETLERİ 

Naim DÖNER*

Giriş

Nakşibendîliğin Hâlidî kolu, sadece Kürt bölgelerinde değil, batı İslâm 
âleminin birçok bölgesinde derin tesirler bırakmıştır.1 Bu kolun serüveni, 
Mevlânâ Hâlid (ö.1242/1827)’in 1220/1805 hac yolculuğu esnasında Mekke 
hareminde Beytullah’a sırtını dönen bir adamın tavrını kendi iç âleminde 
yadırgaması ve bu zatın “Biliyor musun, mü’minin değeri Allah katında 
Kâbe’ninkinden üstündür.” demesi üzerine başladığı söylenebilir. Sözlerine 
pişman olan Mevlânâ Hâlid, talebesi olması için gizemli adama yalvarsa da 
adam üstadının Hindistan’da olduğunu söyler. Hacdan sonra Süleymaniye’ye 
dönen Mevlânâ Hâlid, Hintli bir derviş olan Mirza Rahimullah Azimabadî’nini 
tavsiyesiyle nihayet, 1224/1809 yılında Hindistan’a giderek Delhili bir nakşî 
şeyhi olan Şeyh Abdullah Dihlevî (ö. 1240/1824) (Şeyh Gulam Ali)’ye intisap 
eder.2 Denildiğine göre Mevlânâ Nakşî tarikatın manevi yolculuğunu seyr-i 
sülük beş ayda tamamlamış ve bir yıl içinde veliliğin en üst derecesi olan 
Velayet-Kubra’a ulaşmıştır. Mevlânâ Hâlid, Şeyhi tarafından Nakşîbendîliğin 
yanı sıra Kadirîye,3 Sühreverdîye 4 Kübrevîye ve Çeştîye5 tarikatlarını irşada 

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(naimdoner12@hotmail.com).
1	 Hâlidiyye	hakkında	bkz.	Mehmet	Necmettin	Bardakçı,	Doğuştan Günümüze Tasavvuf ve 

Tarikatlar,	Rağbet	Yay.,	İstanbul,	2016,	s.	306-308.	
2	 Hayatı	 için	bkz.	Süleyman	Uludağ,	 “Abdullah	ed-Dihlevî”,	DİA,	TDV.	Yay.,	 İstanbul	1988,	

I,94-95.
3	 Nihat	Azamat	“Kâdiriyye”,	DİA,	TDV.	Yay.,	İstanbul	2001,	XXIV,	131-136.
4	 Sühreverdiyye	tarikatı	için	bkz.	Osman	Türer,	Tasavvuf Tarihi,	Seha	Neşriyat,	İstanbul	1995,	

s.	198-199.
5	 Hindistan’daki	 ilim	 faaliyetler,	Çeştiye  ve	Sühreverdiye	 tarikatları	 için	bkz.	Naim	Döner,	

Ahmed-i Rumî’nin Dakâyıku’l-Hakâyık Adlı Eserinin Tefsir Açısından Tahlili,	(Basılmamış	
Yüksek	Lisans	Tezi),	Fırat	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Elazığ,	2004,	s.	20-24;	ayrıca	
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dair tam yetkili ve halife olarak Batı Anadolu’ya gönderilmiştir.6

Bu arada bir rivayete göre daha Sonra Mevlânâ Hâlid’in müridi olacak, Elazığ, 
Bingöl, Erzurum ve Diyarbakır yörelerinde Hâlidîliğin önemli ölçüde yayılmasını 
sağlayacak olan Şeyh Ali es-Tebtî, başta kendi köyü Çılsıtûn, (Kırk Sütün) 
Diyarbakır Ulu Cami Medresesi olmak üzere yörede öğrenimini tamamlayarak 
Nebi Camii’nde imamlık yapıyordu. Buna göre Mevlânâ Hâlid, Hindistan’dan 
Süleymaniye’ye Diyarbakır üzerinden geri dönmüş, Şeyh Ali Sebtî el-Diyarbekrî 
(ö.1871)’ye misafir olup onu beraberinde Süleymeniye’ye götürmüştür. Mevalana 
Hâlid, onu ünlü halifesi Şeyh Ahmed el-Hatib el-Erbilî’ye teslim etmiş, beş yıl süren 
ilim eğitiminden sonra Mevlânâ Hâlid Şeyh Ali’nin manevî eğitimini üstlenmiştir. 
Dört yıl devam eden nefsî riyazetten sonra ona tac ve hırka giydirmiştir.7 Mevlânâ 
Hâlid, Ali Sebtî’yi irşat amacıyla Yemen’e göndermiş, Şeyh Ali onun davet ve irşat 
mektuplarını ilgili yerlere ulaştırmada görev almıştır. Hasta ve yaşlı olan annesini 
ziyaret izni alan Ali Sebtî Diyarbakır’a döndükten sonra Şeyhi Mevlânâ Hâlid 
Şam’daki veba/taun salgınına yakalanıp 14 Zilkade 1242/8 Haziran 1827’de vefat 
etmiştir.8 Onun vasisi ve halifesi olan kardeşi Şeyh Mahmud Sahib (ö. 1826) Şeyh 
Ali’ye Mevlânâ’nın Palu’ya gidip irşatta bulunması yönündeki vasiyetini iletmiş 
ve ona icazet vermiştir. Böylece Şeyh Ali Sebtî irşat ve tebliğ amacıyla 1242/1827 
yılında Palu’ya gelerek,9 50 yıla yakın bir süre bölgede irşat faaliyetinde bulunmuş 
ve 1871 yılından vefat etmiştir.10

Şeyh Ali, ilk etapta Palu’da halktan ilgi görmeyerek tepki almış ve hakaretlere 
maruz kalmıştır. Bir süre sonra kendisinde garip bir takım olayların görülmesi 
halkın ona ilgi göstermesine neden olmuş, bununla birlikte o, kaybetmiş bir 
şeyini arar gibi sık sık Meneşkut (Solhan) yöresine gelip gitmeye başlamıştır. 
O dönem ilçede hüküm süren Şükran aşiretine mensup Abdal Ağagiller de 
“Sıradan bir derviş” gözüyle baktıkları Şeyh Ali’ye iltifat etmeyip köylülerin 
ona olan rağbetini kıskanarak bir kış mevsimi onu Boglon/Boğlan köyünden 
(Solhan) kovmuşlardı. Palu’ya dönmek zorunda kalan Şeyh Ali Efendi, Solhan’a 
bir ziyareti esnasında dağ köylerine yönelerek Solhan’ın kuzey batısında 
Karlıova sınırında Şerafettin dağları eteğinde yer alan, derin bir vadi içerisinde 

Mevlânâ’nın	aldığı	Nakşibendî,	Kadirîye,	Çeştiye	Kübreviyye	Silsile	ve	icazetleri	için	bkz.	
Abdulcabbar	Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî ve Hâlidîlik,	Nizamiye	Akademi,	İstanbul,	
2016,	s.	119-126.

6	 Bkz.	 Hamid	 Algar,	 Nakşibendîlik,	 (5.	 baskı),	 İnsan	 Yayınları,	 Terc:	 Cüneyd	 Köksal	 ve	
Diğerleri,	İstanbul,	2013,	s.	572-573;	ayrıca	konuya	dair	ve	Mevlânâ	Hâlid’in	Abdullah	ed-
Dihlevî’den	aldığı	icazetin	metni	için	bkz.	Kavak,	Hâlidîlik,	s.	117-118.

7	 Abdulcebbar	Kavak,	Ali	Septî’yi	Mevlânâ	Hâlid’in	tarikatta	icazet	verdiği	kimseler	listesinde	
zikreder.	(Kavak,	Hâlidîlik, s. 166.)

8	 Algar,	Nakşibendîlik,	s.	574;	Kavak,	Hâlidîlik,	s.	146.
9	 Bkz.	Sebahattin	Elçani,	Ulemana mine’l-Müderrsîn fi’l-Kani’l-İşriîn,	Ravza	Yay.,	İstanbul,	

2015,	s.	353-554.
10	 Serdar	Karabulut,	Şeyh Ali Sebiti El-Palevi,	Altın	Kalem	Yayınları,	İzmit,	2014,	s.	123.
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etrafı akan şelalelerle dolu olan ve geçime elverişli olmayan Melekan (Mutluca) 
köyünde aradığını bulur. Molla Muhammed’e misafir olan Şeyh Ali, Molla 
Abdullah Akdeniz’in ifadesiyle aradığı kişinin sanki kokusunu alıyormuş gibi 
bir beklenti içinde sağa sola bakar. Bu sırada ansızın birisi içeri girer. Şeyh Ali 
heyecanla ayağa kalkarak: “Bu zat kimdir?” diye konak sahibine sorar. Molla 
Muhammed: “Bu kardeşim Abdullah’tır. İşten geliyor.” diye cevap vermesi 
üzerine Şeyh Ali onu kucaklar ve Molla Abdullah’a: “Biz nerede birbirimizle 
buluştuk? diye sorunca Molla Abdullah: “Kelaxsi Köyü (Sivan/Servi’de bir köy) 
camiinde” diye cevap verir. Bu diyalog Molla Muhammed’i hayretler içinde 
bırakır. Zira o güne kadar Molla Abdullah komşu köy olan Hazarşah’a dahi 
belki gitmemiştir. Şeyh Ali Efendi ile Molla Abdullah’ın bu buluşması Çabakçur 
yöresinde Hâlidî-Nakşibendî tarikatının yayılmasında dönüm noktası oluşturur. 
Şeyh Ali, yetkin ve ermiş olan, irşat kabiliyetine sahip bulunan, tanınmış ve 
saygın bir aileye mensup olan Şeyh Abdullah Efendi’yi tarikat icazetiyle taltif 
eder. Böylece Şeyh Ali, müridi ve halifesi Şeyh Abdullah ile beraber irşada 
başlarlar, halk itiraz etmeden Nakşî-Hâlidî tarikatına girmeye başlar. Hatta 
Boğlan ağaları da Şeyh Abdullah ile irşada başlayan Şeyh Ali’ye saygı duymaya 
başlarlar. Sonrasında bu iki zat Boğlan ziyaret havuzu yanına bir çadır kurarak 
burayı irşat merkezi haline getirirler. Böylece Nakşîliğin Hâlidî kolu, meneşkut 
ve civar yörelerde yayılır. Şöhretleri yörede yayılan bu iki zat, irşat amacıyla 
Muş, Bulanık, Malazgirt, Ağrı ve Erzurum mıntıkalarını defalarca dolaşıp irşat 
ederler. Dolayısıyla Hâlidî tarikatı büyük bir hızla buralarda yayılır.11

Binaenaleyh Hâlidî Nakşibendîliği tarikat geleneği, Mevlânâ Hâlid’in 
müritlerinden olup kardeşi Mevlânâ Mahmud Sahib (ö. 1826)’den icazet alan 
Şeyh Ali Sebtî’nin halifeleri olan başta Şeyh Abdullah Melakanî (ö.1392/1876), 
Şeyh Ahmed Çanî (ö.1884), Seyyid Ahmed Çapakçurî (ö.1921),12 gibi önde gelen 
halifeler vasıtasıyla Bingöl ve civarına gelip yerleşerek etkili olmuş ve yayılmıştır.13 
Şeyh Ebu Bekir el-Melekanî (ö. 1972) de Hâlidî bir halife olarak bilgisi, zekâsı, 
kişisel ahlâk ve meziyetleriyle Bingöl yöresinde önemli önemli dini-sosyal ve 
ilmî hizmetlerde bulunmuş simalarından birisidir. Bingöl yöresinde yaşayan 
Ebu Bekir Efendi’nin yaptığı hizmetlerin kıymetinin anlaşılması için tarikat 
hilafeti almadan hemen önce yaşadığı bölgenin genel bir durumunu tasvir 
etmekte yarar vardır.

Ebu Bekir Efendi’nin, (ö.1324/1905) yılında Bingöl Solhan’a bağlı Melekan’da 
(Mutluca) köyünde dünyaya geldiği dönemde Osmanlı İmparatorluğu iyice 

11	 Akdeniz,	s.	69-71.
12	 Hayatı	hakkında	bkz.	Kemal	Yavuz	ve	Diğerleri,	Doğu Anadolu Evliyaları,	Türkiye	Gazetesi	

Yayınları,	İstanbul,	2004I,217-218.
13	 Şeyh	 Selahattin	Melekanî	 (Sönmez),	 kişisel	 görüşme:	 (11.04.	 2017);	Molla	 Faruk	Uyan:	

kişisel	Görüşme:	(11.	04.	2017);	Karabulut,	Şeyh Ali Sebiti,	s.	58	vd.	
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zayıflamış, Birinci Dünya savaşı neticesinde imparatorluğun yıkılmasıyla 
İslâm coğrafyası müstemleke durumuna düşmüş ve bu durumdan Anadolu 
da nasibini almıştır. İşgal hareketine karşı, verilen savaştan sonra 1923’te 
Cumhuriyet ilan edilmiş, ardından 3 Mart 1924 yılında Hilafet kaldırılmış 
ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılarak Medrese eğitimine son verilmiş, 
Tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Böylece Cumhuriyet inkılâpları sırayla 
gerçekleştirilmeye başlamıştır. Dini yaşam alanlarını daraltan ve dini kurumları 
kaldırmaya yönelik Cumhuriyet inkılâpları dindar kesimde, özellikle dini 
duyarlılığı fazla olan Kürtler arasında rahatsızlık meydana getirmiştir. Nitekim 
bu uygulamalara karşı çıkan Şeyh Said’in وال أباىل بصليب ف جزوع الردى 
اهلل و ف ديىن  Değersiz dallarda asılmama pervam yoktur, muhakkak ki“ ان كان مصرعي ف 
mücadelem Allah ve dinim içindir”14 yolundaki sözleri kıyamın nedenlerini özetler 
mahiyetedir. 3 Şubat 1925 yılında başlayan Şeyh Said (Muhammed Said Palevî) 
(ö. 1925) kıyamı kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra o, kıyamın ikinci adamı 
Şeyh Abdullah Efendi Melekanî (ö.1925) ve diğer 45 dava arkadaşı hareket 
sonrası Diyarbakır’da İstiklal mahkemesi tarafından yargılanıp 28 Haziran 1925 
tarihinde idam edilmişlerdir.15 Kuşkusuz Şeyh Said olayı, Ebu Bekir Efendi’yi 
ruhsal olarak etkileyen en önemli olayların başında gelir. Zira o, başta Ağabeyi 
Şeyh Abdullah es-Sani (Küçük/Qıj) olmak üzere ailesinden ve yakınlarından 
çok sayıda kişiyi kaybetmiş, erken yaşlarda son derece ağır bir musibete göğüs 
germek zorunda kalmıştır. 

 Şeyh Abdullah Sani, hicri 1303/1885 yılında Melekan’da dünyaya gelmiştir. 
Melekan’da babası Şeyh Mehmud Feyzi ve Molla Abdulhamid el-Karbaşanî’den 
Muş’ta ise Molla İlyas’tan okumuş, babası Şeyh Mahmud’dan tarikat icazeti 
almıştır. Yirmili yaşlarda Melekan medresesinde ders vermeye başlayan Şeyh 
Abdullah gayet zeki, dirayetli, aktif ve merhametliydi. Annesi Amine Hanım, 
Şeyh Ali Sebtî’nin kızıdır. 

 Babası Şeyh Mahmud’un halifelerinden birisi olan Seyda Molla Sadullah 
Malayramanî (ö. 1917)’nin16 oğlu Molla Hâlid, (ö. 1946) (Molla Ubeyid Okuyan’ın 
babası) okuma arkadaşı olan Şeyh Abdullah Sani (r.a)’yi Kürtçe bir şiirde şu 
şekilde övmüştür:

ژهندستان حىت تربيز  *  كو شيخ عبداهلل داري فوز 
شيخ عبداهلل شيخك كامله  * هم عاملو هم  عامله 

هم مرشدك پر كامله  * قامة خوشو سيما لبال  
 شريين كالمو يب مثال  * اوچه دردك يب دواي

14	 Sadullah	Aydın,	Piran’dan Yükselen Feryat,	(5.	Baskı),	İhsan	Yay.,	İstanbul,	2009,	s.	180.
15	 Bkz.	Aydın,	s.	172	vd.;	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,195-240.
16	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri, s.	98.
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“Hindistan’dan Tebriz’e kadar
Şeyh Abdullah fevz diyarıdır
Şeyh Abdullah kâmil bir şeyhtir
Hem âmildir hem âlimdir
O, hem Sadık bir mürşittir
Boyu hoş, siması güzeldir.
Kelamı şirin, misali Yoktur
Ah ne dermansız bir derttir!” 17

1925 yılında Şeyh Said kıyamına harekâtın ikinci adamı olarak katılan Şeyh 
Abdullah, Şeyh Said ile birlikte Muş Abdurrahman Paşa köprüsünde yakalanarak 
Diyarbakır’da 6 Zilhicce 1343/28 Haziran 1925 yılında idam edilmiştir. 

Harekât kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra 7 Ekim 1927 yılında Albay 
Mustafa Muğlalı komutasında Pécar Tenkil harekâtı çerçevesinde Şeyh Said 
harekâtından arta kalan ve gölgedeki mağaralarda saklandıkları iddia edilen 
2500 civarındaki mahkûmun temizlenmesi iddiasıyla düzenlenen operasyonlar 
çerçevesinde Murat nehrinin Güney yakalarında pek çok köy yakılmış, 
aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda insan öldürülmüştür.18

Sayısı beş yüzü aşan ileri gelen Kürt reisi Diyarbakır’da sorguya çekilmiş, 
Kürtlerin seçkin insanları şeyh, ağa bey, din âlimleri, aşiret reisleri ve diğer 
ileri gelenleri ya kuruşuna dizilmiş, ya hapishanelere atılmış ya da sürgün 
edilmişlerdir. Memleketin bir kesimi harabe haline gelmiş, toplumu irşat edip 
yol gösterecek ne bir âlim, ne bir şeyh, ne de değerli bir zat kalmıştır. Buna 
rağmen geriye kalan bilgileri kıt bazı hocalar, şeyhler ve seçkinler moral 
değerlerini kaybetmiş millete yol göstermeye çalışıyordu. Hele Melekan’da 
halka yol gösterecek kimse kalmamış, bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı ise 
hapsedilmişti. Şeyh Abdullah es-Sani’nin hanımları Nafiye Hanım19 ve Hayriyye 
Hanım (Şeyh Said’in kızı) Konya’ya sürgüne gönderilmişlerdi. Onlara Şeyh 
Hasan eşlik ediyordu. Şeyh Abdullah’ın küçük kardeşi Şeyh Mustafa ve Şeyh 
İbrahim, Şeyh Kasım’ın Oğlu Mehmet, Molla Şahabettin’in oğlu Hoca Said, 
Şeyh Muhammed ve pek çok Melekanlı Muş’a götürülerek hapsedilmişlerdi. 
Şeyh Kasım’ın oğlu Mehmet nakledildiği Bitlis hapishanesinde, çok yaşlı olan 
Şeyh Kasım ise Amasya hapishanesinde vefat etmişti. Malê Kal ailesinden 
Bazmananlı olan Fakih Mahmud ise Çorum’a götürülmüş ve kendisinden bir 
daha haber alınamamıştır. Şeyh İbrahim ise Muş hapishanesinde vefat etmişti.20 
İşte bölgede şartların böylesine ağır olduğu bir süreçte genç Ebu Bekir Efendi, 

17 https://okuyanlar23.tr.gg/OKUYAN-A%26%23304%3BLES%26%23304%3B.htm 
(01.05.2017)

18	 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Yusuf	Ziya	Döğer,	Şeyh Said Harekâtı Sonrası Péçar Tenkil Harekâtı 
/1927,	Nûbihar	Yay.,	İstanbul	2016,	78	vd.	

19	 Nafiye	Hanım	aslen	Erzurum	Hınıs	ilçesi	Ali	Ağa	ailesindendir.	
20	 Bkz.	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	248-252;	Molla	Faruk	Uyan,	kişisel	görüşme:	11.	04.	2017.
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dini ve manevi yönden insanlara yol gösterme gibi ağır ve taşıması zor bir 
sorumluluğun altına girmişti.

Şeyh Ebu Bekir Efendî’nin Hayatı, Şahsiyeti Ve Hizmetleri1. 

Yukarıdaki genel bir girişten sonra burada Ebu Bekir Efendi’nin hayatı 
kişiliği ve yaptığı hizmetler üzerinde durulacaktır. Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin 
soyu Çapakçur (Bingöl) yöresinde Malê Kal olarak bilinen Molla Mustafa’ya 
dayanır. Malê Kal, Botan yöresinin Cizre şehrinden Çapakçur (Bingöl) yöresine 
tahminen 400-450 yıl kadar önce gelerek önce Hamamlar Kös köyünde bir 
süre ikamet etmiştir. Molla Mustafa, Süveydi beyliğinin hüküm sürdüğü bu 
dönemde Süveydi beyinden ikamet edeceği uygun bir yer talep etmiştir. Bey, 
ona, beğenmesi halinde Varto’ya bağlı Gundê Miran köyünü tavsiye etmiş, aksi 
takdirde dilediği yerde ikamet edebileceği izni vermiştir. Molla Mustafa, atı 
üzerinde Hazarşah’ı geçip bu gün Melekan köyünün olduğu yerin göründüğü 
tepede atının yeri tırmalaması üzerine “atımın eştiği bu yer benim mezarım ve 
bu çukur benim ikamet edeceğim köyümdür.” Diyerek burada ikamet etmeye 
karar vermiş, riyazet, uzlet ve halvet için elverişli olan dağlık derin vadideki 
Melekan’da ikameti tercih etmiş, böylece ileride Hâlidî-Nakşî geleneğin önemli 
bir merkezi olacak olan Melekan köyünü kurmuştur.21

 Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin Soyu:1.1. 

Malê Kal (Molla Mustafa)1. 

Molla Abdullah2. 

Molla Haci3. 

Molla Üzeyir4. 

Molla Hüseyin5. 

Molla Mahmud (evlatları: Büyük Şeyh Abdullah Efendi, Molla 6. 
Muhammed, Şeyh İbrahim ve Molla Hasan)

Molla Muhammed7. 

Şeyh Mahmud (evlatları: Şeyh Abdullah Efendi Qıj/Küçük, Şeyh Said’le 8. 
birlikte idam edilmiştir. Şeyh Mustafa, Mehmet Atik, Şeyh İbrahim)

Şeyh Ebu Bekir Efendi 9. 

Şeyh Vahdettin Efendi10. 

Şeyh Selehaddin Efendi (Sönmez)11. 22

Her şeyden önce Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin Molla Mustafa ile başlayan soy 
silsilesinde bir ilim geleneği olduğu dikkatleri çekmektedir. Şeyh Ali Efendi’nin 
Melakân’a gidip Şeyh Abdullah Efendi (Pil/Büyük)’yi keşfetmesiyle birlikte 

21	 Bkz.	Akdeniz, Melekan Şeyhleri, s.	17-18.
22	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri, s.	24-25.
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Melekan’da artık Medrese ile tekkenin, ilim ile marifetin, bilgi ile hikmetin 
imtizaç ettiği gözlemlenmektedir. Başka bir ifadeyle Şeyh Abdullah Efendi ile 
birlikte Malê Kal ailesinde ilmin yanı sıra tarikat geleneği de ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla bundan itibaren irşat ile ilim faaliyetleri birlikte aksiyoner bir 
şekilde yürütülmüştür. 

Birinci Dünya savaşında Doğu halkı, hicret etmek zorundan kalmış, halkın 
üçte biri ancak hayatta kalabilmiştir. Rus harbinde şehid olan ve şiddetli 
kıtlık nedeniyle hayatlarını yitirenlerin sayısı çok fazlaydı. 1918 yılında Rus 
askerleri çekilince hicret edenler memleketine dönmüşlerdi. Bu muhacirlik 
dönüşünde küçük yaşlarda olan Şeyh Ebu Bekir Efendi, Melekan köyüne 
bağlı Beroj mezrasında annesi Amine Hanımla birlikte ikamet edip tarım ve 
ziraat ile meşgul oluyordu. Ebu Bekir Efendi’nin annesi Âmine Hanım aslen 
Diyarbakır Eğil beylerindendi. Ebu Bekir Efendi, Şeyh Said Efendi’nin kardeşi 
Şeyh Bahaddin’in kızı Cemile Hanım ile evliydi. Bu evlilikten Vahdettin, Nafiye 
ve Feyziye adlı çocukları dünyaya gelmiştir.23

Ebu Bekir Efendi fıkıh, sarf, nahiv ve çeşitli ilimleri okumuş, daha sonra Allah 
Teâlâ kendisine ledunnî ilimler ihsan etmişti.24 Şeyh Said kıyamı esnasında kaçıp 
kurtulan ağabeyi Şeyh Mustafa, Karlıova Halifan köyünde saklanıyordu. Pek 
çok müfreze baskınına rağmen Halifan şeyhleri onu ele vermemişlerdi. Fakat 
suçsuz genç delikanlı Ebu Bekir Efendi, tutuklanıp Halifan köyüne getirilmiş, 
Şeyh Mustafa’nın teslim edilmemesi durumunda yerine Ebu Bekir Efendi’nin 
götürüleceği söylenmişti. Kardeşini seven Şeyh Mustafa onu kurtarmak için 
gelip teslim olmuş, diğer kardeşi Şeyh İbrahim ve tutsaklarla birlikte Muş’a 
götürülerek hapsedilmiştir.25

Ebu Bekir Efendi’ye, tarikat hilafeti verilmeden önce Elazığ’da 6 ay askerlik 
yapmıştır. Burada Seyda Molla İhsan’n ifadelerine göre bazı kerametleri zuhur 
etmiştir. 1931 yılında Şeyh Abdülmecid (Şeyh Kekê) tarafından kendisine icazet 
verildikten sonra Beroj mezrasından Melekan’a taşınarak irşat ve ilmî hizmetlere 
başlamıştır.26Ağabeyi Şeyh Abdullah Efendi’nin idamından sonra erken yaşta 
tarikat görevini yüklenince, müridler ve halkla ilgilenmek gerektiği için 1936 
yılında Melekan köyüne taşınmıştır.27

Mevlânâ Hâlid’e kadar Tarikat silsilesi1.2. 

Şeyh Ebu Bekir Efendi Melekanî’in Mavlana Hâlid’e kadar tarikat silsilesi 
aşağıdaki şekildedir:

23	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	25,	280.	
24	 Molla	İhsan,	Ey-Yazma Hatıraları,	s.	2.	
25	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	250.	
26	 Molla	İhsan	Alın,	el-Yazma Hatıraları,	s.	1-4.	
27	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	280.
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Mevlânâ Diyauddin Hâlid el-Bağdâdî eş-Şehrezûrî el-Kurdî1. (1193/1242: 
1778/1826).28

Mevlânâ Mahmud Sahib(ö. 1826)2.  (Mevlânâ Hâlid’in Kardeşi).

eş-Şeyh Ali es-Sebtî el-Palevî (ö. 1287/1871) 3. Palu’ya yerleştiği ilk yer 
olan eski evinin Yılanlı mevkiinin üst tarafında bulunan Guanem civarına 
defnedilmiştir.29

eş-Şeyh Abdullah el-Melekanî (1786-1876) 4. Şeyh Ali’nin vefatından 
sonra ittifakla tarikatın başına Şeyh Abdullah Efendi, Şeyh Ali’nin postnişini 
olarak nasb eve tayin edilmiştir. Bundan Böyle Melekan, tarikatı yayma ve 
irşat hizmetlerinin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Özellikle Muş, Ağrı ve 
Erzurum irşat faaliyetlerinin önemli alanları olmuştur. Şeyh Abdullah, başta 
Şeyh Muhammed Said el-Palevî (ö. 1925)’nin babası ve Şeyh Ali’nin oğlu Şeyh 
Mahmud Feyzi Efendi (ö. 1894) ile ağabeyi Molla Muhammed’in oğlu Şeyh 
Mahmud Efendi olmak üzere tespit edilen 13 halife geride bırakmıştır. Takriben 
90 yıl yaşayan Şeyh Abdullah, Melekan’da vefat ederek burada defnedilmiş,30 
üzerinde mütevazı bir kubbe inşa edilmiştir. Şeyh Abdullah’ın çocukları erken 
yaşta vefat etmiş, bu nedenle onun neslinden soyu devam edememiştir. O da 
yetiştirdiği kardeşi Molla Muhammed’in oğlu Şeyh Mahmud Efendi’yi yerine 
postnişin olarak tayin etmiştir.31

eş-Şeyh Mahmud el-Melekanî (ö. Rumî: 1326/1910) 5. Hâlidî-Nakşî 
geleneğin en önemli özelliklerinden birisi ilim ve tasavvuf birlikteliğini 
sağlamak, şeriatın ilkelerine sımsıkı sarılmak, nefisle mücadelenin yanı sıra 
cihad ruhuyla yetiştirilen mürşitlerin ve şeyhlerin aynı zamanda birer aksiyon 
adamı olarak yetiştirmektir. Molla Abdullah Akdeniz’in ifadesiyle “Ashab-ı 
kiramın yolunu takip eden tarikat şeyhleri birer komutan, müritler ise birer 
askerdi”32 Nitekim Şeyh Abdullah Efendi’nin emriyle yeğeni ve halifesi olan 
Şeyh Mahmud Efendi’nin müritlerle beraber, Kars’a giderek 1877 yılında 93 
Harbine katılması bunun bariz bir göstergesidir. 

Şeyh Mahmud, Şeyh Ali Sebtî’nin 1242/1827 yılında Palu’ya geldiği yıl 
Melekan’da dünyaya gelmiştir. Melekan’da Molla Abdullah Kuk’tan okumuş, 
ondan ilmî icazet almıştır. 1294/1877 yılında ise amcası Şeyh Abdullah 
kendisine tasavvuf icazeti vermiştir.33 Böylece mürşid-i kâmil Şeyh Abdullah 

28	 Mevlânâ	Hâlid’in	hayatı	ve	Hâlidîlik	için	bkz.	Kavak,	Hâlidîlik,	s.	65	vd.
29	 Karabulut,	Ali Sebiti,	s.	124.
30	 Akdeniz,	 Melekan Şeyhleri,	 s.	 80-86.	 Fakat	 Serdar	 Karabulut	 Şeyh	 Abdullah’ın	 müritlerin	

ittifakla	yaptıkları	bu	teklifi	reddettiğini,	bunun	üzerine	halifelerin	ittifakıyla	Şeyh	Ali’nin	büyük	
oğlu	Şeyh	Muhammed	Nasih	(ö.	1894)’in	getirildiğini	söyler.	(Karabulut,	Ali Sebiti,	s.	131.)

31	 Molla	Faruk	Uyan,	kişisel	görüşme:	11.	04.	2017.	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	87,	94.
32	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	87.
33	 Elçanî,	Ulemâuna el-Muderrisîn,	s.	518.
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Efendi’nin vefatından sonra ilim ve tarikat hizmetleri yeğeni ve postnişini Şeyh 
Mahmud tarafından yürütülmüştür. O da müritlerini bir bölümü penceresiz 
olan çilehanede kırk gün devam eden fikir, zikir ve riyazetle seyr-i sülük 
eğitimine tabi tutuyordu. Şeyh Mahmud Efendi, 13 halife yetiştirerek bunlara 
icazet vermiştir. Bunlardan birisi Şeyh Said’le kıyam eden oğlu Şeyh Abdullah 
es-Sanî, bir diğeri de Şeyh Kekê unvanıyla bilinen ve daha sonra Şeyh Ebu 
Bekir Efendi’ye icazet verecek olan Şeyh Abdülmecid’dir.1315-1316 yılında 
beraberinde kalabalık bir heyetle hac yolculuğuna çıkan Şeyh Mahmud, Şam’da 
Mevlânâ Hâlid’in kardeşi Şeyh Mahmud Sahib’in evlatlarından olan Şeyh Es’ad 
ile tanışmış ve ona misafir olmuştur. Ramazan ayını Şam’da geçiren ve burada 
büyük bir ilgi ile karşılanan Şeyh Mahmud, Şam’daki tekke ve camilerde 
halkı etkileyen vaaz ve irşatta bulunmuştur.34 Aziz Efendi’nin anlattığına göre 
Kâbe’de Efendi ellerini açarak Cenab-ı Allah’ın huzurunda mahcup olmaması 
için işlediği hataların cezasını bu dünyada çekmesi yönünde dua etmiş ve 
beraberindekilerden âmin demelerini istemiş, onlar da âmin demişlerdir. Hac 
dönüşünde belki de bu duanın bir kabulü olarak ağır bir felç geçiren Şeyh 
Mahmud birkaç yıl yatalak kalmış Rumî 1326, Miladî 1910 yılında Melekan’da 
vefat ederek burada defnedilmiştir.35

eş-Şeyh Abdulmecid el-Xırbızunî (ö1942?) 6. Aslen Solhan’a bağlı 
Xırbızun (Yiğitharman) köyünden olan ve Şeyh Kekê olarak meşhur olan Şeyh 
Abdulmecid,1925 yılı Şeyh Said kıyamında Abdurrahman Paşa köprüsünde 
Şeyh Said ve arkadaşları tuzağa düşürülünce Şeyh Abdullah Efendi, Hâlidî 
Palevî tarikat silsilesinin sonu geleceği endişesiyle babası Şeyh Mahmud’un 
halifesi olan Şeyh Abdülemcid’in kaçıp canını kurtarmasını ister. Dava 
arkadaşlarını terk etmek istemediği halde Şeyh Abdullah’ın emri ve talebiyle 
kaçıp kurtulmayı başarır.36 Hatta Şeyh Said’in kendisine: “Bizim yakalanıp idam 
edilmemiz ve senin de geride kalıp kurtulman bana ayandır.” dediği anlatılır.37 
Kaçarken atından düşen Şeyh Abdülmecid Efendi, yaralanır, karşılaştığı bir grup 
Çerkez’in hakaretlerine maruz kalır, perişan bir halde ve gizli bir şekilde Elazığ 
Baskil ilçesine gider. Daha sonra Elazığ merkezde ikamet eder. Af çıktıktan sonra 
da memlekete geri dönüp Muş Varto ve Solhan’da kalır. Gizli bir şekilde tarikatı 
idare eder. Şeyh Abdülmecid, Şeyh Abdullatif, Şeyh İbiş (İbrahim)38 ve Şeyh 
Ebu Bekir Efendi’ye halifelik vermiştir. Böylece Şeyh Abdülmecid Efendi’nin 
nasb ve tayiniyle Şeyh Ebu Bekir Efendi Nakşî Hâlidiye’nin Melakân tekkesinin 

34	 Selahaddin	Sönmez,	kişisel	görüşme:	03.05.2017.
35	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	36,	98,	101-103;	Elçanî,	Ulemâuna el-Muderrisîn, s.	518-518.
36	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	227.
37	 Mehmet	 Faruk	Araz,	 kişisel	 görüşme	 14.04.2017,	 Molla	 Hanefi	 Ballı	 ile	 yaptığı	 kişisel	

görüşmeden	naklen.
38	 Şeyh	Kekê	Elazığ	Baskil	ilçesinde	kalırken	yetiştirip	icazet	verdiği	halifesidir.
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postnişini olur. Genel kanaate göre Şeyh Kekê’nin vefat tarihi, 1942 kabul edilir. 
Muş Varto Diyadin Köyünde medfundur.39

Tarikat İcazeti1.3. 

Genç Ebu Bekir Efendi, keskin zekâsı ve ferasetiyle temayüz etmiş, gelecek 
adına manevî sorumluluğu son derece ağır olan tarikat hilafeti için ümit 
vaat ediyordu. Burada ona verilen tarikat icazetinin ilginç olan hikâyesini 
anlatmanın yerinde olacağı kanaatindeyim. Anlaşılan odur ki 1925 yılında Şeyh 
Said hadisesi yaşandığı sırada Şeyh Abdullah Efendi’nin kendisinden küçük 
olan kardeşi Şeyh Ebu Bekir Efendi, 20 yaşlarındaydı. Ebu Bekir Efendi yaşça 
çok genç olduğu için ona dokunulmamıştı. Melekan’ın mezrası olan Beroj’da 
yaşıyordu. Asırlardan beri çevresine dini yönden rehberlik eden Melekan 
tekkesinin bu tekkenin bölgeye yaptığı ilim, tasavvuf ve marifet konusundaki 
hizmetlerinin tekrar eski görkemine ulaşması için herkesin gözü Ebu Bekir 
Efendi’ye çevrilmişti. 

Diyarbakır muhasarası başarısız olunca Şeyh Said Efendi Meneşkut yöresine 
gelerek Hınıs Bölgesinde bulunan Şeyh Abdullah Efendi ile Solhan’a bağlı 
Yeğik (Aksakal) köyünde buluşup durum değerlendirmesinde bulunurlar. 
Maddi mağlubiyeti kabullenip İran’a geçmeye karar verirler. Daha sonra Gırvas 
(Solhan Arakonak Beldesi)’a geçerek İran’a gidiş için yol haritasını belirlerler. 
300 kişilik kafile Gırvas’tan ayrılarak Şerafettin dağlarına doğru yol alırken Muş 
ziyaret nahiyesinden gelen bir askeri birlik köyü yakar. Yaşlı gözlerle kıyamın 
önemli merkezlerinden olan köyün yakılmasını izlerler. Köylüler de kuzeydeki 
ormanlık alana saklanırlar. O yıl hiç yağmadığı kadar, yağmur yağıyor, sular 
da geçit vermiyordu. Şeyh Said kafilesi, Habiban ve civar köylerde konaklarlar. 
Fakat köyler boşaltılmış durumdadır. Bu konaklamalar esnasında pişman olup 
seferden vazgeçenler de olur. Binbaşı Kasım Bey’in ayak sürmeleri ve devlet 
adına çalıştığı da ayrı bir derttir. Varto çayı üzerindeki Meşhur Abdurrahman 
Paşa köprüsünü geçerler. Aşırı yağış onları son derece yorgun düşürmüştür. 
Bulanık yakınlarındaki Seyda köprüsünden geçmek isterler. Fakat köprünün 
yıkılmış olduğunu görürler. Arındık köyü yakınlarından geçmek isteseler 
de karşı taraftan onlara ateş açılır. Her tarafın tutulduğunu gören Şeyh Said 
Efendi ve beraberindekiler tekrar Meneşkut’a geri dönmeye karar verirler. 
Abdurrahman Paşa köprüsü civarında şeyhler askerler tarafından çembere 
alınırken, şeyhler tarafından; “kaçabilen kaçsın, canını kurtarsın.” denilir. 
Şeyh Abdullah da babası Şeyh Mahmud Efendi’nin tarikat müridi ve halifesi 
olan Xırbuzun köyünden Şeyh Abdulmecid’e (Şeyh Kekê’ye ): “Sen de kaç.” 
Der. Fakat Şeyh Abdulmecid arkadaşlarını terk etmek istemez. Şeyh Abdullah 
Efendi: “Hepimiz idam edileceğiz. Korkarım Nakşibendî tarikatının Palevî 

39	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	36;	Mehmet	Faruk	Araz,	kişisel	görüşme:	15.	04.	2017ç.
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kolundan kimse kalmayacak, bari sen kaç belki kurtulabilirsin, geri kalanlara 
faydalı olabilirsin.” diyerek Şeyh Abdulmecid’i ikna ederek kaçmasını sağlar. 
Şeyh Abdulmecid bu hadiseden kurtulunca halk içerisinde gizlice, bir süre 
tarikatı idare etmiştir. Onun Ebu Bekir Efendi’yi manevi bir direktifle halife tayin 
ettiğine inanılır. Nitekim Şeyh Kekê’nin “Ben Ebu Bekir Efendi’yi kendiliğimden 
o makama getirmedim. İnşallah çok faydalı bir iş yapmış oldum.”40 sözleri 
bu duruma işaret eder. Gerçekten de Şeyh Ebu Bekir Efendi genç yaşlarında 
bu mühim görevi üstlenince bir cevher timsali parlar. Sıkı baskıların çok 
yoğun olarak yaşandığı o dönemde zekâ, irfan ve ileri görüşlülüğü ile gerek 
halkla, gerekse devletle ilişkilerinde derin bir saygınlık kazanır. Ağabeyi Şeyh 
Abdullah, babası Şeyh Mahmud ve tarikat şeyhlerinin bıraktığı o büyük mirasa 
sahip çıkma konusunda çok başarılı hizmetler ortaya koyar.41

Halifeleri1.4. 

Seyda Molla İhsan, Ebu Bekir Efendi’nin Şeyh Bahauddin, Şeyh Vahdettin 
(ö. 2009) Molla Muhammed Emin ve Molla Selim gibi âlimlere hilafet verirken 
onların bu makama kabiliyetlerini Melayê Cezîrî’nin şu beytine yer vererek 
ifade eder:

هر گل سنگ دبينت زير بتدبري حكيم؟
قابلية كو نبت حكمت أستاد چه كت؟

“Her taşın toprağı, hekimin (filozofun) tedbiriyle olur mu altın?

Kabiliyet olmazsa, üstadın hikmeti ne etsin?” 

Bu beyitle, her müridin hilafete kabiliyeti olamayacağı, mürşid-i kâmilin 
halifelik cevherinin kimde olacağını hakkıyla bilebileceği, Ebu Bekir Efendi’nin 
mürşid-i kâmil olduğu ve hilafeti verdiği kimselerin de bu makama layık 
oldukları vurgulanmaktadır.42

Şeyh Ebu Bekir Efendi kendi yerine irşada kabil olan 4 âlim zata tarikat 
icazeti vermiştir. Bu âlimler şunlardır:

Şeyh Bahauddin er-Rındaliyanî (ö.1956): 1. İlk halifesi olan Şeyh 
Bahauddin aslen Muş Varto ilçesinin Rındaliyan köyünden olup yöremizin 
büyük âlimlerinden birisidir.43 Şeyh Bahauddin, Şeyh Ebu Bekir’in oğlu Şeyh 
Vahdettin’in medrese tahsilini, 1952 yılında yanında ikmal ettiği kimsedir. 

Şeyh Vahdeddin Efendi (ö. 15 Mayıs 2009)2.	 : Daha önce de geçtiği gibi 
Şeyh Ebu Bekir’in oğlu Vahdettin Efendi, önemli ölçüde Melekan medresesinde 
özel olarak getirilen Molla Muhammed Hâlid el-Parhangukî, Seyda Molla 
Abdulhamid es-Sağnisî ve Seyda Muhammed Zahir et-Tendürkî’den medrese 

40	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	279;	Molla	İhsan,	El-Yazma Hatıraları,	s.	4-5.
41	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.220-230.
42	 Molla	İhsan	Alın, El-Yazması Hatıraları,	s.	16-17.
43	 Molla	İhsan	Alın,	El-Yazma Hatıraları,	s.	15.
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usulünde eğitim görmüştür. Kalan birkaç kitabını Seyda Şeyh Bahauddin’in 
yanında okuyarak 1952 yılında medrese ilmini tamamlamış ve Melekan’da 
1969 yılına kadar burada talebe okutmuştur. Bu tarihte Bingöl’e taşınmasıyla 
Melekan Medresesi kapanmış, bu durum, yöre için büyük bir kayıp olmuştur. 
Şeyh Ebu Bekir Efendi iyi bir âlim, nazik ve herkes tarafından güvenilir olarak 
bilinen biricik oğluna bir merasimle tarikat icazeti vermiştir.44 Vahdettin Efendi 
de oğlu Şeyh Selahaddin’e, Molla Abdullah el-Kasmanî (Bingöl) (ö. 2017)’ye 
Molla Abdullah Akdeniz’e, Molla Hadi Karbaşanî’ye (Özmen), Seyda Molla 
Muhammed Selim’in oğlu Molla Faysal Daninanî’ye (Taş) icazet vermiştir. 
Şeyh Selahaddin halen Bingöl merkezde ikamet etmektedir. Molla Abdullah 
Bingöl ise bir süre Solhan Kasıman köyünde tedrise bulunduktan sonra Bingöl 
merkeze yerleşmiş, 2017 yılında burada vefat etmiştir. Molla Abdullah Akdeniz 
Solhan’da uzun yıllar imamlık yapmış, vaaz ve irşatta bulunmuştur. Halen 
Solhan merkezde ikamet etmektedir. Molla Faysal, ise köyü Daninan’da tedrise 
devam etmektedir. 

3. Seyda Molla Muhammed Selim ed-Dadinanî (Taş) (ö. 1993: Bölgemizin 
çok seçkin âlimlerinden olup Muş’un Varto ilçesinin Dadinan köyündendir. 
1928 yılında bu köyde doğmuştur. Qerqerut’ta Molla Abdullah’tan, Kopo 
köyünde Şeyh Bahauddin’den, Adgon’da Şeyh Taha Efendi’den, Tendürek 
ve Melekan’da Seyda Molla Zahir’den, Erzurum Kolhisar’da Şeyh Ali Rıza 
Efendi’den ikmal-ı nusah edip ondan ilmî icazet almıştır. Hac farizası esnasında 
Medine-i Münevvere’de ise Şeyh Ebu Bekir Efendi ona tasavvuf icazeti 
vermiştir. Seyda Molla Selim, 1993 yılında Dadinan köyünde vefat ederek 
burada defnedilmiştir.45

4. Şeyh Molla Muhammed Emin el-Ğaziyanî (Bingöl) (ö. 1993): Merhum 
Şeyh Abdullatif Efendi’nin oğludur. 1931 yılında Muş Ğaziyan köyünde dünyaya 
gelmiştir. Meşhur MelaAzdin (İzzeddin) ailesindendir. İlk tahsilin babasından 
almıştır. Kaşkaldak (Kıyık) köyünde Molla Mustafa ve oğlu Molla Muhammed 
(Çağlayan)’da, Diyarbakır Hazro’da Seyda Hacı Fettah (ö. 1975)’tan, Tendürek’te 
ünlü Mela Zahir’den, Muş merkez Tifnik’te Şeyh Muhammed Mahfuz’dan, 
ardından Varto Dadinan köyünde Molla Selim Taş’tan okumuştur. Molla Selim 
Taş’la birlikte hacda Şeyh Ebu Bekir Efendi’den tasavvuf icazeti almıştır. Çok 
cesur, mücadeleci, yiğit, bölgenin mana rehberi, gayet mütevazı büyük bir 
âlimdi. Asılsız iftiralarla 15 gün gözetim altında işkence görmüş, daha sonra 5 
Kasım 1993 yılında kafasına kurşun sıkılarak katledilmiş, cenazesi Muş dışında 
Köy kent yakınlarında tanınmaz bir halde bulunmuştur.46

Şeyh Ebu Bekir Efendinin tarikatta vekilleri ise şunlardır:

44	 Molla	İhsan	Alın,	el-Yazma Hatıraları,	s.	15;	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	313.	
45	 Bkz.	Mehmet	Çağlayan,	Şark Uleması,	Çağlayan	Yay.,	İstanbul,	1996,	s.	276-277.
46	 Çağlayan,	Şark Uleması,	s.	188-189;	bkz.	Akdeniz,	Şeyhleri,	s.	311.
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1. Seyda Molla Abdulmecid (ö. 1963): Solhan’ın Duernı (Bozkanat) köyünden 
olup âlim, zahid, müttaki, fakih ve mütevazı bir zattı. (Bazkanat)’da medrese 
usulünde dersler vermiş, 1963 yılında vefat ederek burada defnedilmiştir.

2. Molla Ubeyid (ö. 1955): Aslen Melekan köyünden olup Solhan’ın Girvas 
(Arakonak) köyünde ikamet eden Molla Ubeyid de Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin 
tarikattaki vekiliydi. Yöremizdeki diğer âlim ve hocalar ile kalabalık halk kitlesi 
Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye candan bağlı olduklarındın dolayı kendisinden sonra 
gözleri oğlu Şeyh Vahdeddin Efendi’ye çevrilmiş, artık toplumun tarikat önderi 
olarak o görülmüştür.

Ahlâkî Kişiliği, Bazı Meziyetleri ve Hizmetleri1. 

Burada Ebu Bekir Efendi’nin ahlâkî kişiliği, bazı üstün özellikleri ve yaptığı 
hizmetler üzerinde durulacaktır.

2.1. Ahlâkî kişiliği

Ebu Bekir Efendi çok halim bir kişiliğe sahipti. Nitekim Allah Teâlâ Hz. 
Peygamber hakkında, ُهْم وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـْ َفضُّ ا َغلٖيَظ اْلَقْلِب اَلنـْ  Eğer kaba, katı yürekli“ َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet”47 şeklindeki 
buyruğunu prensip edinmişti. Şefkatli, merhametli ve çok cömertti.48Şeyh Ebu 
Bekir Efendi Şeyh Said hadisesinde önce şeyhlerle birlikte hareket eden, daha 
sonra ise devlet tarafında yer alıp şeyhlerin yakalanıp idam edilmesinde büyük 
payı olan ve bu davranışı nedeniyle memlekette sevilmeyen Binbaşı Kasım 
Bey’i 1955 yılında, Elazığ Kent Palas otelinde misafir olarak bulunurken bazı 
insanların ricasıyla ali cenaplık göstererek huzuruna kabul ederek affetmiştir. 
Bu konuda kendisine yöneltilen sert eleştirilere Şeyh Ebu Bekir: “….Böyle kişilere 
düşmanlık bilemek yarar getiremeyeceği gibi onları daha da büyüteceği düşüncesiyle 
istemeyerek de olsa huzuruma aldım.” demiştir.49 Bu onun ne kadar merhametli 
olduğunu ve insanları affetmeyi istediğini göstermektedir.

Şeyh Ebu Bekir, ilim ehlini çok seviyor, onlara maddî ve manevî yardımlarda 
bulunuyordu. “Kişi kıyamet günü sevdiği kimseyle beraber haşr olur”50, ben de ilim 
ehli ile haşr olmak istiyorum.” diyordu. Çok heybetliydi. Heybet ve korkusundan 
onun meclisinde bulunanlar, konuşmaya cesaret edemiyordu. Şeriatın 
hükümlerine sıkı sıkıya bağlıydı. Nitekim Allah Teâlâ, َمَعَك َتاَب  َوَمْن  ُاِمْرَت   َفاْسَتِقْم َكَما 
“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru 

47	 Al-i	İmran,	3/159.
48	 Molla	İhsan	Alın,	El-Yazma Hatıraları,	s.	6.
49	 Bkz.	Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	271-278.
50 “Hadisin kişi sevdiği ile beraber olur”,	 varyantı	 için	 bkz.	Buhârî,	Muhammed	b.	 İsmail,	

Sahih,	Daru’s-Selam,	Riyad,	1429/2008,	Edeb,	96;	Müslim,	Müslim	b.	Haccac	b.	Müslim	
el-Kuşeyrî,	Sahih,	Daru’s-Selam,	Riyad,	1429/2008,	Birr ve Sıla,	115;	Tirmizî,	Ebu	b.	İsa	b.	
Serve,	Cami, Daru’s-Selam,	Riyad,	1429/2008,	Zühd,	50.
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olsunlar.”51 buyurmuştur. Hud suresindeki ayete işaretle Hz. Peygamber 
(sav): “Hud suresi beni ihtiyarlattı,”52demiştir. Ebu Bekir Efendi bu ayeti düstur 
edinmişti. İslâmî eserleri çok seviyor; yolları tamir ediyor, su kanalları açıyor, 
camileri inşa ediyordu. Nitekim Melakân ve Hazarşah camilerini tamir etmesi 
buna örnek teşkil eder. O, “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman 
eden, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar 
eder.”53 ayeti gereği amel ederdi.

O, çok cesurdu, nitekim Allah Teâlâ velilerin cesaretli olduklarını ifade 
ederek şöyle buyurmaktadır: “Haberiniz olsun! Allah’ın velilerine bir korku yoktur, 
onlar üzülmeyeceklerdir de”.54 Çok adil olup hakkı severdi. Zira hak uyulmaya 
en layık olan değerdir. Batıldan da hoşlanmazdı. “Kuşkusuz batıl da yok 
olucudur.”55“Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanan, ama aynı zamanda -babaları, 
oğulları, kardeşleri yahut öteki akrabaları bile olsa- Allah’a ve elçisine karşı çıkanları 
göremezsin”.56 ayeti gereği en yakınından bile olsa batıl sadır olduğu zaman 
bundan hoşlanmazdı. Ancak Mü’minler kardeştir.57 ayetinin mefhumu gereği, 
Müslümanların birbirlerini sevmelerinden hoşlanır, buğz, kin ve nefretten 
hoşlanmazdı. Hz. Peygamber (sav)’in البغض هلل و   sevmek de Allah için, buğz“ احلّب هلل 
etmek de Allah için”58 hadisini prensip edinmişti. Çünkü o, İslâm milliyetine 
inanıyordu.59

O, insanlar arasında meydana gelen adam öldürme ve yaralama gibi olaylardan 
kaynaklanan ihtilafları çözüme kavuşturuyor, sulh ve sükûneti sağlamaya azami 
derecede gayret gösteriyordu. Riya ve nifaktan hoşlanmıyordu. Akıllı ve ileri 
görüşlüydü. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), “Mü’minin ferasetinden korkunuz, 
zira o, Allah’ın nuruyla bakmaktadır.”60 buyurmuştur. İşi olmadığı zaman vaktinin 
çoğunu Allah’ın eserleri üzerinde düşünerek geçirirdi. Nitekim şair:

ففى كل شيئ له آية تدل على أّنه واحد 
“Her bir şeyde, O’nun bir ayeti vardır, O’nun bir olduğuna delalet eder.”61

51	 Hud,	11,112.
52	 ed-Darekutnî,	Ebu’l-Hasan	Ali	b.	Ömer	b.	Ahmed,	el-İlelu’l-Varide fi’l-Ehâdisi’n-Nebeviyye, 

thk.:	Mahfuzu’r-Rahman	Zeynullah	es-Selefî,	Daru	Taybe	Riyad,	1405/1985,	I,	207-208.
53	 Tevbe,	9/18.
54	 Yunus,	10/62.
55	 İsra,	17/18.
56	 Mücadele,	58/22.
57	 Hucurat,	48/10.	
58	 Buharî,	İman, 1.
59	 Molla	İhsan,	el-Yazma Hatıraları,	s.	9-10.
60	 Hadisin	 değerlendirmesi	 için	 bkz.	 el-Aclunî,	 İsmail	 b.	Muhammed	b.	Abdilhadî,	Keşfu’l-

Hafa ve Muzîlu’l-İlbas,	Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye,	Beyrut,	1418/1998,	I,	35.
61	 Ebu’l-Atahiye’ye	 ait	 olan	 bu	 beyit,	Divanında	 “Künna	Baidu”	 adlı	 şiirin	 bir	 beyti	 olarak	

geçer.	Bkz.	Ebu’l-Atahiye,	Dîvanu Ebi’l-Atahiyye,	Daru	Beyrut,	Beyrut,	1406/1986,	s.	122.
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Ebu Bekir Efendi Melâyê Cezîrî (ö. 1050/1641?)’nin62 şu beytini devamlı 
surette okuyordu: 

كل يوم هو يف شأن تو غافل مه به ژ وى قول عليه السالم: 
ويل ملن الك بني حليتيه و مل يتفّكر63

“O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.64 Aleyhi’s-Selam’ın şu sözünden gafil olma, 
sen: ‘Ağzından düşürmeyip de tefekkür etmeyene yazıklar olsun’!”

Hz. Peygamber’in (a.s): الرمحن يرمحهم   Rahman, merhamet edenlere rahmet“ الرامحون 
eder.”65 hadisi gereği fakirlere ve mazlumlara yardım ediyordu. Onun üstün 
özellikleri saymakla bitmez. Ayet ve hadislerde zikredilen pek çok üstün haslete 
sahipti. 

Seyda Molla Zahir (Allah rahmet eylesin), Melekan’da 1951-53 tedriste 
bulunurken talebelerinin isimlerini zikredip onları övdüğü kasidesinin dört 
beytinde ise Şeyh Ebu Bekir Efendi’yi şöyle övmektedir:

فازوا جبوزة ِمدراس املشيخة َمْن
حازى السهى رِفعة ف اخللق والكرم.

متنطق منطق اجلوزاء بني الورى 
لكسرة صولة الصداء كالّشِبم 
وال يصلْن اىل ذروة علياه َمْن

تصّعد يف العجاجيل أو الّسلم
هل يبلغ الظالع شاه والضليع وال

تصدق بتسوية األضواء للُظَلم
“O talebeler, Cevze yıldızı gibi yüksek olan medresesine ulaştılar, şeyhin,

Ahlâk ve keremde, yücelik bakımından Süha yıldızına eren kimsenin.”66

Cevze yıldızının konuştuğu seviyeye ulaştı, insanlar arasında. 

O, gidermek için, soğuk su gibidir, aşırı susuzluğa.67

Ulaşamaz, onun yüksek zirvesine, 

Araç veya merdivenle, çıkan kimse.

62	 Kürt	tasavvuf	edebiyatının	önemli	bir	temsilcisi	olan	Melayê	Cezîrî’nin	hayatına	dair	bilgi	için	
bkz.	Abdulcebbarar	Kavak,	Melayê	Cezîrî’nin	Divan	Şerhleri	Arasında	“el-İkdu’l-Cevherî	fi	
Şerh-i	Divan-ı’ş-Şeyhi’l-Cezerî,”	Adlı	Eseri”,	BÜİFD,	Cilt:1,	Sayı:1,	2013,	53-56.

63	 Seyda	Molla	İhsan’ın	Melayê	Cezîrî’ye	atfen	zikrettiği	bu	beytin	kaynağını	elde	edemedik. 
Beyit	içinde	geçen	hadisin	ويل ملن الكها بني فكيه ومل يتأملها varyantı	için bkz.	ez-Zeylaî,	Cemaluddin	
Abdullah	b.	Yusuf,	Tahricu’l-Ehadisi’l-Vakıa fi Tefsiri’l-Keşşaf,	thk.:	Abdullah	b.	Abdirrahman	
es-Sa’d,	Daru	İbn	Huzeyme,	Rıyad,	1414,	I,	261.

64	 Rahman,	55/29.
65	 Tirmizî,	Birr ve Sıla,	16;	Ebu	Davud,	Süleyman	b.	el-Eş’as,	Sünen,	Daru’s-Selam,	Riyad,	

1429/2008,	Edeb,	58.
66	 İhsan	b.	Ali	el-Harzemşahî	(Molla	İhsan	Alın),	Lemu’l-Lami‘,	Ravza	Yay.,	İstanbul,	2008,	s.	41
67	 İhsan	Alın,	Lemu’l-Lami‘,	s.	52.

Hâlidî Geleneğin Melekan (Mutluca) Örneği Bağlamında Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin Hizmetleri   



374

Hiç, aksayan ve güçlü, ulaşır mı şaha?

Bir bilme sen, aydınlıkları karanlıkla!”68

Ebu Bekir Efendi, âlimlerin meclisini ve onlara sual sormayı severdi, lâkin 
her âlim ona cevap veremez, belki bir kısmı ona cevap verebilirdi.

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَُاوٰلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  نـْ  O, “Sizden hayra“ 69َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اُمٌَّة َيْدُعوَن ِاىَل اخْلَرْيِ َوَيْاُمرُوَن ِباْلَمْعرُوِف َويـَ
çağıran, iyiliği emredip kötülükten alı koyan bir topluluk bulunsun. İşte gerçek kurtuluşa 
erenler bunlardır.”70 ayetiyle amel ederek inananları hep iyiliğe çağırıyordu. 
Gayet akıllı, güzel ahlâklı ve insanlara karşı merhametli ve lütufkâr ve iyi 
ilişkiler içinde bulunuyordu. Nitekim Hafız Şirazî, (ö. 1390) insan ilişkilerini, 
dünya ve ahiret mutluluğunu şu beyitte güzel bir şekilde özetlemiştir:

آسايش اين دو گيىت تفسري اين دو حرفست
با دوستان تلّطف با دمشنان مدارا

“Bu iki dünyanın huzuru, şu iki sözün açıklamasından ibarettir.

Dostlara, iyi davranmak, düşmanlarla geçinmek.”

Herkesin derdini dinler, imkân dâhilinde problemlerini çözmeye çalışırdı. 
Kötülükte bulunanlardan hoşlanmazdı. Doğrudan yanaydı, dürüst insanları 
sever, kötülüklerden nefret ederdi. Ona göre şeyh-mürid ilişkisi şeriatın çizdiği 
çerçeve olmalıydı. Hurafe ve safsata ile körü körüne şeyhe bağlanmanın 
faydadan ziyade zarar getireceği kanaatindeydi. Bundan ötürü ilme büyük 
önem verirdi. Gıybetten hoşlanmazdı. 

 Bazı Meziyetleri, Dinî-Tasavvufî ve Sosyal Hizmetleri1.1. 

Şeyh Ebu Bekir Efendi ağır başlı ve vakar sahibiydi. Az konuşurdu, büyük 
hüner sahibiydi. Otururken, kalkarken, sokakta ve caddelerde yürürken, 
etrafında büyük bir kitle oluşurdu. Daima cemaatle oturup kalkardı. Şahsi 
işlerinden ziyade memleket meseleleriyle uğraşırdı. Dinî ve ahlâkî yönden 
insanlara öğüt verirdi. Tarikatın, İslâm şeriatına, Kur’an ve sünnete bağlı olması 
gerektiğine inanıyordu. İslâm Şeriatına uygun olmayan bir tarikatı doğru 
bulmuyordu. Bidat ve hurafelerin bulaştığı bir tarikat anlayışına karşıydı. Bazı 
sufilerin, keramet olarak şeyhlere isnat ettikleri söylem ve davranışları kabul 
etme konusunda ihtiyatlı davranıyordu. Şeriata aykırı davranışları gerçek 
tarikata aykırı görüyordu. Ona göre tarikat ve şeriat birbirinden ayrı değildi. 
O, tarikatın; Cenabı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de vurguladığı “sırat-ı müstakim”, 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in yolu, dinin ve şeriatın eksiksiz olarak uygulanması 
olduğunuza inanıyordu. Bu nedenle ilme ve ilim tahsiline çok önem verirdi. Zira 
ona göre İslâm dini, şeriat ve tarikatın hakikati ancak ilim sayesinde bilinebilir 
ve uygulanabilirdi. O, yöresinin imarı için çalışırdı. Camilerin imar ve yapımına 

68	 İhsan	Alın,	Lemu’l-Lami‘,	s.	54.
69	 Molla	İhsan, El-Yazma Hatıraları,	s.	4-7.
70	 Al-i	İmran,	3/104.	
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köprü, yol, su ve diğer alt yapı çalışmalarına önem verirdi. İmkânların kıt 
olduğu bir dönemde bu tür çalışmaların oldukça önemli, halka yararlı ve eğitici 
olduğu muhakkaktır. 

Ebu Bekir Efendi hac ibadetini, müritlerin seyr-i sülûk yolunda eğitilmesi 
konusunda ruhî bir terbiye aracı olarak görüyordu. Bu nedenle onun en 
önemli meziyetlerinden birisinin insanları hacca gitmeye teşvik etmesi olduğu 
söylenebilir. Bu amaçla o, insanları kafileler halinde hacca götürüyordu. Her 
yıl istemesine rağmen çeşitli engeller nedeniyle 5 defa hac etmiştir. Bunların 
ilki, 1947 yılında, son hac yolculuğu ise 1969 yılında gerçekleşmiştir. Bu son 
yolculukta hac arkadaşı sayısı, 300 kişiydi. Bunlar arasında halifeleri, Molla 
Muhammed Selim Dadinanî, Şeyh Molla Muhammed Emin ve Seyda Molla 
İhsan da yer alıyordu.71 O, genç, ihtiyar demeden insanları toplayıp kafileler 
halinde hacca götürüyor, tevbe etmelerini sağlıyor, onları manevi olarak 
eğitiyordu. Zira haccın en önemli amacı da Allah’a yönelmektir. Geçtiği her 
beldede tanımayanlar tarafından derin saygı görüyordu. Zira İslâm’ın nuru ve 
olgun mü’minin davranışları onun tavır ve davranışlarında ortaya çıkıyordu.72 
O, hac arkadaşlarını başta sakal bırakmak olmak üzere sünnet-i seniyyeye 
uymalarını teşvik ediyordu. Böylece sakal bırakan insanlar, ibadetlerine, tavır 
ve davranışlarına daha çok dikkat etmiş oluyorlardı. Hatta hacca gitme arzusu 
olduğu halde gidemeyenlere zaman zaman kendisi de maddi olarak yardımda 
bulunuyordu.73 O, insanları toplu halde hacca götürmeyi toplumu eğiten bir 
vasıta olarak görüyordu. Daha öncede işaret edildiği gibi şeyhlerin kıyamıyla 
birlikte meydana gelen talihsiz olaylar geride kalan toplum bireyleri üzerinde 
derin psikolojik travmalara neden olmuştu. Toplum tedavi araç-gereçleri 
yeterli olmayan bir hastaneye dönüşmüş durumdaydı. Bu imkânsızlıklar içinde 
genç yaşta tarikat sorumluluğu altına giren Ebu Bekir Efendi, tarikat evradı, 
medreseler açma, köy kasaba ve mezralara moral ziyaretleri düzenleme, insanları 
kafileler halinde hacca götürme gibi dini, tasavvufî ve sosyal etkinliklerle 
toplumu rehabilite edip manen tedavi ediyordu.

Nitekim Molla Abdullah Akdeniz’in üvey kardeşi Şeyh Abdurrahman 
Hoca (Allah rahmet eylesin) Ebu Bekir Efendi’nin bunca insanları her sene 
toplayıp Hacc’a götürerek genç yaşta sakal bırakmalarını teşvik edip tövbe 
istiğfar ettirmesini “bu zamana göre (gerçek bir) tarikat hizmeti ve gerçek bir 
tarikat şeyhliği olarak”74 değerlendirmesi, yukarıdan beri anlatılanlara işaret 
etmektedir.

Ebu Bekir Efendi, Hâlidî geleneğe uygun bir şekilde ilmi, dini, tasavvufî ve 

71	 Molla	İhsan,	El-Yazma Hatıraları,	s.	9.
72	 Molla	İhsan,	El-Yazma Hatıraları, s. 8.
73	 Molla	Faruk	Uyan,	kişisel	görüşme:	11.	04.	2017.
74	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	290-291.
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sosyal faaliyetleri bir arada sürdürmüştür. Molla Abdullah Akdeniz’in ifadesiyle 
o, yöresinde hem bir tarikat şeyhi, hem de yöresinin hâkimi durumundaydı.75 
Ebu Bekir Efendi Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş ve Diyarbakır’ın belli 
yerlerinde söz sahibi, toplumda meydana gelen anlaşmazlıkların çözüm mercii, 
karizmatik olan seçkin bir zattı. Yöre halkı hem onu sevip saygı duyuyor hem 
de ondan çekiniyordu. O, dini ve sosyal konuların çözüme kavuşturulmasında 
tam bir otorite kabul ediliyordu. İkamet ettiği Melekan köyü de memleketin 
problemlerinin çözüm için önemli bir merkez kabul ediliyordu. Hem tarikat 
terbiyesi için hem de problemlerin çözümü için Melekan’ın misafiri çok olurdu. 
Gelen misafirlere mutlaka yemek ikram edilir, yatıya kalanlara yatacak yer 
hazırlanırdı. Özellikle insanların bayram ziyaretlerine gitmeleri köyün daha 
çok kalabalık olmasına neden oluyordu. Bu nedenle Ebu Bekir Efendi’nin yer 
sofrası hiç eksik olmazdı. Onun zekât ve diğer yardımlarda asla gözü yoktu. 
Başka insanlar muhtaç olmamak, geçinmek ve masrafları karşılamak ve gelen-
gideni ağırlamak için koyun ticareti yapıyordu. Kendisi bu ticareti yapmaz 
başkalarına yaptırırdı. Maddi durumu iyi olup geliri ve gideri bol, rızkı geniş ve 
oldukça mertti. Herkesin gözü ondaydı, muhtaçların ihtiyacını giderir, şefkat 
ve merhamet sahibiydi.

Medreseleri Canlandırma Faaliyetleri1.2. 

Nakşî-Hâlidî-Müceddidî geleneğin genel seyrine bakıldığı zaman ilim 
ile tasavvufun aynı mekânda ve bir arada yürütüldüğü görülmektedir. Zira 
Hâlidî kolun en önemli ayıcı özelliği, tekke-medrese birlikteliğidir. Mevlânâ 
Hâlid’in 1811 yılında Hindistan’dan Süleymaniye’ye dönüşüyle beraber irşat 
faaliyetlerinin her yürütüldüğü cami veya tekke aynı zamanda medrese olarak da 
hizmet vermiştir. Süleymaniye’de Mevlânâ Hâlid Tekkesi, Bağdat’ta Hâlidiyye 
Tekkesi, Şam’da Kunvat Zaviyesi gibi muhtelif tekkeleri bizzat Mevlânâ Hâlid’in 
kendisi yapmış ve konuda yetiştirdiği halifelerine örnek olmuştur. Bu nedenle 
Hâlidî halife ve tarikat şeyhleri, görev yaptıkları bölgelerde var olan mescit, cami 
veya kullanılabilir binaları irşat ve İslâmî ilimlerin tedrisi için kullanmışlardır. 
Bu durum, Hâlidî-Nakşî geleneğin yaygınlaştığı Palu, Çapakçur ve Meneşkut 
yöresi için de söz konusudur. Nitekim Melekan Medresesi, Hacılar Medresesi, 
Hazarşah medresesinde ilim ile irşadın iç içe olması, çoğu zaman seydaların 
tedrislerine müritlerin tanık olması yörenin Hâlidî geleneğinde medrese-tekke 
birlikteliğinin bir kanıtıdır. Mevlânâ Hâlid’in tekke ve medreseyi birleştirme 
projesi, medrese eğitimi ile tasavvuf disiplinin bir arada verilmesi, mekân 
birliği, ilim ve tedrisatla uğraşan kesimlerle tasavvuftan uzak duran kesimleri 
bir araya getirmeye sebep olmuş ve aynı saflarda namaz kılmalarını sağlamıştır. 
Bu mekân birliği medrese ehli ile tekke ehli arasına bir yakınlığa, aynı mürşitten 

75	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	288.
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yararlanmaya, farklı kesimleri aynı potada eriterek toplumsal birliği neden 
olmuştur.76

Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin ilmi ve tasavvufî çalışmalarının yukarıda 
anlatılmaya çalışılanlara paralel olduğu görülmektedir. Zira o, İslâm’ın 
ancak ilimle varlığını sürdürebileceğine inanıyordu. Fakat onun tarikat 
faaliyeti yürüteceği yöresinde çok az sayıda ilim ehli kalmıştı. Onlar da sıkı 
takibattan dolayı herhangi bir ilmi faaliyette bulunamıyordu. Zaten ilmi 
faaliyetlerde bulunulabilecek fiziki alt yapı da yoktu. Köylerde ancak Kur’an 
dersi okutabilecek durumda olan bazı yarım hocalar bulunuyordu. Bunlar da 
sıkı takibat ve yasaklardan dolayı Kur’an dersi okutacak durumda değillerdi. 
Okutan da gizli okutuyordu. Özellikle köylerin yakıldığı yerlerde kitaplar 
ve Kur’anlar yandığı için ders okuma materyali bulmak da zordu. Sözgelimi 
Guev köyünde (Solhan, Bozkanat köyü Topluca mezrası) Molla Abdulkerim 
(ö.1959) sınırlı olan ders araç gereçleri de köyün yakılması esnasında yok 
olduğu için Kur’an harflerini tahtalara kazdırarak Kur’an dersi veriyordu. 
Tahtalara kazınmış elifbadan ders alan çocuklar, harf inkılâbının uygulanması 
ve köyün yakılması hadisenin insanlar üzerinde yarattığı derin psikolojik 
travma nedeniyle elifbalarını saklama gereği duyuyordu. Köylere jandarma 
veya devlet memuru gittiği zaman korkudan kimse Kur’an dersi okuyup 
okutamıyordu.77 Ezanı Türkçe okuma zorunluluğu vardı. Bu nedenle camilerde 
ezan Türkçe olarak bilinmediği ya da Türkçe okunmak istenmediği için 
okunmuyordu. Molla Abdulkerim Guev, Şeyh Ebu Bekir’in tarikat vekili Turna 
köyünden Seyda Molla Abdulmecid (ö. 1963) Genç ilçesi (Yağızca) köyünden 
Seyda Molla Aziz Şemson (Barışçıl) (ö. 1952) gibi yöredeki bazı hocalar fıkıh, 
hadis ve tefsir dersleri gizli saklı okutuyorlardı. Okumak isteyene bu dersler 
gizli olarak veriliyordu. Fakat alet ilmi olarak ifade edilen Mantık, İstiare, Fıkıh 
Usulü, Hadis Usulü ve diğer derslerinin de verileceği köklü eğitim kurumlarına 
ihtiyaç vardı. Kitapları bulmak dahi zordu. Yakılan köylerde var olanlar da yok 
olmuştu. Arapça kitaplar nadir olarak bulunuyordu. Bu kitapların satışı yasak 
olduğu için bunları piyasada bulmak çok güçtü. Faydalanmak isteyenler nadir 
bulunan bu kitapları birbirine nöbetle emanet olarak verirlerdi. Bu ortamda ders 
okumak veya okutmak oldukça güçtü.78 İşte koşulların bu derece ağır olduğu 
bir ortamda Ebu Bekir Efendi, toplumun moral değerlerini düzeltecek, insanları 
aydınlatacak ilim adamalarının yetişmesine ihtiyaç olduğunu bilinciyle medrese 
eğitimini yeniden canlandırma faaliyetlerine girişmiştir.

Medreseleri Canlandırma Faaliyetleri1.3. 

Ebu Bekir Efendi, toplumun eğitime ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu 

76	 Kavak,	Hâlidîlik,	s.	202-203.
77	 Molla	Aziz	Döner’in	anlattıklarından	derlenmiştir.
78	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	282-283.
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biliyordu. Hatta o, Şeyh Said hareketinin başarısız olmasının ve olumsuz 
bir takım davranılışların ortaya çıkmasının en büyük sebebi olarak cehaleti 
görüyordu. Bu nedenle o, cehalet hastalığını ilmin nuruyla tedavi etmek 
istiyordu. Bunun çözüm yolunun bir şekilde medrese eğitimini diriltmekte 
görüyordu. İlimsiz tarikat ve tasavvufun, zühd ve tasavvufu olmayan ilmin 
eksik olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Şeyh Ebu Bekir Efendi, 1940 
yılından itibaren medrese hayatını tekrar diriltmek için girişimde bulundu. 
Fakat toplumun yaşadığı ağır travmadan hocalar da nasibini almış, hiç kimse 
tedris faaliyetinde bulunmaya cesaret edemiyorlardı. Fakat Ebu Bekir Efendi bu 
konuda kararlıydı. Bu kararlılığının meyvesini de alıyordu.

2.3.1 Varto Qerqerut Medresesi

Varto ilçesine bağlı Qerqerut köyünde Hoca Abdullah isminde ders 
verebilecek cesaretli bir Seyda bulunuyordu. Şeyh Ebu Bekir Efendi bu seydaya 
her türlü destek vererek yanına gönderdiği birkaç talebeyi okutmaya başladı. 
Varto ve yöresindeki halk Şeyh Efendiye çok bağlı oldukları için şeyh bu 
talebelerin ve hocaların korunması ve destek olunması hususunda dikkatli 
olmalarını istemişti. Allah’ın inayetiyle bu sayede o talebeler Hoca Efendi’nin 
idaresinde medreseyi kurarak tedrisata devam ettiler. O gün bu medresede 
okumaya başlayıp daha sonra bugünün âlimleri ve seydaları olan hocalar 
şunlardır:

Karlova ilçesinin Halifan köyünden Seyda Molla Muhammed Said 
Kurtaran(ö. 2012), Varto Dadinan köyünden Meşhur Seyda Molla Muhammed 
Selim Taş ve ağabeyi Molla Abdurrauf, Melekanlı Seyda Molla Muhammed Sahip 
(ö. 2017), Hazarşah Köyünden Seyda Molla İhsan Alın ve Kasıman köyünden 
Seyda Molla Abdullah Bingöl (ö. 2017). Bunlar, korku ve kıtlığın hâkim olduğu 
bir ortamda cesaret sahibi olan Seyda Molla Abdullah’ın yanında bir yandan 
korku bir yandan da büyük bir aşk ve şevkle derslerine devam etmişlerdi. 
1946 seçimlerinde tek parti iktidarı olan CHP, zayıfladığını hissedince kısmi 
rahatlama meydana geldi. Bundan istifade eden Müslüman Kürt halkı gizli 
olarak medreselere daha fazla yöneldiler. 

2.3.2.Melekan Medresesi

1946 seçimlerinde CHP’nin zayıflaması ortamın da biraz yumuşamasına 
neden oldu. Şeyh Ebu Bekir Efendi Melekan’da medrese açtırdı ve o güne 
kadar korkarak ders vermeye yanaşmayan bazı hocaları, bütün sorumluluğu 
ve hocaların geçimlerini üstüne alarak Melekan’a getirip medresede ders 
vermelerini sağladı.

Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin tedris için Melekan Medresesine getirdiği Seydalar 
şunlardır:
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İlk önce Bingöl Perhengük1.  (Çavuşlar) köyünden Seyda Molla Muhammed 
Hâlid Efendi(ö. 1971)’yi 1949 yılında getirdi. Seyda Molla Hâlid, büyük âlim 
Seyda Molla Hüseyin Küçük Farqinî(ö.1375/1955)’nin (Silvan) hem talebesi, 
mücazı ve aynı zamanda onun damadıydı. Molla Hâlid, Molla Hüseyin Kiçik/
Küçük’ün yanında müderrislik yapmıştı. Efendi, bir süre sonra kendi köyüne 
geri dönen Molla Hâlid’i tedris için Melakan’a getirdi.79

Daha sonra Karlıova Sağnis köyünden Seyda Molla Hamdi Efendi 1950 2. 
yılında tedris için getirilmiştir. 

En son 1950 yılında Malazgirt ilçesinin Tendürek köyünden olan ve ders 3. 
vermekle ün kazanmış meşhur âlim, abid, zahid ve disiplinli olan Seyda Molla 
Muhammed Zahir Tendürekî (ö.1966) getirilmiştir.80 Tedris için getirilen bu 
seydaların iaşesi Ebu Bekir Efendi tarafından karşılanıyordu. 

Melekan’ın tekrar canlanmasında ve eski hareketli günlerine kavuşmasında 
bu büyük âlimlerin ciddi katkıları olmuştur. Bu sayede Şeyh Ebu Bekir 
Efendi’nin tek evladı Şeyh Vahdeddin Efendi evli ve çocuk sahibi olduğu 
halde medreseye eğitimine soyunarak okumaya başladı. Hocalarının büyük 
beğenisini kazanan, zekâ ve marifetiyle ön plana çıkan Şeyh Vahdeddin Efendi 
yoğun bir eğitim faaliyetiyle dört beş yıl içerisinde medrese tahsilini bitirdi ve 
en son Varto’nun Rındaliyan köyünde Seyda Şeyh Bahauddin’in yanında son 
kitaplarını okuyarak 1952 yılında tahsilini bitirip Melekan Medresesinin başına 
geçerek tedriste bulunmaya başladı. 1969 yılına kadar tedrise devam etti. Bu 
tarihten sonra ailece Bingöl merkeze taşınınca Melekan Medresesi kapandı. 
Bunun Bingöl yöresi için bir kayıp olduğunu ifade etmek gerekir. 1980 askeri 
ihtilali yöredeki medreselerin kapanmasına neden oldu.81 Her şeye rağmen 
medreseler, ihtilal uygulamalarının yumuşamasıyla birlikte yöre halkının ve 
ilmi faaliyetlerde ısrar eden medrese gönüllüsü âlimlerin yoğun çabaları sonucu 
bölgede 1990’lı yıllara kadar faaliyetlerini bir şekilde sürdürmüşlerdir.82

Yukarıda da işaret edildiği gibi 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı sona erince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde medreseler daha 
bir canlılık kazandı. İktidara gelen Adalet Partisi’nin halka yakın politikaları 
bolluk ve ferahlık meydana getirdiği gibi dini talim ve terbiye yönünden de 
bir gelişme süreci başladı. Halka yönelik baskıların azalması özellikle Doğu 
Güneydoğu’da vatandaşların devlet dairesine serbestçe girerek dertlerini 
anlatabildikleri bir süreç yaşanmaya başladı. Ulaşım hizmetlerinde; din, inanç 
ve ibadet hürriyetinde Müslüman halkı rahatlatan gelişmeler meydana geldi. 

79	 Akdeniz,	Melakan Şeyhleri,	s.	312-313;	Molla	Faruk	Uyan,	kişisel	görüşme:	11.	04.	2017.
80	 Hayatı	için	bkz.	Çağlayan,	Şark Uleması,	s.	298-300.
81	 Akdeniz,	Melakan Şeyhleri,	s.	283,	213-314.
82	 Bkz.	Abdulmuttalip	Arpa,	 “Bingöl’de	 Medreseler	 ve	 Müderrisler,”	 Bingöl Araştırmaları 

Dergisi,	Sayı:	1	Güz,	Bingöl	2014,	s.	32.	
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Arapça eğitimine göz yumuldu. Böylece Doğu’nun birçok köylünde resmiyeti 
olmayan medreseler kuruldu. Ortamın rahatlamasıyla daha önce Varto ilçesinin 
Qerqerut köyünde tahsile başlayanlar, tahsillerine Melekan medresesinde 
tamamladılar. Allah’ın yardımı ve Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin katkısı ile ders 
verebilecek Seydaların sayısı arttı. İmkânların yok denecek kadar az olmasına 
rağmen kısa sürede gelen bu başarının en önemli nedeni hiçbir maddi beklenti 
olmadan İslâm dinine ve topluma dini yönden duyulan hizmet aşkı olsa 
gerektir. 83

2.3.3. Solhan Kasıman Medresesi

Ebu Bekir Efendi’nin teşvik ve desteğiyle Qerqerut ve Melekan Medresesinde 
okuyan değerli hocalardan olan Seyda Molla Abdullah Bingöl (ö. 2017) kendi 
köyü olan Solhan’a bağlı Kasıman’da medrese hizmeti vermeye başladı. Daha 
sonra Bingöl merkeze taşınan Molla Abdullah, burada 2017 yılında vefat etti.

2.3.4. Solhan Hazarşah Medresesi

Daha önce de işaret edildiği gibi Seyda Molla İhsan, 1945 yılında Varto’ya 
bağlı Qerqerut köyünde Molla Abdullah’tan sarf ilmini öğrenerek tahsil hayatına 
başlamıştır. 1948 yılında Bulanık Kuğak Köyünde Şeyh Fethullah’ın oğlu Şeyh 
Maruf’tan nahiv ilmini, 1948 yılında Norşin’de Şeyh Taha’dan el-Fenarî ve 
mantık ilminden Kavl-i Ahmed’i ve Risaletu’l-Vaz‘ gibi kitapları, Melekan’da 
Molla Abdulhamid es-Sağnisî’den, Bitlis Oxin’de (Mutki- Akkoyun Beldesi) 
Şeyh Hâlid’den, Melekan’da Molla Zahir et-Tendürekî (ö. 1966)’den ve en son 
1953 yılında Siirt Baykan ilçesinde Molla Muhyiddin el-Havelî (ö. 1987)’den 
okuyarak ondan icazet almıştır.84 Molla İhsan özellikle sıra ilimleri olarak ifade 
edilen sarf, nahiv (gramer), mantık, beyan, bedi gibi ilimlerde iyi yetişmişti. Molla 
İhsan medrese eğitimini tamamladıktan sonra kendi köyüne dönerek tedris 
faaliyetlerine başlamıştı.85 Bu medresenin kurulup faaliyet yürütülmesinde Ebu 
Bekir Efendi’nin ciddi maddi ve manevî destekleri olmuştur.

2.3.5. Gırvas (Arakonak) Medresesi

Seyda Molla Said Kurtaran ilim tahsilini bitirdikten sonra Ebu Bekir 
Efendinin tayiniyle Givas’ta (Solhan Arakonak beldesi) medrese usulünde 
tedris faaliyetinde bulunmaya başlayarak uzun yılar burada ilmi faaliyetlerde 
bulunmuştur. Ayrıca Gırvas’ta 1977 yılında faaliyete başlayan resmi Kur’an 
kursunda hem Kur’an talimi yapılıyor hem de medrese usulünde tedris faaliyeti 
yürütülüyordu. Bu ilmi faaliyetlerde bulunanlardan birisi de Seyda Molla 
Abdullah Akdeniz’di. Kur’an talimi ve medrese usulünde yararlı hizmetleri 

83	 Bu	medreselerde	tedriste	bulunalar	için	bkz.	Arpa,	“Bingöl’de	Medreseler ve Müderrisler,”	s.	36.
84	 Bkz.	İhsan	Alın	(İhsan	b.	Mela	Ali	el-Hezerşahî,	Risale-i İhsaniyye, trc.:	Nusrettin	Bolelli-Ali	

Benli,	Hivda	İletişim,	İstanbul	2011,	s.	65-66.)
85	 Bkz.	Arpa,	“Medreseler	ve	Müderrisler,”	s.	37.
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olan bu kurs-medrese bütün girişimlere rağmen ihtilalle birlikte yöredeki diğer 
medreseler gibi kapatılmış, Kur’an kursu hocası Molla Abdullah Akdeniz de 
Kiğı’ya sürgün edilen diğer 13 imamla birlikte sürgün edilmiştir.86

2.3.6 Armelu (Elmalı) Medresesi

Aslen Melekanlı olan Seyda Molla Muhammed Sahip (Kılıç) (ö. 2017) ilk 
yıllarında Silvan’da, sonra da Bingöl’ün Armelu (Elmalı) köyünde tedriste 
bulundu. Armelulular tarafından oldukça sevilen ve sayılan Molla Sahip yıllarca 
burada hizmet ettikten sonra 2017 yılında burada vefat edip defnedilmiştir.

Molla Abdullah Akdeniz, Molla Abdulsamet Bingöl, Molla Selahaddin Baki, 
Molla Übeyid Okuyan (ö. 1996) Şeyh Mehmet Emin Bingöl, Molla Sıdık (Derik 
köyünden), Molla İbrahim Sevinç, Molla Ahmet Sevinç, Molla Aziz Döner, 
Molla Ali Arslan, Molla Ali Tunç(ö. 1993), Molla Baba (Halifan köyünden) gibi 
hocaları Ebu Bekir Efendi’nin teşvik, yönlendirme ve himayesiyle faaliyette 
bulunan medresenin ikinci dönem mezunları olarak zikreder. Bu Seydalardan 
Molla Abdussamet (ö. 2016) Solhan Mezra (Göksu), Poği (Elma Sırtı) Azat 
Yiğitharman) ve Solhan merkezde uzun yıllar ilim hizmetinde bulunup talebe 
yetiştirdi. Molla Selehaddin Baki, Kasıman ve Bingöl Merkez Aşağı Köy’de (10 
yıl) talebe okutmuştur. Halen Bingöl merkezde hizmetlerine devam etmektedir.87 
Molla Ubeyid Okuyan kendi köyü Malabeyraman ve Solhan merkezde halk 
arasında kendi adıyla anılan camide, 1980 askeri ihtilalinden sonra Bingöl 
Merkez Tarbasan köyünde, Molla Ahmed, kendi köyü Gaçır’da talebe okutmuş, 
Solhan merkezde hizmet etmiştir. Molla Ali Arslan, Solhan merkezde vaaz ve 
irşatlarıyla, Molla İbrahim Çiftçi, Murat köyünde, Molla Ali Tunç (ö. 1993) da 
Solhan merkezde imamlık ve vaazlarıyla hizmet ettiler. Bu kuşak Seydalardan 
bazıları da medreseler açıp tedrisatta bulundular. Bu medreseler de şunlardır: 

Karlıova Haciyan Medresesi1.1.7. 

Köklü olan bu medresede daha önce Büyük Şeyh Abdullah el-Melekanî’nin 
halifesi Seyda Molla Feyzullah (1850-1900) tedris faaliyetinde bulunmuştur.881955 
yılında Haciyon (Hacılar ve Ayizon köylüleri), Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye 
gelerek tedris gücüne sahip birer hocanın kendi köylerinde görevlendirmesini 
istemesi üzerine bu köylerden gelen heyetlerin taleplerini değerlendiren Ebu 
Bekir Efendi, 1955 yılı bahar aylarında Hazarşah Köyünde Seyda Molla İhsan’ın 
yanında okumakta olan Molla Abdulaziz Döner (ö. 2003) ve Molla Ahmed Gaçır 
(Sevinç) (ö. 2008)’ı Melekan’a davet ederek bu köylerde görev yapma teklifinde 
bulunur. Ebu Bekir Efendi’ye bağlı ve saygılı olan Molla Abdulaziz, onun bu 
hizmet teklifini geri çevirmez. Molla Ahmed ise: “Eğer Efendi’nin teklifi bir 

86	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	287.
87	 Selahaddin	Baki,	kişisel	görüşme,	01.05.2017.	
88	 Arpa,	“Medreseler	ve	Müderrisler,”	s.	36.

Hâlidî Geleneğin Melekan (Mutluca) Örneği Bağlamında Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin Hizmetleri   



382

emir ise başımızın üstünde yeri vardır. Yok, eğer emir değilse henüz okumamı 
bitirmedim, şartlarım teklifi kabul etmeye henüz müsait değildir,” diyerek 
yapılan teklifi sıkılarak olsa kibarca geri çevirir.89 Molla Aziz, Hacılar köyünde 
yedi yıl (1955-1962) boyunca tedriste bulunur. Burada tedriste bulunurken 
her yıl ortalama öğrenci sayısı yirmidir. Kış aylarında eğitim-öğretim cami-
medresede yapılırken havaların ısındığı yaz mevsiminde ise köylülerin yaylaya 
çıktıkları Huware Ağé (Ağa Yaylası) de devam ederdi. 

2.3.8. Halifan Medresesi 

Bu medresede Seyda Molla Ahmed, Molla Ali ve Ebu Bekir Efendi’nin yön-
lendirmesiyle açılan medreselerde okuyan Molla Baba tedrisatta bulunmuştur.

2.3.9. Solhan Ğelebe (Şimşirpınar) Medresesi

Bu medrese, Melekanlı Ebu Bekir Efendi’nin ricası, teklifi, tayini ve yörenin 
ileri gelenlerinden birisi olan Ğelebeli Hacı Halil Değer (ö. (ö. 2015)’in öncülüğü 
ile 1963 yılında Molla Aziz tarafından açılmıştır. Gönül dünyasında geniş yer 
tutan Ebu Bekir Efendi’nin hatırını bilen Seyda Molla Aziz, daha önce onun 
teklifiyle Hacılar’da tedris faaliyetinde bulunmuştu. Molla Abdulaziz, 1963 
yılı sonbahar mevsiminde Ğelebe (Şimşirpınar) köyüne köylülerin yılda yirmi 
talebenin iaşesini temin etmesi kaydıyla tedris ve irşat amacıyla taşınır.90 Seyda 
Molla Aziz Döner, 1963-1982 yılları arasında Solhan’a bağlı Ğelebe (Şimşirpınar) 
köyünde aralıksız olarak hizmet ve tedrisatta bulunur. 

Şeyh Ebu Bekir Efendi sık sık medreselere uğrayarak maaşsız olan mollaların 
geçimini temin etmek ve talebelerin ihtiyaçlarını karşılamak için halkı teşvik 
ediyor, kendisi de her fırsatta medreselerin olduğu köyleri ziyaret ediyordu. 
Bilindiği gibi Şark Medrese eğitim sistemi geleneğinde alet ilimlerini Netaicü’l-
Efkâr veya el-Behcetü’l-Merdiyye kitaplarını bitiren öğrenciler için faqi(h), Molla 
Cami’yi okuma seviyesinden icazete kadar okuyan talebeler için ise talib ifadesi 
kullanılır.91 Ebu Bekir Efendi de bu ziyaretler esnasında talib olan talebelere 
10 lira daha aşağı kitapları okuyanlara ise daha az bir meblağ para veriyordu. 
Paranın bulunmadığı bu ortamda bu miktar para öğrencilere büyük bir maddi 
imkân ve moral desteği sağlıyordu.92 Molla Ahmed Sevinç’in ifadesiyle Ebu Bekir 
Efendi, medrese talebelerine günümüz ifadesiyle burs veriyordu.93 Ebu Bekir 
Efendi, irşat amacıyla ya halkın teklifi ya da resen köyleri ziyaret ediyordu. Bu 
ziyaretler esnasında ilk uğradığı yer medrese ya da tedrisatın yapıldığı camiler 

89	 Molla	Ahmed	Gaçır	(Sevinç),	kişisel	mülakat,	2004.	
90	 Molla	Aziz’in	Efendi’nin	isteğiyle	Bingöl-Solhan’a	bağlı	Ğalebe	köyüne	taşınmasıyla	ilgili	

bilgiler,	köyün	 ileri	gelenlerinden	olan	Hacı	Halil	Değer’le	Temmuz	2010	yılında	yapılan	
mülakatla	elde	edilmiştir.	

91	 Bkz.	Mehmet	Halil	Çiçek,	Şark Medreselerinin Serencamı,	Beyan	Yayınları,	İstanbul,	2009,	42	vd.
92	 Seyda	Molla	İhsan	Alın,	kişisel	görüşme:	11.04.	207.
93	 Molla	Ahmed	Sevinç,	kişisel	görüşme,	Ocak	2004.
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olurdu. Müderrislerin ve talebelerin halini sorar, daha sonra konaklayacağı 
konağa giderdi. Bu ziyaretler sırasında yer yer talebeleri de kontrol amaçlı 
sorular sorardı. Bunun nedeni onların eğitime hazır oluşluluk ilkesini canlı 
tutmak ve öğrenime teşvik etmekti. Hazarşah’a yaptığı bir ziyarette medreseye 
uğramış ve talebelere Kürtçe mevlit ve Nehcu’l-Enam’dan sorular sormuştu. 
Serbest ve rahat tavırlarıyla bilinen Molla İbrahim Ömeron (Sevinç):“Efendim! 
Siz bize Mevlit ve Nerhcu’l-Enam’dan sorular soruyorsunuz. Medresede başlangıç 
kitapları olan bu kitaplardan sorulan soruları bilmezsek Hazarşahlılar, bizim 
bir şey öğrenemediğimizi düşünüp sonra bize bir şey vermeyip aç bırakırlar. 
Bari bize zor ve ileri seviyede okutulan kitaplardan sorun da cevap verirsek ne 
ala, veremezsek bizim için ayıp olmaz.” şeklindeki esprisi Ebu Bekir Efendi’nin 
çokça hoşuna gitmiş ve buna gülmüştü.94

Şeyh Ebu Bekri Efendi’nin öncülüğünde devam eden bu ilmi etkinlikler 
neticesinde yukarıda adı geçen medrese hocaları birçok talebenin yetişmesine 
katkıda bulundular. Yetiştirilen yeni nesil hocalar, yörede hocasız olan köylere 
yerleştirip onlar da medrese de ders vermeye başladılar.

İkinci dönem mezunlarının da eğitim faaliyetlerine katılmaları medresenin 
üçüncü dönemi de verimli geçti. Herhangi bir resmi hüviyeti olmayan 
medreseler köylerde resmi okulların da inşa edilmesi resmi eğitim sisteminin 
yerleşmesi gibi nedenlerle yavaş yavaş fonksiyonunu yitirmeye ve nihayet 
bölgede medrese hayatı sona emmeye başlamış oldu. 

Yörede Medreselerin Sona Ermesinin Bazı Nedenleri1.4. 

Medreselerin hayata geçirilmesi, devam ettirilmesi ve yayılması için 1. 
gayret gösteren Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin 1972 yılında vefatı. Onun vefatından 
sonra önemli bir destekten mahrum kalan hocaların ve talebelerin durumları 
giderek zayıfladı ve 1980 askeri müdahalesiyle medrese hayatı önemli ölçüde 
sona ermiş oldu.

İmam-hatip okullarının çoğalması bu okullardan mezun olanların cami 2.	
görevlileri olarak atanması ve Medrese hocalarının hizmet alanlarının önemli 
ölçüde kalmaması. 

Halkın medresede okuyan talebelerin ve onlara ders veren hocaların 3.	
geçimlerinin temininde artık yardımcı olmaması ve medresede okuyan 
talebelerin ve onlara ders veren hocaların geçim derdine düşmesi.

Resmiyette sadece İmam-Hatip okullarından mezun olanların imam 4.	
olabilmeleri, medresede okuyan talebelerin ise açıkta kalma endişesi ile 
medreselere artık talebelerin rağbet etmemesi.

1983 yılının ilk aylarında Solhan’a bağlı köylerde 13 cami imam-hatibinin 5.	

94	 Seyda	Molla	İhsan	Alın,	kişisel	görüşme:	11.	04.	2017.
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Kiğı ilçesinin köylerine sürülmeleri. Ders verebilecek olan bu hocaların sürgün 
edilmeleri, fiziki alt yapının yitirilmesine ve Bingöl yöresinde ders verecek 
hocaların artık azalmasına neden olmuştur. 

12 Eylül 1982 yılında yapılan anayasa oylamasında anayasaya “Evet” oyu 
vermenin uygun olmadığı yönündeki ulema ve meşayihin eğilimleri Bingöl’de 
rekor bir oranla anayasaya %76 ret oyu çıkmasına neden olmuştur. Askerî 
yönetim bu tercihin ortaya çıkmasında imamların rolü olduğu gerekçesiyle 
Bingöl merkez, bağlı ilçe ve köylerdeki toplam 85 civarında imam-hatibi sürgün 
etti. Birçoğunun tedris kabiliyetine sahip olan bu hocaların sürgün edilmeleri 
Medreselerin son bulmasının bir diğer nedeni olarak kabul edilebilir.95 Bingöl’de 
bu olay “sere sirgun malon”/“seydaların/hocaların sürgün yılı” olarak bilinir.

4.2.1. Devlet Erkânıyla İlişkileri ve Siyasî öngörüsü

Şeyh Said kıyamından sonra ağabeyi Şeyh Abdullah Efendi’nin idamı ile 
beraber yörede topluma rehberlik edecek insanların kalmaması nedeniyle halk 
paniğe ve derin bir hüzne kapılmıştı. Ulema ve şeyhlerin önderliğine alışık olan 
halk kendisini sahipsiz hissediyordu. Kıyam ve sonrası meydana gelen Tenkil 
harekâtı insanlar üzerinde derin psikolojik travmalar meydan getirmişti. Sıkı 
takibatlar ve devrim kanunları şiddetle uygulanıyordu. Bu durum, dindar 
olan yöre halkını daha da sıkboğaz ediyordu. Kıyıda köşede çok nadir kalan 
bir kısım din adamları da sin(diril)imiş ve susturulmuşlardı. Şeyhlerin ve din 
adamlarının rehberliği ile hareket etmeye alışkın yöre halkı eli böğründe çaresiz 
bir şekilde bekliyordu.

İşte böyle bir ortamda Şeyh Ebu Bekir Efendi ortaya çıkarak Bingöl 
yöresi için bir ümit ışığı olmuştu. Bu nedenle yöre halkı kendisine sımsıkı 
sarılmıştı. Fakat Şeyh Said kıyamı nedeniyle bölge halkına potansiyel suçlu 
muamelesi yapılıyordu. Devlet en ufak ve basit bir kıpırdamayı dahi kendi 
aleyhine yorumlayarak engelliyordu. Böyle bir ortamda hareketin ikinci adımı 
durumunda olan Şeyh Abdullah Efendinin kardeşi genç Şeyh Ebu Bekir Efendi, 
sıkı takibatlar nedeniyle çevredeki halkı ziyaret edemediği gibi insanlar da 
onu ziyaret edemiyordu. Aşırı baskının olduğu ve takibatın yapıldığı ortamda 
bir tarikat şeyhinin verimli bir çalışma yapması mümkün olmadığı gibi Molla 
Abdullah Akdeniz’in ifadesiyle “kendi varlığını koruması dahi büyük bir 
maharet gerektiriyordu.” Fakat Yüce Allah’ın yardımı ve Ebu Bekir Efendi’nin 
üstün zekâ ve marifetiyle bu güç badire aşabilmişti. Burada Ebu Bekir Efendi’nin, 
halkla ilişki kurmak maksadıyla ticaret karnesi alarak bir tüccar sıfatıyla köyleri 
gezmek suretiyle halkla diyalog kurma gibi ilginç bir buluşla karşılaşıyoruz. 
Ayrıca o, mülki idare amirleri kaymakam ve valilerle ilişki kurarak karşılıklı 
güven tesis etmiştir. 1950 yılından sonra başbakanlarla bile diyalog kurmayı 
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başarmış, böylece halka dini hizmette bulunmakla beraber, devlet ve halk 
arasındaki güvensizliği bu diyalogla bertaraf etmeyi başarmıştır.

Şeyh Said kıyamına hareketin ikinci adamı olarak katılan Şeyh Abbullah es-
Sanî’nin kardeşi olarak böyle bir faaliyette bulunmak çok zor ve riskli olduğu gibi 
siyasi incelik, maharet ve güçlü bir insan ilişkileri yeteneği de gerektiriyordu. 
Toplumun maslahatını göz önünde bulunduran Ebu Bekir Efendi, ilişkilerin 
normalleşmesi için devlet dairlerini ziyaret ediyor, gerek mahalli-mülki amirler 
ile gerekse Ankara’daki merkezi hükümetle, siyaset ve bürokrasideki zatlarla iyi 
ilişkiler kuruyordu. Onun bu olumlu tavrı, Menderes ve Demirel devirlerinde 
siyasilerin ona saygı göstermesine sebep olmuş, bu durum, idarecilerin de bölge 
halkına bakışını olumlu yönde değişmesine katkıda bulunmuştur. Başbakan 
Adnan Menderes (ö. 1960) bizzat Ebu Bekir Efendi’yi Ankara’ya davet ederek 
misafir ederdi. Kalabalık olan heyetine ikramda bulunurdu.

Şeyh Ebu Bekir Efendi, 1959 sonbahar aylarında Ankara’ya bir seyahatte 
bulunmuştu. Memlekete dönmek üzere iken o sırada Şeyh Said’in oğulları 
Şeyh Ali Rıza Efendi (ö. 1960) ile Şeyh Selahaddin Efendi Ankara’ya gelmişlerdi. 
Şeyh Ali Rıza Efendi rahatsızlığı nedeni ile Numune Hastanesinde ameliyat 
için randevu almıştı. Ebu Bekir Efendi de İpek Palas Otelinde kalıyordu. Şeyh 
Ali Rıza Efendi ile kardeşi ve bazı Doğulu milletvekilleri ile birlikte Şeyh Ebu 
Bekir Efendi’yi ziyaret etmek için İpek Palas’a giderler. Sohbetin koyulaştığı 
bir sırada Şeyh Ali Rıza Efendi, Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye: “Senin hükümetinin 
durumu nedir? “ diye sordu. O esnada tek parti iktidarı olduğundan herkes 
Menderes hükümetinin durumunun iyi olduğunu sanıyordu. Şeyh Ebu Bekir 
Efendi şaşırtıcı bir cevapla: “ Hükümet yolcudur, gidecek.” Deyince Şeyh Ali 
Rıza Efendi: “ Hükümet nasıl gider?” diye sorduğunda: Şeyh Ebu Bekir Efendi: 
“Askeri bir darbe ile alaşağı edilir ve bu işi de yakın bir zamanda meydana 
gelebilir.” dedi. Şeyh Ali Rıza Efendi;” Biz ve siz ne olacağız?” sorusuna Şeyh 
Ebu Bekir Efendi: “Bize bir şey olmayacaktır, maalesef siz de gideceksiniz.” 
Mebuslar bu değerlendirmelere şaşırarak Şeyh Ali Rıza Efendi’ye: “Şeyhim! 
Bu adam ne biçim konuşuyor?” diye rahatsızlıklarını dile getirince, Şeyh Ali 
Rıza Efendi: “Bu zat doğru söylüyor, Çok zeki, ileri görüşlü ve büyük marifet 
sahibidir. Onun fikirlerini her zaman dikkate alıyorum.” dedi 

Nitekim 27 Mayıs 1960 yılında askeri darbe gerçekleşti. Demokrat partili 
milletvekillerinin tamamı tutuklanarak Yassıada’ya götürülüp hapsedildiler. 
40-50 civarındaki Kürt ileri gelenleri de toplanarak Sivas kampına götürüldüler. 
Bunlar arasında Şeyh Ali Rıza Efendi, kardeşleri ve ailesi de vardı. Yerel 
idareyi ele alan askerler Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye bir baskı uygulasa da ona 
dokunmadılar. Şeyh Ali Rıza Efendi Sivas kampından Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye 
bir mektup gönderir. Mektubu, henüz Elazığ’a taşınmayıp Melekan’da ikamet 
eden Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye Mehmet Ali Bey (Aydın), götürür. Mektubunda 
Şeyh Ali Rıza Efendi, Ebu Bekir Efendi’nin hatırını sorduktan sonra “Zekâ ve 
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ferasetinizden dolayı teşekkür ve takdirimi beyan ediyorum. Ankara İpek Palas 
Otelinde sarf ettiğiniz sözler aynen tahakkuk etti. ”diye yazar.96 Mehmet Ali 
Aydın Bey’in anlattığı bu olay, Ebu Bekir Efendi’nin ne kadar ileri görüşlü ve 
siyasi öngörüye sahip olduğunu göstermektedir.

Darbe sonrası Bingöl’e vali olarak atanan General, Şeyh Ebu Bekir Efendi’yi, 
Çanlı Şeyh Sıddık’ı, Halifanlı Şeyh Ahmed’i huzuruna çağırarak görüştü. 
General: “Türk Silahlı Kuvvetleri zorunlu nedenlerle devlet ve milletin selameti 
için yönetime el koymuştur. Ülkemizde selamet ve sükûnetin sağlanmasında 
bizlere yardımcı olmanızı diliyoruz.” mealinde konuştu. Buna mukabil Şeyh 
Ebu Bekir Efendi de: “Paşam bizler milletiz, vatandaşız, hangi yönetim başımıza 
gelirse bizler vatandaşlık görevimizi yaparız. Dün onlara vatandaşlık görevini 
yaptık. Bugün de sizlere vatandaşlık görevimizi yaparız.” anlamında konuştu. 
General Şeyh Efendi’nin konuşmasını memnuniyetle karşıladı. Bundan sonra 
Şeyh Efendi’ye bir zarar dokunmadı. Ancak bazı art niyetli insanlar, askeri 
darbeyi kendilerine bir fırsat gibi anlayarak iftiralarla Şeyh Ebu Bekir Efendi 
hakkında şikâyet dilekçeleri verince jandarmalar sık sık Melekan köyüne 
giderek Şeyh Efendi’yi Solhan merkezine at üzerinde getirmeye başladılar. Bu 
durum, rahatsızlık vermeye başlayınca Şeyh Ebu Bekir Efendi ikamet etmek 
üzere Elazığ il merkezine taşınarak 1960-1969 yılları arasında Elazığ’da kaldı.97

Bingöl’de sağ siyasal muhafazakâr hareketlerin ve partilerin seçimlerde 
başarılı olmalarında ve güçlü halk desteğine sahip olmalarında Ebu Bekir 
Efendi’nin etkisinin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Aktif siyasete müdahil 
olmayan Ebu Bekir Efendi, yakınlarının da aktif siyasete girmelerini kabul 
etmemiştir. 1960 yılından önce Demokrat partiden iki bakan (birisi Sadettin 
Bilgiç) Melekan’a gidip kendisiyle görüştüklerinde Vahdettin Efendi’yi görünce 
“Bu derece kültürlü bir oğlunuz olduğu halde neden Milletvekili adaylığına 
göstermiyorsunuz? şeklindeki taleplerini kabul etmeyerek: “Aktif siyasetin 
içinde olmadığım halde sizin gibi parlamenterler kimin aday gösterilmesi 
konusunu danışmak için bana geliyorsunuz. Milletimiz de kime oy verecekleri 
hususunda gelip benden fikir alıyorlar. Oğlum siyasete girdiği zaman, ona 
yardımcı olmanız için hem sizlere hem de oy vermeleri için milletten yardım 
talebinde bulunacağım. Kendimi böyle bir duruma düşürmek istemiyorum.” 
yolundaki cevabı, bakanlar tarafından çok anlamlı karşılanmıştır.98

Vefatı1.5. 

Şeyh Ebu Bekir Efendi rahatsızlığı nedeniyle son yılını Solhan merkezde 
geçirmiştir. 1971-1972) Şeyh Ebu Bekir Efendi 11 Mayıs 1972 perşembe günü 

96	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	294-295.
97	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	293-296.
98	 Akdeniz,	Melekan Şeyhleri,	s.	314-315.

 Naim DÖNER



387

Solhan ilçesi merkezinden aniden Melekan köyüne hareket etti. Giderken 
kendisini uğurlamaya gelenlere: “Allah’a ısmarladık, ben ölüm yerime 
gidiyorum.” diyerek helallik istedi. Hazarşah köyünden geçerken orada kısa 
bir süre Seyda Molla İhsan’ın evinde bir saat kadar kalarak Hazarşah halkından 
helallik isteğinde bulundu. Onlara da “Allah’a ısmarladık, ben ölüm yerime 
gidiyorum.” diyerek Melekan’daki evine vardı. Bir süre dinlendikten sonra 
komşu, akraba ve köylüler tarafından ziyaret edilirken aynı şekilde onlara da 
ölümden söz ederek helalleşti. 26 Rebiu’l-Evvel 1392 (26 Gulan ayı) 11 Mayıs 
1972 Perşembe günü akşam namazına on dakika kala Cuma’nın faziletine 
kavuşarak 67 yaşında iken aniden ruhunu Rahman’a teslim etti. Memleket halkı 
Melekan’a döküldü. Herkes onun ölümünden derin acı duydu.99 Zira âlimin 
ölümü âlemin ölümü demektir.

Sonuç

Şeyh Ebu Bekir Efendi (ö. 1324/1905-1972)’nin soyu, Bingöl yöresinde Malê 
Kal olarak bilinen ve Cizre-Botan’dan gelip Solhan Melekan’a (Mutluca) yerleşen 
(Molla Mustafa)’ya dayanır. Ebu Bekir Efendi, Nakşibendîliğin Hâlidî koluna 
mensuptur. Nakşî-Hâlidî tarikat geleneği, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin talebesi 
olan ve kardeşi Şeyh Mamud Sahib’ten icazet alan Şeyh Ali Sebtî (ö. 1871)’nin 
Palu yöresine gelip yerleşmesi ve irşat amacıyla Bingöl yöresine seyahatlerde 
bulunmasıyla yerleşmeye başlamıştır. Onun bu seyahatlerin birinde Melekan’a 
uğrayıp Şeyh Abdullah Pil (Büyük) (ö. 1876) ile tanışması özellikle Hâlidîliğin 
Meneşku(r)t yöresinde sistemli bir şekilde yerleşip yayımlının başlangıcını 
oluşturur. Şeyh Ebu Bekir Efendi, Şeyh Said kıyamında Diyarbakır’da idam 
edilen hareketin ikinci adamı, Şeyh Abdullah es-Sanî (ö. 1925)’nin kardeşi olup 
büyük Şeyh Abdullah Efendi’nin kardeşi olan Molla Muhammed’in oğlu Şeyh 
Mahmud’un evladıdır.

Muş Abdurrahman Paşa köprüsünde Şeyh Said ve arkadaşları, tuzağa 
düşürülünce Şeyh Abdullah, memlekette Hâlidî tekkesinin son bulacağı 
endişesiyle babası Şeyh Mahmud (1326/1910)’un halifesi Şeyh Abdülemcid el-
Xıbızunî (ö. 1942)’den kaçıp cananın kurtarmasını istemiş, o da istemediği halde 
Şeyh Abdullah ile Şeyh Said’in ısrarı üzerine arkadaşlarını geride bırakarak kaçıp 
kurtulmuştur. Şeyh Abdülmecid manevi bir işaretle 1931 yılında hacda Ebu 
Efendi’ye icazet yazmış, hac dönüşünde Şeyh Ebu Bekir Efendi’ye halifelik icazeti 
vermiştir. Şeyh Said hadisesi ve sonrası Bingöl bölgesi maddi ve manevi olarak 
oldukça büyük zararlar görmüş, devlet millet ilişikleri fazlasıyla zedelenmiş, 
devletin halka bakışında ön yargılar meydana gelmiştir. Cesur, karizmatik 
ve saygın bir âlim, feraset sahibi ve Nakşî-Hâlidî tarikat şeyhi olan Ebu Bekir 
Efendi, siyasal, sosyo-kültürel ve dinî koşulların çok ağır olduğu bir dönemde, 

99	 Akdeniz,	Meklekan Şeyhleri,	s.	308-311;	Molla	İhsan,	El-Yazması Hatıraları,	s.	31-33.	
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yasak olmasına karşın medrese geleneğinin tekrar canlanması, devletin yörede 
millete bakışının değişmesi için yaptığı sosyal-kültürel çalışmalarla çok büyük 
hizmetlerde bulunmuştur. 

Ebu Bekir Efendi tarikat geleneği gereği oğlu Şeyh Vahdettin (ö. 2009), Şeyh 
Bahauddin (ö.1956), Molla Muhammed Selim Taş (ö. 1993), Şeyh Muhammed 
Emid el-Ğaziyanî (Bingöl) (ö. 1993)’yi halife olarak tayin edip icazet vermiştir. 
Ayrıca Molla Abdulmecid (ö. 1963) (Solhan, Turna köyünden) ile Girvas 
(Arakonak) köyünde ikamet eden Molla Ubeyid (ö. 1955)’i tarikatta vekil 
tayin etmiştir. Genç yaşta yüklendiği tarikat şeyhliğini büyük bir başarıyla ve 
Nakşî-Hâlidî geleneğine yaraşır bir anlayışla İslâm dinine hizmetle bereketli bir 
ömür geçiren Ebu Bekir Efendi, 1972 yılı Mayıs ayında ikamet ettiği Solhan’da 
rahatsızlanmış, “ben ölmeye gidiyorum” diyerek herkesle vedalaşarak 
Melekan’a gitmiş 26 Rebiu’l-Evvel 1392 /11 Mayıs 1972 Perşembe günü akşam 
namazına yakın ruhunu Rahmana teslim etmiştir.

Ebu Bekir Efendi’nin yaptığı hizmetleri şu şekilde sınıflandırmak müm-
kündür:

Meşayih ve ulemanın nerdeyse kalmadığı yörede en büyük problemin 1. 
cehalet olduğunu fark eden Ebu Bekir Efendi, bölgenin ancak bilgiyle 
toparlanabileceğini düşünmüş, bütün riskleri göze alarak yörede medrese 
geleneğinin yeniden kurulması ve canlanması için büyük bir çaba harcamıştır. 
Varto Qerqerut, Melakan, Hazarşah, Hacılar, Gırvas (Arakonak) Ğelebe (Solhan, 
Şimşirpınar) Ayizan bu medreselerden birkaç tanesidir. Pek çok Medreseye 
müderrisler tayin eden Ebu Bekir Efendi, halkı talebelerin iaşelerini temin 
etme konusunda teşviklerde bulunmuştur. Tedrisatta bulunan müderrisler ve 
bu medreselerde yetişen hocalar ve talebeler canları pahasına ilmi faaliyetlerde 
bulunmuş, bölgenin dini yönden aydınlanması konusunda ciddi emekleri 
olmuştur. Medrese eğitimi için fizikî koşulların hiç olmadığı ya da çok ağır 
olduğu bu dönemde oldukça yüksek derecede verim alınması ilahî bir lütuf olsa 
gerektir. Zaman zaman bu medreseleri ziyaret eden Ebu Bekir Efendi, bizzat 
talebelere bu günkü anlamıyla burs vermiş, halkı müderrislere ve medrese 
talebelerine yardımda bulunma konusunda teşvikte bulunmuştur. Onun ilme 
verdiği önem, Hâlidî geleneğin tekke-medrese birlikteliğinin en bariz örneğini 
oluşturur.

Karizmatik ve güçlü bir kişiliğe sahip olan Ebu Bekir Efendi, ağır 2. 
tarassuta rağmen irşat faaliyetlerini ihmal etmemiş, irşat amacıyla köy, kasaba 
ve mezraları ziyaret etmeyi ihmal etmemiştir. Bunu yapabilmek için oldukça 
zekice ve pratik bir çözüm bulmuş, bu amaçla ticari bir karne alıp bununla 
bölgeyi gezerek halkı irşat ederek tebliğ vazifesini yerine getirmiştir. Onun 
yerinde çakılı kalmayıp hareketli irşat etkinliklerinde bulunması Mevlânâ 
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Hâlid, talebesi Şeyh Ali Sebtî ve onun halifesi Şeyh Abdullah’ın hareketli tebliğ 
ve irşat anlayışıyla örtüştüğünü belirtmek gerekir.

Heybetli, zeki, ileri görüşlü ve insan ilişkileri mükemmel olan Ebu Bekir 3. 
Efendi, devlet halk ilişkilerinin yeniden düzelmesi, devletin bölge vatandaşına 
negatif olan bakışını pozitif hale getirmek için devlet erkânıyla iyi ilişkiler 
geliştirmiş, onun bu tavrı yetkililerin de halka olumlu bakmasını, haklın da 
devlet yetkililerine bakış açısında olumlu değişiklikler meydan getirmiştir. 
Aktif siyasetin içine girmeyen Ebu Bekir Efendi, yörede çok partili hayatta sağ 
muhafazakâr siyasal partilerden aday olanları desteklemiş, Bingöl’de sağcı siyasal 
partilerin seçimlerde güçlü destek almalarında onun ciddi tesirleri olmuştur.

27 Mayıs 1960 askeri darbesini önceden sezip bir yıl önce Ankara’da Şeyh 4. 
Ali Rıza Efendi ve bir kısım Demokrat parti milletvekilleriyle paylaşmıştır. 
Onun beklenmedik bu değerlendirmesi, siyasi öngörüsünün en iyi kanıtıdır.

Şeyh Said kıyamından sonra meydana gelen olaylar ve Pêçar Tenkil 5. 
Harekâtı neticesinde toplumda meydana gelen derin travmanın farkında 
olan Ebu Bekir Efendi’nin, halkı yerinde ziyaret emesi, kafileler halinde hacca 
götürmesi gibi etkinliklerle toplumu, dini, sosyal ve psikolojik olarak terapi 
etmiştir. Harekâtta ağabeyi Şeyh Abdullah’ı ve bazı yakınlarını, sonrasında 
sürgün ve hapisle pek çok akrabasını ve bölge insanını kaybeden Ebu Bekir 
Efendi’nin, kafileler halinde insanları hacca götürmesi, onlara tevbe ve istiğfar 
ettirmesi, sık sık insanları ziyaret edip sorunlarını çözmeye çalışması, insanlar 
arasında meydana gelen ihtilafları adaletle çözmesi tarikat etkinliğinin yanı sıra 
psikolojik bir tedavi olarak değerlendirmek de mümkündür. 

Bazı Tespitler ve Öneriler: Bugün Bingöl yöresinde, Ebu Bekir Efendi’nin 
bıraktığı Hâlidî-Nakşî-Palevî kolunun özellikle Melekan örneğinin tarikat ve 
tekke olarak eski fonksiyonunu icra ettiğini söylemek oldukça güçtür. Bunun 
en önemli nedenleri olarak şunlar söylenebilir:

Tekke ve zaviyelerin kanunen yasak olmaları gibi siyasal nedenlerin halk 1. 
ve tarikat şeyhleri üzerinde meydana getirdiği siyasal, sosyal ve psikolojik 
sorunlar. Bu benzer nedenlerden dolayı mürşitlerin aktif olarak irşat vazifelerini 
yerine getirmemeleri.

Halife Şeyh Vahdettin Efendi’nin Melekan’dan Bingöl merkeze taşınması. 2. 

Buna bağlı olarak Bingöl merkezde Hâlidî geleneğin en önemli özelliği 3. 
olan ilim ve tarikat faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü Cami-medrese-tekke 
birlikteliği içinde faaliyetlerin yürütüleceği fiziki mekânların oluşturulmaması. 
Bu durum, zamanla tasavvufî ve ilmi faaliyetlerin durma noktasına gelmesine 
yol açması.

Dinamik bir özelliğe sahip olan Hâlidî-Palevî-Melekanî kolunun ilim ve 4. 
tasavvuf geleneğinin tekrar canlanması, dini sosyal hizmetlerde bulunabilmesi 
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için ilmi ve tasavvufî etkinliklerin yapabileceği Medrese geleneğinin tekrar 
canlandırılması.

İlim ve tasavvuf erbabı yetiştirilerek ilim ve tarikat geleneğini 5. 
sürdürebilecek kişilere tarikat ve ilmi icazetlerin verilmesi ve bu faaliyetlerin 
yapılabilmesi için alt yapının oluşturulması ve halkın teşvik edilmesi. 

Her hal-ü kârda bu geleneğe mensup olan tarikat mürşitlerinin irşat ve 6. 
tebliğ vazifelerinden vaz geçememeleri, meşru olan vesilelerle emr-i bil’ma’ruf 
ve nehy-i ani’l-münker görevini fiili olarak yerine getirmeleri.

Tekke ve zaviyeler kanununda yapılacak değişiklikle medrese ve 7. 
tekkelerin İslâm dininin ruhuna uygun bir şekilde faaliyet yürütmelerinin 
önündeki engellerin kaldırılması. Gerektiğinde bu kurumların, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu gibi bir kurul tarafından sadece 
denetlenmesi. Aksi takdirde Şeyh Abdullah es-Sanî’nin Şeyh Abdülmecid’e 
“Nakşî tarikatı temsilcisinin tükenmesi” yönünde dile getirdiği endişeyi bir 
gün biz de bu geleneğin Bingöl örneği için dile getirmek zorunda kalabiliriz.
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Melekan köyünden bir görünüm

Hâlidî Geleneğin Melekan (Mutluca) Örneği Bağlamında Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin Hizmetleri   





BİR MUTASAVVIF OLARAK ŞEYH AHMED  
EL-HAZNEVÎ VE NAKŞİBENDİYYE-İ HÂLİDİYYE 

TARİKATININ HAZNEVÎ DERGÂHI

Abdulkadir TURAN*

Giriş
Kuzey Irak’ın Şehrezûr yöresinden Hindistan’a uzanıp Abdullah ed-Dihlevî’ye 

(ö.1824) intisap ederek Nakşibendiyye-i Müceddidiyye’yi Irak ve Suriye’de tecdid 
eden Hâlid el-Bağdâdî’nin (ö.1827) irşadı halifelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî 
(ö.1853) üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya ulaşmış, Seyyid Sıbgatullah 
Arvâsî (ö.1870) ve onun halifesi Şeyh Abdurrahman et-Tâğî (ö.1886) vesilesiyle 
âlimler arasında yankı bulmuş, 19. yüzyıldan bu yana toplumumuzun dinî yaşa-
mında yönlendirici, değiştirici, ihya edici bir etki oluşturmuştur. Ne var ki Hâlid 
el-Bağdâdî’nin şahsî yaşamı ve irşadı hakkında son yıllara kadar ayrıntılı ilmî 
çalışmalar yapılmadığı gibi Nakşibendiyye-i Müceddidiyye’nin onun tarafından 
tecdid edilmesiyle vücut bulan Nakşîbendîyye-i Hâlidîyye tarikatının ülkemiz 
ve bölgemizdeki dergâhları hakkında da yapılan araştırmalar mahdut kalmıştır. 
Şeyh Ahmed el-Haznevî ve onun mürşidi olduğu Haznevî Dergâhı hakkında da 
birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiçbir araştırma yayımlanmamış, son yıllar-
da ise bu dergâh, sınırlı sayıdaki araştırmaya konu olmuştur. Oysa Şeyh Ahmed, 
Nakşîbendîyye-i Hâlidîyye’yi Kuzey Suriye ve Türkiye’de etnik farklılıkları gö-
zetmeksizin büyük kitlelere ulaştırmış; Suriye ve Türkiye’de modernitenin etki-
siyle devletin dinî eğitim kurumlarının azaldığı, işlevini yitirdiği bir süreçte dinî 
bir canlanmanın oluşmasında önemli bir yer edinmiştir.

Coğrafyamızda halka yönelik irşadı kadar medreselerdeki ilmî tedrisatıy-
la da Nakşîbendîyye-i Hâlidîyye’nin en aktif dergâhlarından birini inşa eden 
Ahmed el-Haznevî’nin anlaşılması, kanaatimce Hâlid el-Bağdâdî’nin irşadının 
yayıldığı alan ve kendisinden sonraki nesiller arasında edindiği sürekliliğin 
kavranmasında öneme sahiptir. 

*	 Doktora	Öğrencisi,	Sakarya	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Tarih	Anabilim	Dalı.
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Kaynak tarama ve mülakat yöntemiyle hazırlanan sunumumuzun Ahmed 
el-Haznevî’nin irşadının anlaşılmasının yanında Hâlid-i Bağdâdî’nin irşadının 
edindiği sürekliliğin de anlaşılmasına katkıda bulunacağını umuyorum. 

1. ŞEYH AHMED EL-HAZNEVÎ
 Şeyh Ahmed (İbn Molla Murâd b. es-Sûfî Hâcî b. Muhammed b. Bekr İbn 

Molla Muhammed b. Muhey İbn Molla Mahmûd İbn Mollâ Sûvâr) (Muham-
med Mu’tez, İstanbul: 2016, s. 13) Haznevî lakabını1887’de (Korkusuz, 2010: 
323) doğduğu Hazne köyünden almıştır.1 Hazne köyü, Mardin’in Nusaybin 
ilçesine yakın bir yerleşim yeridir. İdarî olarak Suriye’nin Hasiçi ilinin Kamış-
lı kazasına bağlıdır. Hayatının etkin döneminin tamamına yakını Fransa’nın I. 
Dünya Savaşı’nın ardından Suriye’yi işgal altında tuttuğu 1920-1946 yıllarına 
denk gelen Şeyh Ahmed, 1950 yılında aynı ilçeye bağlı Telmaruf köyünde vefat 
etmiştir(Korkusuz, 2010: 337).

1.1. Ailesi ve İlköğrenimi
Haznevî’nin ailesi, Suriye’de yerleşik ise de aynı zamanda Türkiye vatanda-

şıdır. Köken olarak Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Banihe köyündendir(Çağlayan, 
1996: 91). Ailenin üst soy zincirindeki isimlerin tamamına yakını “molla” unva-
nı ile anılmıştır(Korkusuz, 2010: 310, 311). Babası da Molla Murad olarak anıl-
maktadır. 

Şeyh Ahmed el-Haznevî, ilk derslerini babası Molla Murad’dan almıştır. On-
dan önce Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiş, ardından Mevlid, Ğayetü’l-İhtisar, 
el-Muharrer, Feraizü’l-İcaz gibi kitaplar okumuş, biraz da tefsir dersleri gör-
müştür (Korkusuz, 2010: 311). İlköğrenimini bu eser ve derslerle tamamlayan 
Haznevî, Midyat (Estel), Nusaybin, Diyarbakır ve Silvan medreselerinde öğre-
nimini sürdürmüştür. Hocaları arasında Şeyh Abdülhadi, Molla Muhammed 
Said el-Hâmidî, Molla Abdullah İbn Şeyh Muhammed el-Kercûsî, (Muhammed 
Mu’tez, İstanbul: 2016) Nusaybin müftülerinden Molla Ahmed-i Tizyanî, Diyar-
bakır Mesudiye Medresesi müderrislerinden Muhammed Ubeydullah-ı Şevki 
(Korkusuz, 2010: 312) gibi isimler vardır. Ancak üzerinde asıl etkili olan isim, 
kendisine ilim icazeti de veren (Korkusuz, 2010: 312) Diyarbakır’ın Silvan ilçesi-
nin ünlü müderrisi Molla Hüseyin-i Küçük’tür (Çiçek, 2009: 131). 

1.2. İlmî Yetkinliği
Şeyh Ahmed el-Haznevî, ilmiyye sınıfındandır; düzenli bir medrese eğiti-

minden geçmiş, kendisi için “icazet töreni” düzenlenmiş bir medrese âlimidir.

1		Hicri	takvimle	ile	miladi	takvim	arasındaki	farkın	hesaplanmasından	kaynaklanan	problemlerden	
dolayı	kimi	kaynaklarda	doğum	tarihi	1886	olarak	verilmiş;	kendisi	ile	ilgili	bütün	tarihler	bu	
şekilde	bir	yıl	öncesiyle	anlatılmıştır.	Örneğin	Mehmet	Çağlayan,	doğum	tarihini	1886,	vefat	
tarihini	de	1949	olarak	vermiştir(Çağlayan,	1996:	91).
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Malum olduğu üzere geçmişte medreselerimizde verilen icazetnâmeler akli 
ve nakli ilimleri kapsamaktadır(Akgündüz, 2013: 4). İcazetnâmeler, umumi ve 
hususi olmak üzere ikiye ayrılır: “Umumi icazetnâme”, bütün şeri ve akli ilim-
lere dair verilen icazetnâmelerdir. “Hususi icazetnâme” ise tek ilme, örneğin 
feraiz, fıkıh, hadis veya kıraat ilmine has verilen icazetnâmelerdir (Akgündüz, 
2013: 4). Medreselerden icazetnâme almak için gerekli süre, öğrenciye göre de-
ğişmektedir (Çiçek, 2009: 80). 

Ahmed el Haznevî, dokuz yıl süren medrese öğreniminden sonra 20 yaşın-
da iken,1907’de Diyarbakır’ın Silvan yöresi müderrislerinin huzurunda Molla 
Hüseyin-i Küçük’ten (umumî) icazetnâmesini almıştır. Ancak memleketine 
döndükten sonra öğrenimine devam etmiş; Şam yöresinin Hadis âlimi (muhad-
dis) Şeyh Bedreddin Hüsni’den hadis ve tefsir alanlarında (hususi) icazetnâme 
almıştır (Korkusuz, 2010: 312). Daha sonra 1912’de tasavvuf ilimleri alanındaki 
icazetnâmeyi de kapsayan murşidlik beratını Şeyh Diyauddin Hazret’ten elde 
etmiş; böylece birden çok alanda ilmî yetkinliğe ulaşmıştır (Korkusuz, 2010: 
323).

Ahmed el-Haznevî öncelikle bir müderris ve fakihtir. Bu vasıflarıyla mür-
şidlik sürecinde, Telmaruf köyünde yüzden çok öğrencinin okuduğu büyük bir 
medrese açmıştır. Orada dersler vererek âlim yetiştirirken aynı zamanda yöre 
halkının fıkhî/hukukî problemlerini çözmüştür.

İlimdeki yetkinliğine rağmen pek çok Hâlidî şeyhi gibi Şeyh Ahmed’in de 
yazılı bir eseri yoktur. Mektupları oğlu ve halifesi Şeyh İzeddin el-Haznevî ta-
rafından “Mektubat” adı altında toplanmış ve yayımlanmıştır(Çağlayan, 1996: 
94). Mektubat’taki mektupların bir kısmı büyük bir ilmî birikim gerektiren fıkhî/
hukukî sorunların çözümü ile ilgilidir. O dönemde Türkiye’deki koşullardan 
dolayı yüzlerce icazetli medrese âliminin sığındığı Suriye’nin kuzeyinde halk 
ve yörenin âlimleri, onu ilimde kaynak ve hukuki sorunları çözme yetkinliğine 
sahip bir İslam hukukçusu olarak görmüşler, ona bu konularda soru sormuşlar; 
o da bu konumu kabul ederek kendisinde cevap verme yetkisi görmüştür. Ör-
neğin, “Yetmiş Birinci Mektup” bir boşanma davasının İslam hukuku açısından 
çözümü ile ilgilidir(Kınacı, 2003: 156). “Seksen Dokuzuncu Mektup” ise cuma na-
mazının sıhhat şartları ile ilgili ayrıntılı bir fıkhî sorunu konu almaktadır(Kınacı, 
2003: 190). Mektubat’ta cevap verilen sorular, genellikle herhangi bir mollanın 
cevap veremediği, ihtisas gerektiren konularla ilgilidir. 

1.3. Tasavvufa İntisabı
Şeyh Ahmed el Haznevî’nin dedesi, Cizreli Şeyh Hâlid’in halifelerinden 

Şeyh Zahir’in mürididir. Babası Molla Murad da ilk derslerini Şeyh Zahir’den 
almıştır(Korkusuz, 2010: 313). Cizreli Şeyh Hâlid, Hâlid-i Bağdâdî’nin halifele-
rindendir. Dolayısıyla aile, Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye koluna men-

Bir Mutasavvıf Olarak Şeyh Ahmed El-Haznevî ve  
Nakşibendiyye-i Hâlidiyye Tarikatının Haznevî Dergâhı  
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suptur. Ancak Ahmed el-Haznevî’nin tasavvufla bireysel ilişkisi hocası Molla 
Hüseyin-i Küçük (ö.1955) aracılığıyla gerçekleşmiştir. Molla Hüseyin-i Küçük, 
onu medresesinde okuturken kendi şeyhi Abdulkadir-i Hezanî’nin yanına gö-
türmüştür. Abdulkadir-i Hezanî(ö.1905), Norşin’de yerleşik Abdurrahman et-
Tâğî’nin halifesidir. Şeyh Ahmed, Şeyh Abdulkadir’in yanında tövbe etmiş, Şeyh 
Abdulkadir, ona tasavvufu anlatmış ve “Muhakkak ki şeyhim Abdurrahman et-
Tâğî’dir. Onun da şeyhi, Seyyid Sıbgatullah Arvasî’dir. Onun da şeyhi Seyyid Tâhâ...” 
diyerek tasavvuftaki çizgisini ona aktarmıştır. Seyyid Tâhâ, Hâlid-i Bağdâdî’nin 
halifelerindendir. Böylece Şeyh Ahmed’in tasavvuf yolu, Abdulkadir-i Hezanî 
üzerinden, ailesinin dışında da Nakşîbendî tarikatının Hâlidîyye kolu ile buluş-
muştur. Şeyh Ahmed, hakkında “O zattan iyi bir istikamet ve sırlar gördüm.” de-
diği Abdulkadir-i Hezanî’den çok etkilenmiş; tarikat silsilesini öğrenirken “Sen, 
bu yüce insanlar silsilesinden olacaksın” sırrını almıştır (Korkusuz, 2010: 313).

Abdulkadir-i Hezanî, I. Dünya Savaşı’ndan bir süre önce vefat edince Şeyh 
Ahmed, Bitlis’in Norşin ilçesinde yerleşik Abdurrahman et-Tâğî’nin oğlu ve 
“Hazret” unvanlı Muhammed Diyauddin’e varıp intisap etmiştir(Çağlayan, 
1996: 91). Şeyh Ahmed’i mürşidliğe götüren asıl yolculuk, Said-i Nursî’nin de 
yanında ders gördüğü (Tarihçe-i Hayat, 1995: 46) Abdurrahman et-Tağî’nin 
bereketli medrese ve dergâhında başlamıştır. Diyauddin Hazret, babası Ab-
durrahman et-Tağî’nin halifesi Fethullah-ı Verkanisî’nin(ö. 1899); Fethullah-ı 
Verkanisî, Abdurrahman et-Tağî’nin; Abdurrahman et-Tağî, Seyyid Sıbgatul-
lah Arvasî’nin; Seyyid Sıbgatullah Arvasî, Seyyid Tâhâ el- Hakkârî’nin; Seyyid 
Tâhâ da Şeyh Hâlid-i Bağdâdî’nin halifesidir. 

İlmî kariyeri ile büyük bir saygınlığa sahip olan Diyauddin Hazret, aynı 
zamanda gönüllü olarak katıldığı I. Dünya Savaşı’nda kardeşi Muhammed 
Said gibi yakınları şehid olmuş, kendisi de bir kolunu kaybetmiş, kahramanlık 
hikâyeleri ile anılan bir gazidir.2 

Şeyh Ahmed, her yıl düzenli olarak Suriye’nin kuzeyindeki Hazne köyün-
den Norşin’e şeyhi Hazret’in yanına varmış; Norşin’de mürşidlik sülûkunu ba-
zen yedi ayı bulan sürelerle yapmış (Korkusuz, 2010: 320), şeyhinden tasavvuf 
ilim ve uygulamasını öğrenmiş, bazen şeyhi için odun taşmış (Korkusuz, 2010: 
321), bazen şeyhin aile bireylerinin atının yularını tutarak onlarla birlikte çev-
re köylere irşad yolculuklarına çıkmıştır(Korkusuz, 2010: 324). Aynı zamanda 
şeyhi ile birlikte Ruslara karşı Doğu Cephesi’nde, I. Dünya Savaşı’na gönüllü 
olarak katılmıştır(Korkusuz, 2010: 324).

Şeyh Ahmed, beş yıl süren sülûk sürecinden sonra 1912’de yirmi beş ya-
şında iken Diyauddin Hazret’in halifesi olmuş, mürşidlik makamına çıkmış; 

2	Şeyh	Diyauddin	Hazret,	 Sultan	V.	Mehmet	Reşat	 tarafından	 kahramanlığı	 dolayısıyla	 tebrik	
edilmiş	ve	ödüllendirilmiştir.	(Korkusuz,	2010:	250,	251)
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Nakşîbendîyye-i Hâlidîyye tasavvuf çizgisinin silsilesine yerleşmiştir. Ancak 
Hazret yaşadığı sürece düzenli olarak onu ziyaret etmeye ve zaman zaman 
onun yanında kalmaya devam etmiştir. Bu gidiş gelişler ilk beş yıllık süreyle 
birlikte on üç yılı bulmuştur (Korkusuz, 2010: 233). 

Hazret, Şeyh Ahmed’i en çok etkileyen şahsiyettir; Mektubat’ındaki 151 mek-
tubun tasavvufla ilgili olanların neredeyse tamamında Hazret’i ve ailesini an-
mış; onun sözlerine yer vermiştir (Muhammed Mu’tez, 2016: 48, 49, 64, 85,176). 

Şeyh Ahmed, Diyauddin Hazret’in 1924’teki (Korkusuz, 2010: 249) vefatın-
dan sonra Nakşîbendiyye-i Hâlidîyye tarikatı içinde bağımsız bir dergâha sahip 
olmuştur.

Ahmed el-Haznevî’nin tarikat silsilesindeki yeri şu şekildedir: 

1. Hz. Ebû Bekir 
2. Hz. Selmân-ı Fârisî 
3. Kasım B. Muhammed 
4. Ebu Abdullah Ca‘fer es-Sâdık
5. Bâyezîd-i Bistâmî
6. Ali Harakânî 
7. Fadlü’l-Farmidî 
8. Yûsuf el-Hemedânî
9. Abdülhâlik Gucdüvânî 
10. Arifü’r- Regeverî 
11. Mahmud İnciri’l -Fağnevî 
12. Ali Ramitanî 
13. Muhammed Baba Semmâsî 
14. Seyyid Emir Külâl 
15. Bahâeddin Nakşibend
16. Alâeddin Attâr
17. Ya’kūb-i Çerhî 
18. Ubeydullah Ahrâr 
19. Muhammed Zahid Bedâhşî
20. Derviş Muhammed 
21. Hâcegî Muhammed Emkenekî 
22. Muhammed Bekabillâh 
23. İmam Rabbanî 
24. Muhammed Masum 
25. Şeyh Seyfüddin 
26. Seyyid Nur Muhammed 
27. Şeyh Şemsuddin Habibullah Mirza Can-ı Canan Mazhar 
28. Abdullah ed-Dihlevî 
29. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 
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30. Seyyid Tâhâ en-Nehrî’l-Hakkârî
31. Seyyid Sıbgatullâh Arvasî 
32. Abdurrahman et-Tâğî (Seyda-i Tâğî ) 
33. Şeyh Fethullah-ı Verkanisî 
34. Muhammed Diyauddin (Hazret) 
35. Şeyh Ahmed el-Haznevî 
(Yıldız, 2014: 52)

1.4. Tasavvuf Çizgisi
Şeyh Ahmed el-Haznevî, “Mektubat” adı altında derlenen mektuplarında, 

Diyauddin Hazret’le birlikte, İmam-ı Rabbanî (Muhammed Mu’tez, 2016: 41, 
47, 83, 117), Hâlid-i Bağdâdî (Muhammed Mu’tez, 2016: 42, 112), Seyyid Tâhâ 
el-Hakkârî (Muhammed Mu’tez, 2016:49, 104), Sıbgatullah Arvasî (Muham-
med Mu’tez, 2016:49), Bahâeddin Nakşibend (Muhammed Mu’tez, 2016: 57, 58, 
83), Gazzâlî (Muhammed Mu’tez, 2016:60), Hace Abdullah el-Ahrâr (Muham-
med Mu’tez, 2016:134), Habibullah Mirzâ Can-ı Canân (Muhammed Mu’tez, 
2016:136) gibi şahsiyetlerden alıntılar yapmış, tasavvuf çizgisini onların sözle-
riyle açıklamıştır. 

Haznevî’nin tasavvuf çizgisindeki öz, Kuşeyrî (ö. 1072)- Gazzalî (ö. 1111)- 
İmam-ı Rabbanî (ö.1624)-Hâlid-i Bağdâdî (ö. 1827) üzerinden gelen Sünnete 
bağlı, bid’atlara karşı duyarlı şeriatı (zahir ilmî) esas kabul eden, halife (mürşid)-
mürid bağıyla kurumsallaşmış zühd yoludur. 

Şeyh Ahmed, Mekutbat’ına 7. Mektup olarak yerleştirilen mektubunda bu 
çizgiyi “Bil ki: Yüce ve mübarek Nakşîbendî tarikatı, Peygamber (Sallallahü aleyhi ve 
sellem) Sahabesinin (Radıyallahü anhüm) yoludur, o esasa göredir. Ona ne bir ilave ne 
de bir noksanlık yapmamışlardır. 

Tarikatları, Allah-ü Teâlâ’nın manevi huzurunda bulunmakla, zahir ve batında 
Peygamberin (sallâllahu aleyhi ve sellem) sünnetine, şeriatın azimet ahkâmından ay-
rılmamak, her davranışta, adet, ibadet ve muamelelerde bid’at ve ruhsatlardan korun-
maktan ibarettir. Bu tarikatın yüceleri, hasıl olan ahval ve vecdleri şeriatın ahkâmına 
tâbi kılmış, sûfîlerin turrehatiyle (söyledikleri manasız kelimeleriyle) aldanmayıp fitne-
ye düşmezler. Şeriatça mahzurlu, Sünnet-i seniyyeye muhalif olup irtikabından hâsıl 
olacak halleri istemez, kabul etmezler.”3 sözleriyle açıklamıştır (Kınacı, 2003: 25). 
Şeyh Ahmed, söz konusu mektupta hitap ettiği Şeyh Fethullah-ı Ankâfi ve diğer 
şeyhlere şeriat ve sünnete sıkıca sarılmalarını tavsiye etmiştir. 

3		Şeyh	Ahmed’in	bu	ifadelerinde,	Hâlid-i	Bağdâdî’nin	Mektubat-ı Hâlidiyye’de12. Mektup olarak	
yer	alan	mektubunda	ifade	ettiği	“Sizlere, Sünnet-i Seniyeye yapışmayı, cahiliye adetlerinden 
ve bidatlerden yüz çevirmenizi, sûfîlerin şatahatına aldanmamanızı…kuvvetli ve sıkı bir şekilde 
emir ve tavsiye ederim”	sözlerine	atıf	söz	konusudur	(Es’ad	Sahib,	2000:	23).
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Şeyh Ahmed’e göre daha kâmil bir şeyh varsa önceki şeyhi terk etmek caiz, 
Sünnete uymayan şeyhi terk etmek ise vaciptir. Bu görüşünü 40. Mektup’ta şu 
alıntılarla ifade etmiştir: “Hace Ubeydullah el-Ahrar (kuddise sirruh) buyurdular ki, 
‘Mürid kendi mürşidinden daha kâmil bir mürşidi bulunca, kâmil olan ilk şeyhinin 
hayatında, kendisinden ayrılıp daha kâmil olan başka bir şeyhe hizmetle bağlanması 
caizdir.’İmam Rabbani (kaddesallahü sirreh), ‘Talib olan kimse (mürid), kendi irşatı-
nı (manevi ilerlemesini) mürşidinin katında bulmayıp da diğer bir mürşidin nezdinde 
olacağını anladığı takdirde, evvelki şeyhini inkar etmeden ikinci şeyhe hizmet edip tari-
katına girmesi caizdir.’ demiştir. Kendisi bu fetvayı, Nakşîbendî tarikatının piri Hace 
Behauddin el-Nakşîbendî’den (Kuddise sirruh) rivayet etmekle te’yid etmiş ve tarikat 
piri dahi bu fetvayı, Buharâ âlimlerinden almıştır.” (Kınacı, 2003: 96) 

“Habibüllah Mirza Can-ı Canân (kuddisâ sirruh), dedi ki: Sünnet-i Mustafaviyeyi 
terk eden kimse, dinde kendisine tabi olunmaya yaramaz.” (Kınacı, 2003: 97)

Şeyh Ahmed’in 2. Mektup’ta yaptığı alıntılar ise onun sûlük yolunu delalet 
etmektedir: 

“Cüneyd el-Bağdâdî (kaddesallahü sirreh) nın halifesi olan Şiblî (rahmedullahi 
aleyh) tasavvufa ilk başlaması zamanında, bir demet çubuğu yanına bırakır, her ne za-
man kalbine Allah’ın zikrinden onu men eden bir gaflet haleti geldiği zaman, çubuklar-
dan birisiyle kendini te’dip ederek kırılıncaya kadar kendini döverdi ve bu hali böylece 
devam ediyordu. Birçok vakitlerde akşam olmadan çubuklar tükeniyordu.

Kalb ile (gizlice) Allah’ı zikretmek müridlerin kılıcıdır. Peygamber (Salallahu aleyhi 
ve sellem)den bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifin manası şöyledir: 

‘-Ayılın! Emellerinizin en iyisinden derecenizin en yücesindeki amellerinizden, sa-
daka edilen altın ve gümüşten daha hayırlı olanından size haber vereyim mi?

Sahabeler (ridvanullahi teâlâ aleyhim):
-Evet, ey Allah’ın Resulü, dediler.
Rasülüllah (sallallahu aleyhi ve sellem):
-Allah-u Teâlâ ve tekaddes hazretlerinin zikridir.’ diye buyurdu. 
Gizli zikrin sayılmayacak kadar faziletleri vardır.
Kardeşim! Anlayışlı kimse için, bu husus kendisine işareti kâfi iken, bu kadar açık ve 

çokça beyan durumu nasıl olur?
Kardeşim! Mürşidimiz Hazret, Allah bizi ve sizi onun sırlarıyla kutlayıp tâbileri 

arasında zümresiyle haşreylesin! Buyurdular ki:
Zahiri ilim tahsiline çok çalışmak ve şiddetli çaba sarf etmek lazım olduğu gibi, bâtıni 

ilmin tahsili için dahi şiddetli bir cehd (çabalamak) lazımdır.
İmam Rabbanî (kuddise sirruh) buyurmuşlar ki:

Kulun mevlası (Allah) kendisinden razı olmadıkça, hayatında onun için ne gibi 
bir zevk ve safa olabilir. Cennetteki Allah’ın rızası cennetten daha iyi, Cehennemdeki 
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Allah’ın gazabı cehennem ateşinden elem bakımından daha şerlidir. Öyle ise, akıllı kişi-
nin Allah’ın rızasına çalışması gerekir.

Ey kardeş! Mevlânâ Hâlid Zülcenaheyn (Hâlid-i Bağdâdî)’ den ‘Allah’ın manevi 
yolunda manevi sülük etmek ne vakitte tamam olur?’ diye sorulunca

Mevlânâ Hâlid Zilcenaheyn (rahmatüllahi aleyh):

‘Beşikten mezara kadardır, ancak tarikatımız mahbup (sevgili) Allah yolunda ruhu 
feda etmektir’ cevabını verdi.” (Kınacı, 2003: 10) 

1.5. İrşad Hizmeti
İrşad, söz konusu tasavvuf olduğunda tarikat mensuplarını artırma faaliyeti 

diye bilinse de Şeyh Ahmed için yaşadığı dönemde irşad, mensup artırma faali-
yeti değil, toplumda dini duyarlılığı artırma çabasıdır. Hatta, “İmam-ı Şa’râni el-
Envâru’l-Kudsiyye eserinde demiş ki; olgun bir mürşidin hali şudur ki: ‘Civarında bir 
mürşit belirip de müridleri kendisine tabi olup onunla yaptıkları ahdi bozduklarına sevin-
mektir. Çünkü zâhir olan öbür mürşit, onu irşadının eziyetinden kurtarıp, yalnız baş başa 
Rabbine ibadet etmek için kendisine boş vakit sağlamıştır.’ Eğer buna üzülürse, kendisi ri-
yaseti, halkın nezdinde şöhreti sever demektir. Bu mes’ele için, Mevlânâ Hâlid (Bağdâdî)’in 
(kuddise sirruh) Mektubat’ına bak.” ( Kınacı, 2003: 10) diyen Şeyh Ahmed için mürid 
çokluğu bir yüktür. Onun amacı, çağında problem yaşayan dindarlığı artırmaya 
yönelik bir sosyal değişimdir. Onun için “Din nasihattır.” O, kendisini bu nasihate 
adamış. Suriye’yi işgal eden Fransızlar tarafından üç kez sürgün edilmiş ama Şeyh 
Ahmed, “nasihat” çabasını sürdürmekten vazgeçmemiştir.

Şeyh Ahmed, Fransızlar tarafından yerleşmek durumunda bırakıldığı 
Telmaruf’ta I. Dünya Savaşı sonrasının toplumsal yıkımını onarmaya yönelik 
olarak yüz öğrencinin barındığı bir yetimhane açmış, oğulları Şeyh Ma’sum ve 
Şeyh Alaaddin’i o çocukların bakımını üstlenmek ve onları eğitmekle görevlen-
dirmiştir; aynı yerde ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde medrese açmış; bu 
okullarda dini bilgilerin yanında dünyevi bilimlere de önem vermiştir. Lisesi-
nin 1. Edebi ve fenni 2. Şer’i olmak üzere iki bölümü vardı. Lisenin yanında bir 
darülaceze ve halka ekmek dağıtan bir de fırın açmıştır. Bu müştemilatla birlik-
te tam bir külliyeye dönüşen Telmaruf’taki dergâhına Türkiye’den çok sayıda 
öğrenci yerleşmiş; Ürdün, Lübnan, Irak hatta Tunus, Çad, Senegal, Sudan, Fi-
lipin gibi birbirinden uzak yerlerden öğrenci ve müridler gelmeye başlamıştır. 
Külliye, gereksinimleri karşılayamayınca Şeyh Ahmed, Telmaruf civarındaki 
köylerde de medreseler kurmuştur. Ancak 1927’de Fransızların Suriyelilerden 
oluşturduğu sömürge hükümetinin engelleri ile karşılaşmış; Hazne ve Telma-
ruf dışındaki medreseleri kapatılmıştır (Korkusuz, 2010: 313). 

Şeyh Ahmed, Fransızların yerleşim alanlarına hükmedemediği Kuzey 
Suriye’deki “Kürt ve Arap aşiretleri arasında irşad için dolaşmış, halka İslam akidesini, 
ibadet usulünü, helal ve haramı öğretmiştir. Uğradığı kimi köylerde cahiliye döneminde 
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olduğu gibi namaza dair hiçbir şey bilmeyen topluluklarla karşılaşmış, yanında nevale-
sini götürerek, soygunculukla geçinenlerin yiyeceğini yemekten hassasiyetle kaçınmış, 
onları vaaz ve hikmetle irşad etmiştir. Kimi zaman bazı Arap köylerine girdiğinde köy-
den hiç kimse namaz kılmayı bilmediğinden ona tabi olmamış, namazdan sonra yaptığı 
vaaz ve nasihatten sonraki namazda ise kendisine tabi olmayan hiç kimse kalmamıştır.” 
(Muhammed Mu’tez, 2016: 22, 23) 

Kendisine tabi olan müridleri, alelade bir dindarlıkla yetinmelerine yol ver-
memiş, “Biz şeyhlerimizden işittik ki dünyayı isteyen ilimle uğraşsın, ahireti isteyen 
ilimle uğraşsın, her ikisini isteyen yine ilimle uğraşsın” sözleriyle ilme teşvik etmiş 
(Muhammed Mu’tez, 2016: 20), onlardan, cuma namazlarına dikkat etmelerini, 
vakit namazlarını cemaatle kılmalarını, Hatme-i Şerif’te ve teveccühte hazır bu-
lunmalarını, ratib sünnetlerini kılmalarını, namazdan sonra tesbihatı bekleme-
lerini, gün doğmadan önceki vakti vird ve zikirle geçirmelerini, akşam ile yatsı 
namazı arasında en azı beş bin kez “Allah” demek olan virdlerini yapmalarını, 
günde bir cüz Kur’an-ı Kerim okumalarını, gece namazlarına kalkmalarını, sa-
bah namazından sonra Yasin-i Şerif, ikindi namazından sonra Nebe, yatsı na-
mazından sonra Mülk sûrelerini okumalarını ve hayırlı işlere daima sahiplen-
melerini emretmiştir (Muhammed Mu’tez, 2016: 24). Onun bu irşadıyla bedevi 
topluluklara mensup kişilerden ilim ve irfan ehli şahsiyetler yetişmiştir. 

1.6. Toplumla İlişkisi

Şeyh Ahmed, Hâlid-i Bağdâdî’nin “Halkla meşgul olmak mürşidi Hakk’tan ayır-
maz; Hakk ile baş başa iken de mürşit halktan gafil olmaz.” (Fakirullah, 2007: 18) 
öğretisine bağlıdır.

Şeyh Ahmed, topluma karşı hoşgörülü, o dönemin savaş koşullarının getir-
diği sömürgecilere ve onların oluşturduğu boşluk veya onlardan destekle top-
luma zulmeden yerli ağalara karşı alabildiğine tavizsizdir. 

Eğitim görmemiş, bedevî karakterli kimseler, nasihat almak, fetva istemek 
veya aralarındaki çatışmaları sonlandırmak için kendisine geldiklerinde ayak-
larının çamuru ile seccadesini çiğner, bağırarak konuşur, kimi “Ya Sufî” kimi 
“Ya Haci”, kimi “Ya Fakih” diyerek parmaklarını neredeyse gözüne sokacak 
şekilde ona doğru uzatırlardı. Yakınları bu taşkınlıklara engel olmaya çalıştık-
larında onlara “Bırakın onlardan şikâyetim yok” “Seccadeyi yıkamak adamın kalbini 
kırmak kadar zor bir şey değildir” der (Korkusuz, 2010: 326); “Onların kalbini kırma-
nız caiz değildir, çünkü onlar, İslamiyet, ahlak ve edepden bihaberdirler” uyarısında 
bulunurdu (Muhammed Mu’tez, 2016: 23).

İngiliz sömürgesindeki Irak ordusu tarafından köyleri bombalanan Yezidîleri 
dahi Telmaruf civarına geçici olarak kabul etmiş, onlara yardım etmiş, halka da 
onlara yardımcı olmalarını tavsiye etmiştir. 
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Sıradan kişileri ayakta karşılıyor, yemek esnasında olsa bile kendisine halk-
tan misafirlerin geldiği haber verildiğinde kapıya çıkıp onları karşılıyordu. 
Buna karşılık kendisinden Suriyeli vatanseverlere karşı Fransızları destekleme-
sini isteyen Fransız komutanı sömürge karşıtı beyleri dahi endişelendirecek bir 
sesle azarlamış (Korkusuz, 2010: 333); despotluğuyla ünlü Tay aşireti liderini 
aşağılayarak huzurundan kovmuştur (Korkusuz, 2010: 334).

Şeyh Ahmed, bu kişiliği ile kısa bir süre içinde halk önderi düzeyine çıkmış; 
halk onun için “Şeyh-i Hazne” unvanını değil, “Hazne’nin padişahı” anlamın-
da “Şah-ı Hazne” unvanını kullanmıştır. Bugün de sevenleri tarafından bu un-
vanla anılmaktadır.

1.7. Toplumsal Değişime Katkısı
Halk, I. Dünya Savaşı’nın ardından gelen boşluk sürecinde yöre halkı, Ah-

med el-Haznevî’yi kendisine yol gösteren bir âlim, ruhsal problemlerine çözüm 
bulan bir tabib-i kalb (ruhsal hastalıklar hekimi), adaletli bir hâkim, cesur bir 
önder ve cömert bir zengin olarak sevmiştir. Onun Hazne ve Telmaruf köyle-
rinde yetiştirip köylere gönderdiği Kur’an öğreticileriyle çevrede fark edilir bir 
değişim yaşanmıştır. Medreselerin Türkiye’de kapalı olduğu, okulların ise he-
nüz açılmadığı bir süreçte köylerden çok sayıda öğrenci, onun vazifelendirdiği 
öğreticilerin derslerinde ilk kez bilgiyle tanışmıştır. İç dünya kadar dış görünü-
şe de önem veren Şeyh Ahmed’in öğretisiyle köylerin insan görünümü de de-
ğişmiştir. Daha önce bir kısmı çetecilikle geçinen veya sürekli çekişmeler içinde 
olan köylerde “irfan ehli” denen ve “Haznevî” olarak bilinen bir kitle yetişmiş-
tir. Kılık kıyafet uygulamasına rağmen köylerde sarık ve sakal yaygınlaşmış; 
“Haznevîler Köyü” olarak bilinen, geniş bir bölgeye yayılmış yerleşim alanla-
rında hırsızlık, soygun, ırza geçme gibi suçlar neredeyse sıfırlanmıştır. Bu iç ve 
dış değişim, dünyaya bakışa da yansımıştır. Daha önce isyanlara katılmış, aşiret 
içi çatışmalarda birbirlerinden nice kişiler öldürmüş, Mardin’in Ömerli ilçesi ve 
çevresindeki Ömeriyan aşiretinden kişiler ıslah olup mürid olarak, 1974 Kıbrıs 
Barış Hareketi sırasında Mardin Askerlik Şubesi’ne başvurarak “gönüllü asker” 
yazılma talebinde bulunmuşlardır (Molla Ali el-Ezdâri, mülakat 2014).

2. ŞEYH AHMED el-HAZNEVÎ SONRASI HAZNEVÎ DERGÂHI
Şeyh Ahmed, ardından, on üç halife bırakarak4 1950 yılında 63 yaşında iken 

Telmaruf köyünde vefat etmiştir. Ne var ki onlardan sadece oğlu Şeyh Masum 
el-Haznevî ve Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî büyük mürid kitlelerine seslene-

4  Şeyh İbrahim el-Kersuvarî, Şeyh Ahmed Abdurrahman el-Mufti, Şeyh Cüneyd el-Mütkî, Şeyh 
Muhammed Sıddık el-Savbâşî el-Teftefânikî, Şeyh Salih el-Kurmî, Şeyh Muhammed Abdullatif 
el-Huseynî, Şeyh Abdulhakim el-Huseynî el-Belvanisî (Menzil Şeyhi), eş-Şeyh el-Hâc Musa el-
Becirmânî, eş-Şeyh Muhammed Maşuk b. Muhammed Masum en-Nûrşinî, eş-Şeyh Muhammed 
Mele Reşid, eş-Şeyh Muhammed Masûm b. Şeyh Ahmed el-Haznevî, Şeyh Abdurrezak el-Halilî 
ve Şeyh Hüsyen el-Kınikî (Muhammed Mu’tez, 2016:35). 
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bilmişlerdir. Oğlu Şeyh Masum el-Haznevî, Suriye’de Hazne ve Telmaruf’taki 
merkez külliyelerde bulunmuş, çoğu Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis 
civarından giden mürid kitlelerine seslenmiş, medresesinde ilmî faaliyetleri de 
sürdürmüştür. Haznevî dergâhının babasından sonra büyümesinde önemli bir 
pay sahibi olan Şeyh Masum, 1958’de henüz 43 yaşında iken vefat etmiş; onun 
yerine kardeşi Şeyh Alaaddin el-Haznevî geçmiştir(Akyüz, 2015: 80-82).

Şeyh Alaaddin el-Haznevî, ilmî yönüyle bütün Suriye’de saygın bir kişiydi. 
Döneminde yaygınlaşan Suudi Arabistan kaynaklı Vehhabî etki ve Sol düşünceyle 
mücadele etmiş; bu tür yapılara ve moderniteye karşı bir tür fikir savaşı başlatmış-
tır. Modernite ve ilmiye sınıfının modernite konusundaki tutumuna karşı oldukça 
sert şiirler kaleme almış; “Ser Sebeb Şeyh u Mela ne (Asıl Sebep Şeyh ve Mollalar-
dır)” başlıklı ünlü Kürtçe şiirinde ilmiye sınıfını modernitenin halk arasında yayıl-
masından doğrudan sorumlu tutmuştur. Bu tür şiirleri hâlâ müridler tarafından 
“kaside” olarak ezgiyle okunmaktadır. (el-Ezdâri, mülakat 2014)

Babası Şeyh Ahmed ve babasının şeyhi Diyauddin Hazret’in menkıbe-
lerini de küçük bir kitap halinde kaleme alan Şeyh Alaaddin’nin (Haznevî, 
2013) 1969’taki vefatından sonra yerine kardeşi Şeyh İzeddin el-Haznevî 
geçmiştir(Akyüz, 2015: 84-85). 

Şeyh İzeddin, Suriye’deki siyasi gelişmelere rağmen medresesini açık tut-
manın yolunu aramış ama daha çok Türkiye’ye yönelmiş; Türkiye’nin birçok 
il ve ilçesine irşad yolculukları düzenlemiştir. Dergâhı babasının döneminde-
ki disiplinli kurumlaşma sürecine yeniden taşımış, 1992’de Telmaruf’ta vefat 
etmiştir(Akyüz, 2015: 86).

Haznevî dergâhı, külliye ve türbeleri ile birlikte 2014 yılında Suriye’de 
DAAŞ/İŞİD kısa adlarıyla bilinen terör örgütü tarafından tahrip edilmiştir (Al 
Jazeera, 28 Şubat 2014). 

Haznevî Dergâhı’nın merkezî faaliyetleri, Ahmed el-Haznevî’nin torunları 
tarafından hâlâ daha çok Türkiye’de devam etmektedir. Şeyh Ahmed’in diğer 
etkin halifesi Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî ise Şeyh Ahmed’in vefatından 
sonra Hazne’deki merkez tekkeden bağımsız bir dergâh kurmuş; Siirt ve çevre-
sinde bulunduktan sonra Adıyaman’ın Menzil köyünde bir külliye inşa etmiştir 
(Taşkesen, 2007: 21, 22). Dergâhı, bu külliyenin bulunduğu köy ile adlandırı-
larak “Menzil Dergâhı” olarak tanınmıştır. Menzil Dergâhı, hâlâ faaliyetlerini 
Türkiye, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde sürdürmektedir.

Sonuç 

Nakşîbendî tarikatının Hâlidiyye koluna mensup Şeyh Ahmed el-
Haznevî’nin Kuşeyri- Gazzâlî-Rabbanî-Hâlid-i Bağdâdî çizgisinde takip ettiği 
sünnete ve şeriata bağlılığı önceleyen tasavvuf yolu, Telmaruf külliyesinden 

Bir Mutasavvıf Olarak Şeyh Ahmed El-Haznevî ve  
Nakşibendiyye-i Hâlidiyye Tarikatının Haznevî Dergâhı  



406

geniş bir alana yayılmış; şeyh (halife, mürşit)- mürid( sûfi) ilişkisi içinde teşki-
latlanarak kendi içinde bir bütünlük oluşturmuş, bağımsız bir dergâha dönüş-
müş, büyük kitlelere ulaşmış, toplum üzerinde dindarlık yönünde kayda değer 
bir değişim meydana getirmiştir. Kuruluşunun üzerinden bir asırdan çok geç-
tiği hâlde bu dergâh, Ahmed el-Haznevî’nin soyundan gelenler ve Adıyaman-
Menzil Dergâhı gibi yolundan gidenler üzerinden faaliyetini sürdürmekte; 
Hâlid-i Bağdâdî’nin çizgisinde dindarlığımızı etkilemeye devam etmektedir.
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el-Ezdâri, Seyda Molla Ali. Mülakat, 1938’de Batman’ın Gercüş ilçesinde doğ-
muş; 1955-62 yılları arasında Suriye’nin kuzeyindeki, hocaları Türkiye’den 
göç eden medreselerde öğrenim görmüş, bir süre Telmaruf Medresesi’nde 
okumuş, Şeyh Alaadin el-Haznevî’den teberrük dersi almış ve onun sohbet-
lerini dinlemiştir. Türkiye’de medreselerin gayr-i resmi de olsa açılmasın-
dan sonra Türkiye’ye geçmiş, öngörülen kitapları bitirip icazetnâme almış, 
Siirt ve Mardin’de uzun yıllar kendisine ait medreselerde ders vermiş, icazet 
törenlerine katılmış, icazetnâme vermiştir. İlk gençlik yıllarından bu yana 
Nakşîbendîyye-i Hâlidîyye tarikatından Haznevî yolunun Menzil Adıyaman 
dergâhına müntesiptir, hâlen yaşamını Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 
sürdürmektedir. Oğlu M. Mustafa yê Mela Aliyê Êzdarî’ye ait aruz vezni ve 
sade bir Kürtçeyle kaleme alınmış Kürtçe Mevlid’in (M. Mustafa yê Mela 
Aliyê Êzdarî, Mewlûda Şerîf Ji Ewwel Heta Axir Rehberê Xelasî Hz. Muhammed 
(S.A.V), İhsan Yayınevi: İstanbul, 2005) yazılmasına katkıda bulunmuştur. 

Bir Mutasavvıf Olarak Şeyh Ahmed El-Haznevî ve  
Nakşibendiyye-i Hâlidiyye Tarikatının Haznevî Dergâhı  





HÂLİDÎ TEKKELERİNİN TOPLUMUN SOSYAL VE 
DİNÎ PRATİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ahmet AKTAŞ*

Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Anadolu’da ve farklı coğ-
rafyalarda tarikatların çok büyük etkisi olmuştur. Bunların başında da yaygın 
bir tarikat ağına sahip olan Nakşibendî-Hâlidî tekkeler gelmektedir. Özellikle 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin bölgeye atadığı halifeler aracılığıyla bu etki daha 
da artmıştır. Hâlidi geleneğinde tekke ve medresenin bir arada yürütülmesi, 
bölgedeki birçok şeyhin aynı zamanda medresesinin de olması, bu tekkelerin 
bölgedeki etkinliğini de arttırmıştır. Söz konusu tekkeler, toplumun dini pratik-
lerini şekillendirmenin yanında sosyal pratikleri de etkilemektedir. Hâlidî ge-
leneği, birçok kalifiye eleman yetiştirerek bölgenin din hizmetlerini yürütmede 
kilit bir rol üstlendiği gibi, kan davaları ve aşiretler arası anlaşmazlıklarda ara-
buluculuk rolü üstlenme, kanaat önderi olarak toplumsal ilişkileri düzenleme, 
kurdukları medrese ağı aracılığıyla eğitim faaliyetlerinde bulunma vb. birçok 
rol üstlenmektedir. 

Buradan hareketle, bu bildirinin amacı Hâlidî tekkelerinin topluma yansıyan 
yönlerini ortaya koymaktır. Hiçbir tarikatın içinde hayat bulduğu ortamdan so-
yutlanması mümkün değildir. Tekke ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim 
vardır. Biz de bu bildiri kapsamında Hâlidî tekkelerinin toplumsal ilişki ağları 
üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu kapsamda Hâlidî tekkele-
rinin eğitim öğretime katkıları, geleneğin muhafazasındaki rolleri, toplumun 
sosyal ve dini pratikleri üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

1. Hâlidî Tekkelerinin Bölgeye Yayılma Süreci
Nakşibendîlik, tarih boyunca farklı yansıma biçimleriyle Anadolu’nun 

kültür, ekonomi, siyaset ve bireysel kimliği üzerinde derin etkiler bırakan 
bir tarikattır. Kurucusu olan Muhammed Nakşibend’den ismini alan tarikat 

*	 Arş.Gör.,	Siirt	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(ahmetaktas@siirt.edu.tr).



410

Anadolu’da en yaygın tarikatların başında gelmektedir. Anadolu’nun birçok 
yerinde olduğu gibi, 18. ve 19. yüzyılda, İmparatorluğun Doğu vilayetlerinde-
ki toplumsal kiriz dönemlerinde, birçok alanda faaliyet yürütmüşlerdir. Nakşî 
şeyhlerin karizmatik önderliği ile Doğu illerinde yaşanan sosyal ve siyasi krizle-
rin kombinasyonuyla1, bu bölgede Nakşibendilik hızlı bir yayılma göstermiştir. 
Doğu’da Nakşibendî tarikatının en yaygın tarikat konumuna gelmesi Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî aracılığıyla olmuştur. 1800’lü yılların ortalarına kadar Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinde hâkim tarikat Kadirîlik idi. Ancak 19.yy’ın ikinci 
yarısından itibaren bu coğrafyada Nakşibendîlik Kadirîlikten daha yaygın bir 
tarikat haline gelmeye başlamıştır.2 

Nakşibendî tarikatının en önemli temsilcilerinden biri olan Mevlânâ Hâlid, 
kendi bölgesinde bulunan birçok Kadirî şeyhini Nakşibendî tarikatına intisap 
ettirmiştir. Mevlânâ Hâlid’e intisap eden şeyhlerin mekânları Nakşibendîliğin 
ikinci merkezleri konumuna geldi. Mevlânâ Hâlid’in temsilcileri olan bu şeyh-
lerin de Halifeler tayin etmesi ve bu halifelerden bazılarının bağımsız şeyhler 
haline gelmesi Nakşibendîliğin geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlamıştır. 
Doğu’daki Nakşibendîliğin yayılma süreci de bu döneme denk gelmektedir. 
Nakşibendîliğin Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde yayılmasında Mevlânâ 
Hâlid’in Şehrezor’lu bir Kürt olması önemli bir faktör olarak görülebilir. Ancak 
Nakşibendîliğin Hâlidî kolunun bu denli yayılmasını sadece buna bağlamak 
eksik bir okuma olacaktır. Zira toplumsal bir olay-olgu sadece bir nedene in-
dirgenemez. Hâlidîliğin bölgede hızla yayılmasının altındaki nedenlerden biri 
de 19. yy’da bölgede yaşanan siyasal iktidar boşluğunda halkın liderliğini üst-
lenecek bir kişi ve kuruma ihtiyaç duymasıdır. Mirliklerin tasfiyesiyle oluşan 
otorite boşluğunda tarikat şeyhleri ön plana çıkmış ve bu durum tarikatların 
halk arasında daha etkin olmasını sağlamıştır.3 Mevlânâ Hâlid’in şahsiyeti ve 
kendine özgü sofizminin de tarikatın kısa sürede bu kadar yayılmasında önemli 
bir yeri olmuştur. Mevlânâ Hâlid tarafından görevlendirilen halifeler arasında 
daha önce Kadirî tarikatının şeyhi olan ve Mevlânâ Hâlid’den sonra yalnızca 
Nakşibendîlik öğretisini savunan pek çok kişiye rastlanması,4 Mevlânâ Hâlid’in 
etkileyici karizmasının göstergesidir.

1 Hakan	Yavuz,	Modernleşen Müslümanlar -Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti-,	(A.	
Yıldız,	Çev.)	Kitap	yayınevi,	İstanbul,	2005,	ss	184

2	 Martin	Van	Bruinessen,	Kadiriyye	 ve	Kürtler	Arasında	Kadiriyenin	Kolları.	Tarih	Kültür	
ve	 Sanat	 Araştırmaları	 Dergisi,	 2	 (1),	 374-392,	 2013,	 ss	 387;	 Nihat	 Karademir,	 Sultan	
Abdülhamit	ve	Kürtler	(2	b.),	Nûbihar	Yayınları,	İstanbul,	2016,	ss	424.

3 Martin	 Van	 Bruinessen,	 Ağa, Şeyh, Devlet	 (9	 b.).	 (B.	 Yalkut,	 Çev.),	 İletişim	 Yayınları,	
İstanbul,	2015	ss	333;	Altan	Tan,	Kürt Sorunu	(7	b.),	Timaş	Yayınları	İstanbul	2010,	ss	461;	
Ali	Tenik,	Kürtlerde	Taavvuf	ve	Tarikatlar.	D.	Adnan,	C.	Abuzer,	&	M.	Bozan	(Dü)	içinde,	
Kürtler	(Cilt	2,	s.	276-367),	Nida	Yayıncılık.	İstanbul,	2015,	ss	302

4 Bruinessen,	a.g.e.	2013:	ss.	51

 Ahmet AKTAŞ



411

Batı’nın sömürgecliğine ve Ermeni devleti kurma projesine karşı girişilen 
sert muhalafet, Nakşibendîliğin hem halk arasında taraftar bulmasını hem de 
Osmanlı tarafından desteklenmesini sağlamıştır. Hâlidî halifelerinin tasavvufi 
eğitimlerinin yanında icâzetli birer müderris olmaları, günün belli vakitlerinde 
medrese talebelerine Arapça, fıkıh, hadis, tefsir ve tasavvuf dersleri verirken, di-
ğer taraftan da tasavvufi sohbet ve hatme ile meşgul olmaları5 da Nakşî-Hâlidî 
geleneğin yaygınlaşmasındaki bir başka etken olarak değerlendirilebilir.

Hâlidî tekkelerinin bölgedeki etkilerini tamamıyla ele almak bu bildirinin 
sınırlarını aşacaktır. Bu nedenle, Hâlidî tekkelerinin bölgede birçok alanda etki-
leri olduğu gerçeğini göz ardı etmeden, sadece eğitim-öğretim faaliyetleri, ka-
naat önderliği ve arabuluculuk rolleri, sosyo-kültürel değerlerin korunması ve 
son olarak da dini düşünüş ve pratiklerin şekillenmesi konusundaki etkilerini 
ele aldık. 

2. Hâlidî Tekkelerinin Rolleri
2. 1. Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Köklü bir geleneğe dayanan tasavvuf ve onun kurumsallaşmış hali olan ta-

rikatlar özünde birer eğitim müessesesidirler. Bu kurumlar, vermiş oldukları 
tasavvufi terbiye ile bireyin potansiyel olarak sahip olduğu eşref-i mahlukat 
niteliğini ortaya çıkarmayı hedefler. Bir “gönül eğitimi” öngören tasavvufta, 
sohbet, zikir, tefekkür, murakabe, hizmet ve rabıta gibi çok çeşitli terbiye me-
totlarının kullanıldığını görülmektedir. Kişisel eğitimin yanı sıra toplumsal eği-
timi de yürütmeye çalışması, tasavvufi eğitimi diğer disiplinlerden hatta eğitim 
yaklaşımlarından ayıran temel özelliklerin başında gelmektedir.6 
Kent merkezlerinde modern okulların artmasıyla medreseler kırsal alanlara 
doğru kaymaya başlamışlardır. Kırsaldaki medreseler, bölgede yaygın bir ağa 
sahip olan Nakşî-Hâlidî geleneğe bağlı olan tekkeler aracılığıyla kurulmuş ve 
böylece eğitim faaliyetleri devam etmiştir. Bugün sayıları bir hayli azalmasına 
rağmen varlıklarını sürdüren medreselerin ekseriyeti Hâlidî tekkeleri tarafından 
köylerde açılan medreselerdir. Şeyh ailelerinin irşad için yerleştikleri bölgeler-
de eğitim faaliyetlerinde bulunmak adına güçleri nispetinde medreseler açtığı 
görülmektedir. Bölgede nam sahibi medreselerin aynı zamanda güçlü şeyh ai-
lelerinin bulundukları köylerde olmaları yukarıdaki hususu desteklemektedir. 
Örneğin, Tağ, Norşîn ve Tillo medreseleri kurulduğunda bu yerler birer köy 
statüsündeydi. Yine Kurtalan ilçesine bağlı Zokayd (Kayabağlar) beldesi hem 
orada faaliyet yürüten şeyhleri hem de medresesi ile bölgede bilinmektedir.

5 Abdulcebbar	 Kavak,	 Mevlânâ Hâlid-i Bâğdadî ve Hâlidi Tasavvuf geleneğnin Tarihsel 
Gelişim Süreci.	Yayınlanmamış	Doktora	Tezi,	Erzurum,	2013,	ss	157

6 Vahit	 Göktaş,	 Tasavvufi	 Terbiye’nin	 Günümüz	 Din	 Eğitim-Öğretimine	 Sunabileceği	
İmkânlar.	A.Ü.İ.F.D., 52	(2),	137-155,	2011,	ss	139

Hâlidî Tekkelerinin Toplumun Sosyal ve Dinî Pratikleri Üzerindeki Etkileri  



412

Hâlidî tekkelerinin eğitim ile iç içe olmaları, onlara yeni fırsatlar sunmak-
tadır. Tekkeler, yaygın medrese ağı ile temel misyonları olan dini öğretme ve 
irşad faaliyetlerinin bir arada yürütülmesiyle hem toplum hem de siyasi otorite-
ler nezdinde meşruiyet kazanmaktadırlar. Öte yandan bu hizmetleriyle tarikata 
yeni üye kazandırma imkânına da kavuşmaktadırlar.7 Tekkelerin eğitim ile iliş-
kileri bizzat kurdukları medreseler aracılığıyla veya ona intisap etmiş müder-
risler aracılığıyla olabilir. Öte yandan informel yollarla müntesiplere verilen bir 
eğitimden de bahsedilebilir. Bizzat şeyhin veya halifelerinin düzenlediği tarikat 
sohbetleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Medreseler, Hâlidî tekkelerinin irşad faaliyetlerinde en önemli merkez ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkin eğitim öğretim kurumları, bölgedeki eğitim 
faaliyetlerinde –özellikle din eğitimi konusunda- şeyhleri/tarikatların baskın bi-
rer unsur olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. 

2.2. Kanaat Önderliği ve Arabuluculuk
Toplum içerisinde bir kişi veya kurumun kanaat önder olarak kabul gör-

mesi için belli bir otoriteye sahip olması gerekmektedir. Bu otorite kimi zaman 
yasalar tarafından desteklenirken kimi zamanda gelenekten beslenebilmekte-
dir. Söz konusu bu iki otoritenin yanı sıra bir diğer otorite ise din referanslı bir 
otorite olan Karizmatik otoritedir. Karizmatik otorite tipolojisi incelendiğinde, 
şeyhlerin bu kategoride ele alınabileceğini görürüz. 

Din referanslı bu otorite tarzına sahip şeyhler ve tekke ileri gelenleri, hem 
müntesiplerini hem de toplumdaki sıradan bireyleri fikir ve söylemleriyle mo-
bilize edebilirler. Bu etkileri göz önüne alındığında bölgedeki yaygın tarikat 
ağı içerisinde tarikat ileri gelenlerinin toplumda birer kanat önderi olarak roller 
üstlendiğini görebiliriz. 

Bölgemizdeki huzursuzlukların çözümü için üretilecek politikalarda kariz-
matik otoriteler olan şeyhler ve tarikat ileri gelenlerinin önerileri mutlaka göz 
önüne alınmalıdır. Bölgedeki şeyhlerin ve tekke ileri gelenlerinin faaliyet yürüt-
tükleri toplumsal alandaki dinamiklerden haberdar olması hasebiyle üretilen 
politikaların daha kalıcı olmasında sunabilecekleri katkılar göz ardı edilmeme-
lidir. 

Bölgenin sosyal yapılanması göz önüne alındığında, son yıllarda bağlıları 
arasında nispeten bir zayıflama olmakla beraber, aşiret tarzı yapılanmanın ha-
kim unsur olduğu görülmektedir. Bölgedeki bu yapılanmada aşiret ileri gelen-
leri, kişiler veya aileler arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk rolü üstle-
nebilmektedirler. Ancak söz konusu anlaşmazlıklar aileler düzeyinde değil de 
aşiretler arası bir seviyede ise, arabulucu rolü üstlenecek kişi veya kişilerin aşi-
retler üstü bir kimliğe sahip olması gerekmektedir. Burada şeyhler veya tekke 

7 Zekeriya	Işık,	Devlet ve Tarikat.	Çizgi	Kitabevi,	Konya,	2016,	ss	214
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ileri gelenleri aşiretler üstü kimlikleriyle taraflar arasında arabulucu olabilmek-
tedir. Bu yönüyle davalı taraflar arabulucu olarak araya girenlerin iktidarını ka-
bul edecekleri gerekçesiyle tarafsız konumda bulunan kişilerin araya girmesini 
tercih ederler. 

Örneğin kan davalarında en önemli olaylardan birisi de arabuluculuktur. 
Kan davaları kendiliğinden çözüme kavuşmadığı zaman birilerinin mutlaka 
aracı olması gerekir. Fakat aracılık herkesin yapabileceği sıradan bir iş değildir. 
Her şeyden önce her iki tarafın da saygı duyduğu, otoritesini kabul ettiği kişi 
veya kişiler kan davalarında aracı rolü oynayabilirler. Ayrıca aracıların manevi 
otoriteleri kadar ve belki daha fazla maddi bir güce de sahip olmaları, her iki ta-
rafın da bu güce saygı duymaları beklenir. Çünkü arabuluculuğu üstlenen kişi 
veya kişiler, iki tarafın da mağdur edilmeyeceği bir barışın teminatı olarak orta-
da dururlar. Bir yandan kararlaştırılan kan bedelinin, diğer yandan da sağlanan 
barışın kefili olduklarından, bu konuda yapılacak herhangi bir yanlışın kendi-
lerine yapılmış bir yanlış olarak kabul edileceği bilinir. Bu anlamda sağlanan 
barışın devamlılığı bir yönüyle arabulucuların gücüne de bağlıdır. Her iki taraf 
da verilen sözlere uymayarak aradaki insanların düşmanlığını kazanmaktan 
çekinir. Dolayısı ile belli güç ve itibar gerektiren arabuluculuk, aynı zamanda 
bireylere belli bir itibar da kazandırmaktadır. 

Tarihsel süreç incelendiğinde tarikat ileri gelenlerinin toplumsal uzlaşıda 
önemli roller üstlendiklerini görebilmekteyiz. Örneğin Akdeniz’in kaleme al-
dığı “Melekan Şeyhleri” isimli eserde, şeyhlerin arabuluculuk rolüne ilişk şöyle 
bir olay anlatılmaktadır: Kurmançlar ile Zazalar arasında 1900’lu yılları Girvas köyü 
civarında meydana gelen ve savaşı andıran bir çatışma Nevala Gulê olayı yaşanmıştır. 
Savaşı andıran bu çatışmalı süreç, bölgedeki Melakan şeyhlerinden Şeyh Mah-
mud Efendinin arabuluculuğuyla barış ile sonlanmıştır.8

Bölgede olası anlaşmazlıkların çözülmesinde ve toplumsal vicdanın yerini 
bulmasında dini değerlerin etkisi azımsanmayacak derecededir. Kan davaları, 
arazi anlaşmazlıkları, aşiretler/aileler arasındaki anlaşmazlıklarda modern hu-
kuk kurallarından ziyade “şeriata gidelim” (em herıne şerietê) sözü anlaşmaz-
lıkların çözümünde dini ve buna bağlı olarak toplum nezdinde dini temsil gücü 
bulunan kişileri adres olarak göstermektedir. “Şeriata gidelim” söylemi, davalı 
ve davacıların itiraz edemeyeceği bir çıkış noktası gösterdiği için, eleştiriye açı-
lacak pek bir tarafı yok gibidir. “Şeriata gitmek” ifadesi kanaat önderlerinin hü-
kümlerine razı olmayı kabullenmeyi gerektirmektedir. Çünkü insanlar, şeriatın 
uygulayıcıları olarak görülen kanaat önderlerinin dinin hilafına davranmaya-
cakları ön kabulüne sahiptir.9 

8 Hüseyin	Abdullah	Akdeniz,	Melakan Şeyhleri.	Bingöl	2009.
9 Ejder	Ulutaş,	Toplumsal Bir Tip: Kanaat Önderi.	Konya:	Selçuk	Üniversitesi	SBE,	2015,	ss	
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Ökten’in Şanlıurfa bölgesi üzerine çalışmasında da benzer sonuçlar göze 
çarpmaktadır. Ona göre “Bölgede kan davalarının çözüme kavuşturulmasın-
da öncelikle şeyhler, soylarını peygamber, sahabe veya önemli şeyh ailelerine 
dayandıran aşiret reislerinin ayrıcalıklı konumları bu bağlamda algılanmalıdır. 
Farklı soy yapıları dolayısıyla bölgede kan davaları güden grupların hiçbirine 
mensup olmadıkları iddiası, onlara arabuluculuk rollerinde önemli bir avantaj 
sağlamaktadır”.10

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri düşünüldüğünde tekke ve tarikat-
ların bölgede halkı nezdindeki değerleri çok yüksektir. Bu yönüyle tarikat ileri 
gelenlerinin, kan davaları, arazi kavgaları vs gibi istenmeyen durumlarda, top-
lum tarafından itibar edilen ve arabuluculuğu taraflar nezdinde kabul edilen 
kişiler olarak toplumsal barışa katkı sunduklarını görebilmekteyiz. 

2.3. Sosyo-Kültürel Değerleri Korunma
Bireyin kendi kimlik ve şahsiyetini oluşturan sosyo-kültürel birikime aykırı 

davranmasına, toplumun değerlerinin uzağına düşüp başka değerleri benim-
semesine veya benimsemeksizin tekrarlamasına yabancılaşma denilmektedir.11 
Geleneksel toplumsal yapının bireye sunduğu roller vasıtasıyla bahşettiği anlam 
ve değer, yaşanan kuramsal değişmeler, hayatın tekdüzeliği ve mekanikleşmesi 
neticesinde modern toplumsal kurumlar tarafından bireye sunulamamaktadır. 
Bu durumda bireyler, maruz kaldıkları anlam, değer ve kimlik krizini kendisi 
gibi düşünen veya düşündüğünü hissettiği dinî gruplara yönelerek gidermeye 
çalışmaktadır.12 Bu yönüyle birer dinî grup olan tarikatlar, geleneksel anlam 
ve değerleri bireye sunarak, bireyin, hızlı bir şekilde değişen dünya karşısında 
kendi kültürüne yabancılaşmasını engellemektedir. 

Dini grupların toplumla ilişkilerinde önemli bir etken de grubun içinde bu-
lunduğu toplumun durumudur. Toplumda herhangi bir buhran, eskiden beri 
kabul edilmiş değerlerde bir yıpranma olduğu zaman fertler, onları buhrandan 
kurtaracak bir sığınak ararlar. Dini grupların dinin özelliğinden kaynaklanan 
sarıcı, teselli edici, idealleri hedef gösterici özellikleri ferde bir sığınak oluştur-
maktadır. 

Küreselleşen dünyamızda tek tipleşmeye doğru hızlı bir ivme söz konusu-
dur. Bu durum toplumların kendine has kültür ve değerlerin anlamsızlaşması-
na ve zamanla ortadan kalkmasına sebep olabilmektedir. Tekkelerin, toplumsal 
hafızanın en güçlü olduğu kurumlar olması hasebiyle bu hızlı değişim ve dö-
nüşümde kültürel değerleri koruma işlevi üstlendiği görülmektedir. Özellikle 
bireyselleşmenin artmasıyla beraber sevgi-saygı çerçevelerinin bir hayli ihlal 

10 Şevket	 Ökten,	 İktidarın	 Sosyolojik	 Kimliği:	 Aşiretlerde	 İktidarın	 Biçimi	 ve	 Kaynakları.	
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13	(2),	182-215,	2010,	ss	199.

11 Yümni	Sezen,	Çağdaşlaşma, Yabancılaşma ve Kimlik.	Rağbet	Yayınları,	İstanbul,	2002	ss	93.
12 Mehmet	Özay,	Sekülerleşme ve Din,	İz	Yayıncılık,	İstanbul,	2007	ss	216
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edildiği günümüzde tekkelerdeki geleneksel ilişki ağları bu değerlerin yaşatıl-
masında önemli roller üstlenmektedir. 

Léger’e göre, “dini inancın genel ve ayırt edici bir özelliği olarak meşru bir gelenek 
hâkimiyetine vurguyu belirtmek mümkündür. Bu tipik- ideal bakış açısından hareketle, 
her din hem somut bir sosyal gruptan müteşekkil inançlı bir toplum; hem de geçmişte ve 
gelecekte inanan neslin devamının ayrıntılı haritasını çizen hayali bir soy ağacını mey-
dana getirir.”13 Bu bağlamda ele alındığında tarikatlar/tekkeler, hem yeni neslin 
dini sosyalleşmesine, hem de geleneğin aktarılmasına katkı sunmakta ve ‘top-
lumsal bellek’in14 parçalanmasını önlemeye çalışan bir etkiye sahiptir denebilir

2.4. Dini Düşünüş ve Pratikleri Şekillendirme
Tarikatların çıkış noktası din referanslı arayışlar olduğu için, bir başka deyiş-

le dinden doğan bir grup olduğu için, dini hayatı etkileyip ona şekil verirken, 
dinden etkilenmemesi düşünülemez. Tarikat-tekkelerin rollerinden biri de dini 
hayatı şekillendirme ve dini daha derinden yaşatma işlevidir. Haftalık zikir-
ler, sohbetler ve dersler sayesinde müridlerin dini eğitimine katkıda bulunarak, 
onların dini hayatına etkide bulunmaktadır. Öte yandan tarikat büyüklerinin, 
müridlerin hayatlarında merkezi bir öneme sahip olması, tarikata girenlerin 
dini hayatlarını kendileri için rol-model olarak seçtikleri Mürşid’e göre şekillen-
dirmeleri dini hayatlarına yeni bir boyut katmaktadır.

Din ve kaynağını dinden alan grupların belirgin özelliklerinden biri, mün-
tesiplerine zihniyet kazandırmasıdır. Buna göre bir din veya onun alt grupla-
rından birine bağlı olan kimseler, zamanla dini, sosyal ve hatta fiziksel hadi-
seleri bu grubun bakış açısına göre yorumlarlar. Bireyler farkında olarak veya 
olmayarak bu zihinsel dönüşümü yaşarlar. Gündelik hayatın nasıl yaşanacağı, 
dinî ve seküler olanın nasıl belirleneceği, bireyin içerisinde bulunduğu grubun 
anlayışına göre değişebilmektedir.15

Tarikatlar, müntesiplerini içinde bulundukları dini anlayışa göre yetiştirme-
ye gayret etmektedir. Kurulan zikir meclisleriyle müridlerin dini duygularının 
tazelenmesi vasıtasıyla gerçek anlamda İslam’ı yaşayabilmelerine katkı sağla-
maktadır. Tarikatlar, informel dini eğitim yoluyla müntesiplerinin dini bilgi sa-
hibi olmasını sağlamaktadır. İnanç ve ibadetler konusundaki bilgilerini Kur’an 
ve Sünnete dayandırmak suretiyle sağlamlaştırmaktadır. Bu hususlar göz önü-
ne alındığında, tarikatların müntesiplerinin gerçek İslam’ı yaşabilmeleri ve 
Allah’ın yolunu bulmalarına katkı sağladığı anlaşılmaktadır.16

13 Daniel H. Léger, Sekülerleşme, Gelenek ve Dindarlığın Yeni Şekilleri: Bazı Teorik Önermeler. 
B. Solmaz, & İ. Çapcıoğlu	(Dü)	içinde,	Din Sosyolojisi (klasik ve çağdaş yaklaşımlar I)	(H.	
Aydınalp,	Çev.,	2	b.,	s.	109-124),	Çizgi	Yayınevi,	Konya	2009,	ss	106

14 Paul	ConnertonToplumlar Nasıl Anımsar.	(A.	Şenel,	Çev.)	Ayrıntı	Yayınları,	İstanbul,	1999,	ss	25
15 Ejder	Okumuş,	Toplumsal Değişme ve Din,	İnsan	yayınları,	İstanbul,	2006,	ss	68	vd.
16	 Ahmet	Aktaş,	Tarikatların	Toplumsal	İşlevleri	(Diyarbakır	Kadiri	Tarikatı	Örneği).	Konya:	
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Genelde tekkelerin özelde de Hâlidî tekkelerinin dini pratikler alanındaki 
bir diğer etki alanı da buralarda yetişen kalifiye elemanın özellikle kırsal alan-
lardaki din hizmetlerini yürütmeleridir. Özellikle din hizmetleri sınıfının yeter-
li olmadığı dönemlerde kırsal alanlarda hizmet verdikleri ve halkın bilgi düze-
yinde ihtiyaçlarını karşıladıklarını görmekteyiz. 

Sonuç
Başta Anadolu olmak üzeri İslam coğrafyasının birçok bölgesinde yaygın 

bir ağa sahip olan Nakşibendî tarikatı, doğu ve güneydoğu bölgelerinde etkin-
liğini Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile arttırmıştır. Bu tesir öyle bir boyuttadır ki 
Hâlidiyye kolu neşet olmuştur. Hâlidî tekkeleri bölgedeki dini hayatla beraber 
sosyo-kültürel hayattı da derinden etkilemiştir. 

Hâlidî tekkelerinin dergah ve medreseyi yan yana devam ettirme geleneği 
bu yapılar aynı zamanda birer eğitim kurumu olarak işlev örmektedirler. Bizzat 
şeyhler veya tekke ileri gelenleri tarafından medreselerin açılması veya mev-
cut medreselerdeki eğiticilerin bu tekkelere bağlanmaları aracılığıyla tekke-
medrese brlikteliği sağlanmış ve böylece bölgedeki seçkin eğitim kurumları ha-
line gelmişlerdir. Özellikle kırsal alanlarda eğitim faaliyetlerinin kısıtlı olduğu 
dönemlerde bu kurumların faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Toplumsal alanla etkileşim sağlanılan bir diğer alan da tarikat büyükleri-
nin toplumdaki konumları aracılığıyla arabuluculuk rolleri üstlenmeleridir. Bu 
karizmatik şahsiyetlerin aşiretler üstü bir konumda olması ve bölge halkı nez-
dinde Allah’ın dostları olarak kabul edilmeleri onların anlaşmazlıklarda hakem 
olarak kabul edilmelerini sağlamıştır. Bu vesileyle bölgedeki birçok anlaşmaz-
lık ve kan davası barış ile sonuçlanmıştır. 

Tarikatlar şüphesiz en önemli hizmetlerini din alanında yapmaktadırlar. 
Gerek dini bilginin öğretilmesi gerekse bireylerin dini yaşayışlarına etki etme-
leriyle tarikatlar, toplumun dini pratiklerinin şekillenmesinde etkin birer aracı 
kurum pozisyonundadır. Son olarak değineceğimiz bir diğer husus da kültürel 
değerlerin korunması ve sonraki nesillere aktarılmasıdır. Tarikatlar sahip ol-
dukları geleneksel yapıları aracılığıyla kültürel değerlerin korunması ve yeni 
nesillere aktarılmasında önemli roller üstlenebilmektedir.
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Giriş 
Tarikatların İslam toplumundaki hizmetleri tasavvufî eğitim alanında yo-

ğunlaşmakla beraber, zamanla ilmî, kültürel, sosyal ve siyâsî alanlara da ya-
yılmıştır. Tarikatların toplumsal kabul görmeleri ve yayılmalarında, kurucu 
şahsiyetlerin ortaya koydukları temel prensipler ve belirledikleri vizyon kadar, 
bunları gerçekleştirebilecek donanımlı ve dirayetli mutasavvıfların yetişmesi-
nin de önemi büyüktür.

Bu tarikatlardan biri olan Nakşibendiyye, Doğu Asya’da özellikle Hint alt 
kıtasında Müceddidiyye koluyla temsil edilmiştir.1 Nakşibendî şeyhlerinden 
İmam-ı Rabbânî olarak tanınan ve kendisine “Müceddid-i Elf-i Sânî” ünvanı ve-
rilen Ahmed Sirhindî (ö. 1624)’nin kurucusu olduğu Müceddidiyye kolu, fark-
lı inanç ve düşüncelerin yaygın olduğu Hint alt kıtasında, İslam’ın toplumsal 
alanda güçlü ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf etmiştir.2 Ahmed 
Sirhindî ve halifelerinin tasavvufî bir altyapı ile yürüttükleri çalışmalar, karşı-
laşılan çok sayıda siyasî ve toplumsal zorluklara rağmen büyük bir başarı elde 
etmiştir.

Nakşibendî-Müceddidîliğin Asya’nın batısında etkili olmaya başlaması ise 
Şah Abdullah Dihlevî (ö. 1824) dönemine rastlar. Dihlevî’nin Ortadoğu’da ta-
rikatın yayılması için seçip yetiştirdiği şahsiyetler arasında en çok öne çıkan 

*				Yrd.Doç.Dr.,	Ağrı	İbrahim	Çeçen	Üniversitesi	İslami	İlimler	Fakültesi	(a.c.kavak@hotmail.com).
1 Hamit	Algar,	Nakşibendilik,	İnsan	Yay.,	İstanbul	2013,	s.	35-46;	Halil	İbrahim	Şimşek,	18. 

Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî-Müceddidî Hareket, Hititkitap	Yay.,	Çorum	2008,	s.	
54-56.	

2 Müceddidiyenin	Hint	 alt	 kıtasındaki	 faaliyetleri	 için	 bk.	Mahmud	Ahmed	Ğâzî,	Tarîhu’l-
hareketi’l-Müceddidiyye,	Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,	Beyrut	2009,	s.	124-169.
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kişi Irak’ın Şehrezûr bölgesinden gelen Molla Hâlid olmuştur. Şah Abdullah 
Dihlevî’nin “Mevlânâ” diye hitap ettiği3 Molla Hâlid, hilâfetnâme aldıktan son-
ra Mevlânâ Hâlid olarak tanınacaktır.

Mevlânâ Hâlid’in Nakşibendî-Müceddidî şeyhi olarak Irak’a dönüşüyle baş-
layan yeni dönem, İmam-ı Rabbânî ve takipçilerinin XIX. Yüzyılın başına kadar 
Asya’nın doğusunda yaptıkları dinamik çalışmalarla oluşan dinî-tasavvufî ze-
minin bir benzerinin, Ortadoğu hatta Uzakdoğu’da oluşmasının önü açılmıştır. 
Mevlânâ Hâlid’e nispetle Hâlidiyye olarak anılan bu hareket, Osmanlı impara-
torluğunun egemen olduğu hemen her bölgede temsil edilmiş ve mensupları 
siyasî ve toplumsal alanda saygın bir yer edinmişlerdir.

Mevlânâ Hâlid ve yetiştirdiği onlarca halifesi, Osmanlı toplumsal hayatına 
getirdikleri canlılık ve sağladıkları ilmî ve tasavvufî katkılar kadar, toplumsal 
alanda ve yöneticiler nezdinde dinî hassasiyetlerin gözetilmesi hususundaki 
titizlikleri ve zaman zaman padişah dâhil yetkili devlet ricaline karşı oluştur-
dukları baskı ve kamuoyuyla da dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir. Hâlidî men-
suplarının kökleri Müceddidîliğe dayanan bu toplumsal alanın dinin emirleri-
ne göre dizayn edilmesini hedefleyen faaliyetleri, bazı devlet ricalini tedirgin 
etmiş ve Hâlidî mensuplarına karşı tedbir almaya sevk etmiştir. Bu tedbirler 
içinde Hâlidî şeyhlerinin sürgün edilmeleri de yer almaktadır.4 Bu bildirimizde 
kısaca Hâlidî sürgünlerine değindikten sonra, bu sürgün hadisesinden etkile-
nen Karahisar-ı Sahip Sancağından Şeyh İbrahim Efendi’den bahsedeceğiz.

I. Hâlidî Sürgünlerine Genel Bir Bakış
Mevlânâ Hâlid’in Şehrezûr bölgesinde başlattığı Bağdat’ta geliştirdiği ve 

nihayet Şam’da olgunlaştırdığı Hâlidîlik, bir tasavvufî hareketten çok daha 
fazlasını ifade etmektedir. Tasavvufî, toplumsal ve siyasî ayakları bulunan bu 
hareketin temel esasları ve hedefleri bilinmeden, Hâlidî sürgünlerinin de çok 
sağlıklı tahlil edilemeyeceği kanaatindeyiz. 

Hâlidîliğin ana karakterleri haline gelen ve mensupları tarafından büyük 
bir saygı ve ihtimamla uygulana gelen prensiplerden dördü oldukça önemlidir. 
Bunlar;

1. Dinin zahiri ahkâmına uyulması ve bu hususta asla gevşeklik gösterilme-
mesi.

2. İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine hizmet edilmesi ve bunun garan-
tisi olarak görülen Osmanlı halifesinin desteklenmesi.

3 “Mevlânâ”	 hitabı	 için	 bk.	 Şah	Abdullah	 Dihlevî,	 İcâzetnâme,	 Süleymaniye	 Yazma	 Eser	
Kütüphanesi	H.	Hayri-H.	Abdullah	Bölümü	no:	56,	vr.	85a,	85b.

4 Hülya	Küçük,	(Osmanlı	Devleti’nde	Yönetim-Nakşbendi	İlişkisine	Farklı	Bir	Bakış:	Hâlidî	
Sürgünleri),	Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006,	sayı:	17,	s.	109-117.
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3. İslam dünyasını sömürgeleştirmeye karar veren Batılı ülkelere ve destek-
ledikleri misyonerlik faaliyetlerine karşı mücadele edilmesi.

4. İslam dünyasında ikilik yaratan ve toplumsal birliğe zarar veren Şia dü-
şüncesine geçit verilmemesi.

Yukarıda yer alan 2. ve 3. maddelerin Hâlidî sürgünlerine zemin hazırladığı 
söylenebilir. Şöyle ki; Mevlânâ Hâlid halifelerine genelge niteliğinde bir mek-
tup göndermiş ve bu mektubunda Müslümanların halifesi vasfını taşıyan Os-
manlı sultanına her hatmede duâ edilmesini istemiştir. Burada mektubun ilgili 
kısmını verip sonra değerlendirmeye geçmemiz konunun daha iyi kavranması 
açısından faydalı olacaktır. 

“…Allahım! Büyük himmet sahibi olan padişahımızı koru. Onu gaybın as-
kerleriyle destekle. İslâm dinini muhafaza etmeye yardım eyle. Günler devam 
ettiği müddetçe ehlinden ona halef olabilecek kimseleri payidar eyle.

Karada ve denizde askerlerini muzaffer eyle. Vezirlerini, yardımcılarını ve 
elçilerini ıslah eyle. Sultanımızı ve yardımcılarını, beldelerin imarına ve insan-
ların huzuruna sebep kıl, onlarla sünnet-i seniyyeyi ihya ettir. Parlak ve açık 
nebevî şeriatın alametlerini onlarla yücelt. Sultanın düşmanı dinin düşmanı ol-
duğundan düşmanlardan yardımını kes ve onları rezil ve rüsva eyle.

Dinden çıkan ve emrinden uzaklaşanları helak et veköklerini kurut.Hayatta 
olanları helak olanlara ilhak et. Selamet ve afiyeti üzerimize, hacılara, savaşan-
lara, düşmana karşı hazır kıta gibi bekleyenlere,yolculara, karada ve denizdeki 
Hz. Muhammed (sav) ümmetine takdir eyle. Allah’ın salat ve selamı Peygam-
berimizin âl ve ashabının üzerine olsun. Hamd âlemlerin Rabbı olan Allah’a 
mahsustur.”5

Mevlânâ Hâlid’in Osmanlı sultanı ve devlet ricaline yapılmasını istediği duâ 
iyi irdelendiğinde hem duâ hem de ikaz içerdiği görülecektir. Duânın birinci 
kısmında Osmanlı sultanına duâ edilirken, ikinci paragrafta yani “…Vezirleri-
ni, yardımcılarını ve elçilerini ıslah eyle. Sultanımızı ve yardımcılarını, belde-
lerin imarına ve insanların huzuruna sebep kıl, onlarla sünnet-i seniyyeyi ihya 
ettir. Parlak ve açık nebevî şeriatın alametlerini onlarla yücelt. Sultanın düşmanı 
dinin düşmanı olduğundan düşmanlardan yardımını kes ve onları rezil ve rüs-
va eyle” sözlerinde ise ikaz bulunmaktadır. Yani devlet ricali bir şekilde dinin 
emirlerini yerine getirmez ve bu hususta muhalif ve muarız durumuna düşer-
lerse Hâlidîler, bu konuda gerekeni yapmaktan geri durmayacaklardır. 

Hâlidî şeyhlerinin “İslam dünyasını sömürgeleştirmeye karar veren Batılı 
ülkelere ve destekledikleri misyonerlik faaliyetlerine karşı mücadele etmek” 
düşünceleri de sürgünlerin de etkili olan bir diğer husustur. Zira XIX. Yüzyılda 

5 Muhammed	Es’ad	Sahib,	Buğyetü’l-vâcid fî mektûbâtı hazreti Mevlânâ Hâlid,  
Matbaatu’t-terakkî,	Dimaşk	1334,	s.	166-171	
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çıkarılan dinî azınlıklarla ilgili kanuni düzenlemeler, Hâlidîler tarafından İslam 
dünyasını sömürmeye başlayan Batıya verilen tavizler olarak telakki edilmiş 
ve bu konuda toplumsal, siyasî ve askeri alanlardaki huzursuz kesim harekete 
geçirilmiştir. 

Mevlânâ Hâlid’in Süleymaniye ve Bağdat’tan nazikçe sürülmesinin arka-
sında yatan nedenlerle, Hâlidî şeyhlerinin Nisan 1828’de İstanbul’dan Sivas’a,6 
Sivas’tan Şam’a, Bağdat ve Süleymaniye’ye sürülmeleri ve zorunlu ikame-
te tabi tutulmalarının ardındaki sebepler aynıdır. Öte yandan 1828 sürgünü, 
Hâlidîliğin tarihi serüveni içinde mensuplarının karşılaştığı en büyük toplu 
sürgün olma özelliğine sahiptir.

Hâlidîlerin 1828 yılındaki sürgün hadisesinde Halet Efendinin ve Mevlânâ 
Hâlid’in tarikattan uzaklaştırdığı Abdülvehhab es-Sûsî’nin aleyhte çalışmaları-
nın7 hızlandırıcı etkisinin bulunduğunu da söylemek gerekir. 

II. Karahisarlı Hacı İbrahim Efendi’nin Hâlidîlikle Bağlantısı
Karahisarlı Hacı İbrahim Efendinin Hâlidîlikle ilk teması İstanbul’da gerçek-

leşmiştir. Hacı İbrahim Efendi Mevlânâ Hâlid’in İstanbul’a görevlendirdiği Şeyh 
Abdülvehhab es-Sûsî ile tanışmış ve ona intisap etmiştir. Şeyh Abdülvehhab’ın 
İstanbul’dan Hacca gittiği dönem ona refakat eden Hacı İbrahim Efendi, dönüş-
te şeyhinden irşad izni almış ve halifesi olarak Karahisar-ı Sahib Sancağında 
irşad görevine başlamıştır. 

Karahisar’da bulunan ulu camide irşad faaliyetlerine başlayan Hacı İbrahim 
Efendi’nin bundan sonraki süreçte yani Şeyh Abdülvehhab’ın tarikattan tard 
edilmesinden sonra nasıl bir yol izlediği hususunda elimizde kesin bir bilgi bu-
lunmamaktadır. Fakat Süleymaniye Yazma eserler kütüphanesinde bulduğu-
muz ve Hacı İbrahim Efendi adına düzenlenen bir icazetnamede onun Şam’da 
Mevlânâ Hâlid’den intisabını tazelediği ve hilafetnâme aldığı anlaşılmaktadır.8 

Burada Hacı İbrahim Efendi’nin İstanbul’da iken kendisinden hilafetname 
aldığı ve sonradan mürşidi Mevlânâ Hâlid tarafından irşad görevi elinden alı-
narak tarikattan tard edilen Abdülvehhab es-Sûsî’den birkaç kelimeyle de olsa 
bahsetmemizin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü Şeyh Abdülvehhab, için-
de talebesi Hacı İbrahim Efendi’nin de bulunduğu çok sayıda Hâlidî şeyhinin 
sürgün edilmesinde dolaylı olarak etkili olmuştur.

6 BOA,	HAT	1243,	Dosya	no:	734,	Gömlek	no:	34812.
7 Bu	hususta	geniş	bilgi	için	bk.	Abdulcebbar	Kavak,	Mevlânâ	Hâlid-i	Nakşibendî	ve	Hâlidîlik,	

Nizamiye	Akademi	Yay.,	İstanbul	2016,	ss.256-258. 
8 Mevlânâ	 Hâlid,	 İcâzetnâme,	 Süleymaniye	 Yazma	 Eserler	 Kütüphanesi,	 Yazma	 Bağışlar	

Bölümü,	no:	5355-7,	vr.57a-59b.
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Abdülvehhab es-Sûsî Kimdir?
Abdülvehhab es-Sûsî Mevlânâ Hâlid’in Behdînan bölgesinde9 irşadla görev-

lendirdiği birkaç halifesinden biridir. İmadiye’de doğup büyümüş, medrese tah-
sili için Kuzey Irak ve Bağdat’ta bulunan medreselerde dersler almıştır. Zekâsı, 
girişkenliği, ilmî yönü ve müderrisliği ile akranları arasında tebarüz etmiştir. 
Mevlânâ Hâlid’in Bağdat’ta bulunduğu dönem yanında tasavvufî eğitim alan 
es-Sûsî, irşad izni aldıktan sonra memleketi İmadiye’ye görevlendirilmiştir. 

İmadiye bölgesinde başlattığı hummalı irşad faaliyetleriyle etrafına çok sa-
yıda müridi toplamayı başaran Abdülvehhab es-Sûsî, bölgenin yerel idareci-
lerinin tasavvufî faaliyetleri için inşa ettikleri tekkenin ardından faaliyetlerini 
Musul’a kadar yaymayı başarmıştır. İmadiye’deki bu ilk Nakşibendî-Hâlidî 
tekkesinin açılmasını, tarikatın Behdînan ve Musul bölgesinde kalıcı hale geldi-
ğinin işareti olarak gören Mevlânâ Hâlid, Abdülvehhab es-Sûsî’ye bir mektup 
yazarak çalışmalarından dolayı tebrik ve takdir etmiştir.10

Abdülvehhab es-Sûsî, Mevlânâ Hâlid’in Şeyh Salih’ten sonra İstanbul’a hali-
fe göndermek istediği dönemde bu vazifeye aday olmuş ve irşad faaliyetlerinde 
bulunmak üzere gitmek istediğini dile getirmiştir. İstanbul’a görevlendirdiği 
halifeler konusunda oldukça seçici ve hassas davranan Mevlânâ Hâlid, Ab-
dülvehhab es-Sûsî’nin bu talebini geri çevirmemiş ve İstanbul’a göndermiştir.11 
Onun bu kararında es-Sûsî’nin ilmî yönden yeterli bir kişiliğe ve iyi bir hitap 
kabiliyetine sahip olmasının yanında, İmadiye’de sergilediği başarılı çalışmala-
rın da etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Osmanlının payitahtında daha önce Mevlânâ Hâlid’e intisap eden veya onu 
seven bazı devlet ricali ve ilmiye sınıfı mensubuyla, Şeyh Salih’in irşadı saye-
sinde Hâlidîliğe mensup olan hatırı sayılır bir kitlenin varlığı, Abdülvehhab 
es-Sûsî’nin işini kolaylaştırmış ve kısa sürede İstanbul’daki şehir hayatı ve elit 
tabakaya uyum sağlamıştır. Fakat İstanbul’daki ortam ve gördüğü saygı onu 
amacını aşan bazı çalışma ve uygulamalara itecektir. Sahip olduğu liderlik hırsı 
ve elde ettiği bu güçlü konumun sarhoşluğuyla önce hatme-i hâceganda oku-
nan silsilede Mevlânâ Hâlid’in adı yerine kendi adını koymuş ve kendine ra-
bıta yaptırmaya başlamıştır. Bu durum Abdülvehhab es-Sûsî açısından sonun 
başlangıcı olmuştur. Mevlânâ Hâlid onu iki defa Şam’a çağırmıştır.12 İlkinde 
onu bu davranışı hususunda ikaz etmiş ve bir daha tekrarlanmamasını istemiş-
tir. İkinci Şam’a çağrılışında ise Mevlânâ Hâlid sadece verdiği hilafet görevini 

9 Behdînan	bölgesi	günümüzde	Kuzey	Irak’ta	yer	alan	Duhok	şehrinin	idari	sınırlarıyla	büyük	
oranda	örtüşmektedir.

10 Abdülkerim	Müderris,	Yâd-ı Merdân,	Çaphâne-i	Ârâs,	Hevler	2011,	I,	180.
11 Muhammed	Es’ad	Sahib,	Buğyetü’l-vâcid fî mektûbâtı hazreti Mevlânâ Hâlid,  

Matbaatu’t-terakkî,	Dimaşk	1334,	s.	123-124.
12 Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid, s.	124.
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elinden almakla kalmamış, onun Nakşibendiyye tarikatıyla tümüyle ilişkisini 
kesecek bir adım atmış ve tarikattan tard etmiştir. 

Abdülvehhab es-Sûsî’nin araya Allâme Yahya Mizûrî gibi saygın şahsiyet-
leri aracı olarak koyması fayda vermemiş ve Mevlânâ Hâlid’i kararından vaz-
geçirememiştir. Bu merhaleden sonra Hicaz bölgesindeki diğer Nakşibendî-
Müceddidî şeyhlerinden yeniden irşad izni alma girişimleri de sonuçsuz kalmış 
ve nihayetinde Hindistan’a giderek Şah Abdullah Dihlevî’den hilafetnâme alma 
hayali de suya düşmüştür. Çünkü Şah Abdullah Dihlevî, Ortadoğu’daki en aktif 
ve gelecek vadeden halifesinin Abdülvehhab es-Sûsî hakkında verdiği kararı 
yerinde bulmuş ve “Hâlid burd/Hâlid bizde ne varsa aldı götürdü” diyerek13 
yine onu adres göstermiştir.

Bütün kapıların yüzüne kapanmasından sonra Hicaza dönen es-Sûsî, ora-
da görev yapan Hâlidî şeyhlerinin arasına fitne sokmaya ve Mevlânâ Hâlid’i 
kötülemeye başlamıştır. Hatta onun cinlerle ilişkisinin bulunduğu ve insanları 
büyülediğini iddia eden bir risale kaleme almıştır. Abdülvehhab es-Sûsî’nin bu 
risalesine reddiye olarak İbn Abidin “Sellü’l-hüsâmi’l-Hindî li nusrati’ş-Şeyh 
Hâlid en-Nakşibendî” adıyla bir eser yazmıştır.14

III. Hacı İbrahim Efendi’nin Birgi’ye Sürgün Edilmesi
Karahisar’daki ulu camiyi irşad faaliyetleri için mekân tutan Hacı İbrahim 

Efendi, ilmî ve tasavvufî faaliyetleriyle Karahisar’ın ilmiye sınıfı ve şehrin es-
nafı arasında saygın bir yer edinir. Kendisine intisap eden şahsiyetlerin sayısı 
yüzlerle ifade edilir ki birkaç yıl içinde şehrin merkezinde büyük bir tekke inşa 
edebilecek maddi olanaklara da sahip olmuştur. 

Hem ilim erbabının hem de esnafın Hacı İbrahim Efendi’nin etrafında top-
lanması Karahisar-ı Sahip Sancağının yöneticilerini tedirgin eder. Mütesellim 
Seyyid Hamid Efendi ile sancak beyi Abdullah Paşa, Hacı İbrahim Efendi’nin 
durumunu özetleyen ve ahali arasında bu kadar hızlı taraftar toplamasının teh-
likeli olabileceği ve bu nedenle Birgiye sürgün edilmesinin uygun olacağı hak-
kında Anadolu beylerbeyine bir resmi yazı yazarlar. Sürgün edilme talebinin 
gerekçeleri arasında şu hususlar öne çıkmaktadır:15

1. Hacı İbrahim Efendi’nin Nakşibendî şeyhi olarak etrafına toplanan mürit-
lerine Rabıta denen bir uygulamayı yaptırdığı ve bu uygulamanın Karahisar-ı 
Sahib Sancağındaki tasavvufî çevrelerde daha önce pek bilinmediği.

2. Bu zâtın, âlimlerden ve nüfuzlu esnaftan sayıları yüzlerle ifade edilen ge-
niş bir kitleyi kısa bir sürede etrafına toplayabilmesi ve büyük bir tekke inşa 
edebilecek maddi gelir elde etmesi.

13	 Sâhib,	Buğyetü’l-vâcid,	s.	125
14	 Arapça	olarak	kaleme	alınan	bu	eser	için	bk.	İbn	Abidin,	Sellü’l-hüsâmi’l-Hindî li nusrati’ş-

Şeyh Hâlid en-Nakşibendî, Matbaatu	Ârâs,	Erbil	2009.
15	 BOA,	HAT,	Dosya	no:	495,	Gömlek	no:	24296.
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3. Etraflarına böyle büyük kitle toplayan bu tür mutasavvıfların devletin ku-
rumsal işleyişi ve siyaseti açısından tehlike arz edebileceği.

Karahisar-ı Sahib Sancağı mutasarrıfı Abdullah Paşa’nın bu yazısı ile sürgün 
edilen ve Karahisar’daki çalışmaları akamete uğrayan Hacı İbrahim Efendi’nin, 
Birgi’deki Sürgün hayatı ve sonrasında memleketine geri dönüp dönmediği hu-
susu da belli değildir. 

Sonuç
Tarikatların toplumsal alandaki faaliyetleri genişledikçe, toplumun farklı 

katmanlarıyla olan ilişkileri de artmıştır. Tasavvufî faaliyetlerin yanında ilmî 
faaliyetlerin de yapılması tarikatlarla ilmiye sınıfını ilişkilendirirken, mutasav-
vıfların siyasî ve toplumsal hadiselere müdahaleleri, onları yöneticilerle müspet 
veya menfi anlamda yan yana veya karşı karşıya getirmiştir. 

İslam dünyasında geniş bir alana yayılan ve Müslümanların hüsnü kabulü-
ne mazhar olan Nakşibendiyye tarikatı hem Asyanın doğusunda hem de Orta-
doğu ve Uzakdoğu’da toplumsal hadiseler karşısında geliştirdiği dinî-tasavvufî 
mücadele refleksi ile dikkatleri üzerine çeken tarikatlardan biridir. Özellikle 
Nakşibendî-Müceddidî mensupları ile onların Ortadoğu’daki takipçileri olan 
Nakşibendî-Hâlidîler bu hususta en açık tavır belirleyen tasavvufî kesimler ol-
muşlardır. 

Ortadoğu’da özellikle Şehrezurlu Mevlânâ Hâlid ile başlayan ve halifeleri 
ile İslam dünyasının hemen her tarafına yayılan Hâlidîlik, İslam’ın toplumsal 
alanda yaşanması ve İslam’a aykırı kanun ve uygulamaların çıkarılmaması için 
verilen mücadelede etkili olmuşlardır. Bu nedenle Osmanlı Devleti prensipte 
Hâlidî şeyhlerinin tasavvufî ve ilmî faaliyetlerine karşı olmamakla beraber, 
siyasî ve toplumsal alana yönelik çalışmaları sebebiyle sürgün dâhil tedip ve 
tecziyelerine gidilmiştir.

Sürgün edilen çok sayıda Hâlidî şeyhi arasında Karahisar-ı Sahip Sancağın-
dan Hacı İbrahim Efendi de bulunmaktadır. Mevlânâ Hâlid’in İstanbul’da gö-
revlendirdiği halifelerinden Abdülvehhab es-Sûsî’ye intisap ederek Hâlidîliği 
benimseyen ve daha sonra Şam’da bizzat Mevlânâ Hâlid’den de irşad izni alan 
Hacı İbrahim Efendi, Karahisar’daki irşad faaliyetleri ve etrafına çok sayıda 
saygın esnaf ve ilmiye sınıfı mensubu toplamayı başarmıştır. Onun bu faali-
yetleri idarî açıdan tehlikeli görülmüş ve diğer Hâlidîler gibi sürgün edilmiştir. 
Birgi’ye sürgün edilmesine karar verilen Hacı İbrahim Efendi hakkında kaynak-
larda çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Hâlidî Sürgünlerine Karahisar-ı Sahib Sancağından Bir Örnek: Hacı İbrahim Efendi  
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EK1. Hâlidî şeyhi Hacı İbrahim Efendi’nin Birgi’ye sürgün talep yazısı ve 
serdedilen görüşler.

Hâlidî Sürgünlerine Karahisar-ı Sahib Sancağından Bir Örnek: Hacı İbrahim Efendi  





HÂLİDÎ KOLUNDAN NURŞİNLİ ŞEYH 
MUHAMMED DİYAUDDİN’E AİT MEKTUBAT’IN 
HADİS İLMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arif GEZER*

Giriş
Tasavvufi şahsiyetlerde kitap yazma geleneğinin pek yaygın olmadığı bilin-

mektedir. Bununla birlikte mektup yazmak ve mektuplarla irşatta bulunmak 
yine tasavvufi şahsiyetlerde yaygın bir gelenektir. Daha sonraları onların yaz-
dıkları bu mektuplar bir araya getirilerek “Mektubat” adıyla yayınlanmaktadır. 
Bir edebi tür olarak da kabul edilebilecek bu eserler, onların sahip olduğu kül-
türü geniş ölçüde yansıtmaktadır. Kitap açısından pek bakir olmayan bu meş-
hur tasavvufi şahısların hadis kültürlerini ortaya koyabilmenin en önemli bir 
yolu da onların Mektubat adlı eserlerinin incelenmesidir.

Hâlidîlik kolunun meşhur mürşitlerden olan Muhammed Diyauddin Haz-
retlerinin yazdığı mektublar çok çeşitli konuları ihtiva etmektedir: İrşad, tebliğ, 
taziye, va’zu nasihat, rüya yorumları, insanları Rasulullah’ın Sünnetini yaşa-
maya ve ihya etmeye davet etmek, Tarikat-ı Nakşibendiyye’yi yaymak, Şeriat-ı 
Garra’nın yaşanmasına teşvik, cihada davet, insanları Devleti Ali Osmaniye’ye 
sadık kalmaya çağırmak, cihat için gerekli malzeme ve levazımatı tedarik et-
mek, dargınların arasını sulhetmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, 
çeşitli sosyal konulara önemli rol almak … gibi 

Görüldüğü gibi Muhammed Diyauddin Hazretleri, döneminin gündem ko-
nusu olan bütün güncel olaylarına bizzat müdahil olmuştur. Bütün sosyal alan-
larda tam bir ıslahatçı rol oynamıştır. Böylesine aktif bir ıslahatçının Mektubatı, 
onun hayat felsefesini, yaşam tarzını ve Hadis-Sünnet anlayışını yansıtmakta-
dır. Dolayısıyla onun bakış ve düşünüş tarzını bulabileceğimiz çok önemli ve 
aydınlatıcı bir malzeme teşkil etmektedir.

____________________________

* Yrd.Doç.Dr.,	Van	Yüzüncüyıl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(arifgezer@hotmail.com).
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Biz bu çalışmamızda daha ziyade Mektubatta geçen hadisleri ele alacağız. 
Hadislerin tahkikini kaynaklarından araştıracağız. Hadisleri kullanma şekille-
rinden ve bağlamlarından hareketle onun Hadis-Sünnet anlayışını ortaya koy-
maya çalışacağız.

Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretlerinin Hayatı
Adı Muhammed Diyauddin’dir. Hazret lakabıyla meşhur olmuştur. Baba-

sının adı Abdurrahaman Tahi’dir. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Usba (Usveb) 
köyünde1855 (1272 H.) yılında doğmuştur. 

İlk eğitimini babası Abdurrahman Tahi’den almıştır. Zamanının zahiri ve 
batıni ilimlerini tahsil ederek Molla’lık icazetini almıştır. Babası kendi vefatı-
na yakın zamanlarda onu en büyük halifesi Bitlis’li Şeyh Fethullah Verkansi’ye 
emanet etmiştir. Muhammed Diyauddin, Eğitimini onun yanında tamamlamış 
ve 1889’da tarikat-irşat icazetini ondan almıştır. Mürşidinin zamanında 10 yıl, 
onun vefatından sonra da 24 yıl olmak üzere toplam 34 yıl irşat ve tebliğ göre-
vini sürdürmüştür.1

Muhammed Diyauddin Hazretleri, ilim, medrese, irşat gibi konulara çok 
önem vermiş, hayatını adeta bu hizmetlere adamıştır. Fakat o aynı zamanda, 
60’lı yaşlarda olmasına rağmen, 1. Dünya Savaşı esnasında elinde silahıyla, 
arkasında talebeleri ve müritleriyle beraber Ruslara karşı savaşmıştır. Doğu 
cephesinde Osmanlı’nın 5. Tümenine destek veren milis güçlerden birini teşkil 
etmiş, Ermenilere ve Ruslara karşı büyük yararlılıklar sağlamıştır. Bitlis ve çev-
resinin Rus işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamıştır. Bu savaşta birçok 
talebesiyle birlikte, Muhammed Said ve Muhammed Eşref adlı iki öz kardeşini 
de şehit vermiştir. Kendisi de bir kolunu kaybederek gazi olmuştur. Bütün bu 
hizmetlerinden dolayı daha sonra devrin yöneticilerinden tebrik ve teşekkür 
mektupları almıştır. Sultan Reşat’tan taltifler almış ve daha sonraları Gazi Mus-
tafa Kemal’in de övgüsüne mazhar olmuştur. Nutuk’ta da ona yer verilmekte-
dir. Said-i Nursi de ondan büyük sitayişlerle bahsetmektedir. 

Muhammed Diyauddin Hazretleri, sufilik ile cihadı, ilim tahsili ile cepheyi bir-
leştirebilen dikkat çekici bir şahsiyettir. Savaşın en şiddetli zamanlarında bile 
talebeleriyle cemaat olup vakit namazlarını kıldırıyordu. İkindiden sonraları da 
Hatme-i Hacegan zikrini yaptırıyordu. Etraftan, cephede olduklarını, namazı 
cemaatle kılmanın ve hatme zikrinin gerekmediğini söyleyenler olduğunda, her 
defasında onlara şöyle cevap veriyordu: “Cihad, tarikat vazifelerine mani değil-
se biz hem cihad ederiz hem de bütün vazifelerimizi hakkıyla yaparız.” 

Aynı şekilde cephede talebeleriyle ilim tahsilini de sürdürüyordu. Mevzi-
lendikleri her yerde ilk önce medrese olarak kullanılacak çadırları kurduruyor-

1	 Taşyürek,	Muzaffer,	Hatme-i Hacegan Sultanları,	Hacegan	Yay.	İst.	2003,	s.188.
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du. Bir defasında yerleştikleri yeni bir bölgede müridlerinin kurdukları çadırlar 
arasında durmuş “Niçin ilim öğrenen talebelerin sesini duyamıyorum?” diye 
sormuştu. “Efendim en önce mutfak çadırlarını kurduk” cevabını aldığında, 
müritlerini etrafına toplayıp onlara düşmanla niçin savaştıklarını anlattı. İlim 
öğrenmekteki maksadın da tıpkı cihatta olduğu gibi “İ’lau Kelimetillah” (Allah’ın 
dinini yüceltmek) olduğunu ifade etti. Cihat ile İlim öğrenmek söz konusu oldu-
ğunda beşeri ihtiyaçların önceliği olamayacağını söyledi ve sohbetini şu şekilde 
bitirdi: “Öyleyse bir dahaki sefere önce medrese olarak kullanılacak çadırları 
hazırlayacak, mutfak çadırlarını ondan sonra kuracaksınız!..”

Muhammed Diyauddin Hazretleri, ilim, irşat ve cihat çalışmalarının yanı 
sıra, bölgenin sosyal hayatında da aktif rol oynadı. Nurşin’den başka Bitlis, Si-
irt ve Bingöl sınırları içindeki birçok köyde, mescitler, medreseler ve dergâhlar 
yaptırdı. İlim ve irşad faaliyetlerini bölge bazında geniş bir sahaya yaydı. Ulaşa-
madıkları yerlere de yüzlerce mektup göndererek irşad, taziye ve arabuluculuk 
görevlerini yaptı. Halifelerinden Şeyh Alaaddin Verkansi,daha sonra bu mek-
tuplardan ulaşabildiği bir kısmını (113 tanesini) derledi ve “Mektubatı Hazret” 
adıyla kitaplaştırdı.

Muhammed Diyauddin Hazretleri, 1923 yılında vefat etmiştir. Nurşin’e, ba-
bası Şeyh Abdurrahman-ı Tahi’nin yanına defn edilmiştir.2 

Mektubatta Kullanılan Hadislerin Bağlamları ve Tahkiki
Mektubatın iki yerinde tasavvuf çevrelerinde sıklıkla kullanılan, halk 1) 

arasında da şöhret kazanan fakat ehli tarafından mevzu olduğu bilinen şu meş-
hur hadis yer almaktadır: 3

“Nefsini bilen rabbini bilir.” 
Bu hadis Mevzu bir hadistir.4 Yani aslında hadis değildir. Hadis diye uydu-

rulmuş bir sözdür.
Eserin 7. Mektubunda, dünyanın ve dünyalığın zemmi konusunda şöyle 2) 

bir hadis serd edilmektedir.5

“Dünya (ahirette) evi olmayanın evidir. Malı olmayanın malıdır. Onu (dünyalığı) 
ancak, aklı olmayan kişi toplar.”6 

2	 Yurtgezen,	Ali,	Hacegan Sultanları, Semerkand	Yay.	İst.	2015,	s.	201-209	(tasarrufta	bulu-
nularak)

3	 Muhammed	Diyauddin,	Mektubat,	Terc.	Hakim	Feyyaz	Karabel,	Menzil	Kitabevi,	Adıyaman,	
t.y.	7.	Mektup,	s.23	ve	69.	Mektup,	s.157	(Bu	eser,	bundan	sonraki	dipnotlarda	Mektubat	
şeklinde	verilecektir.)

4	 Aliyyu’l-Kari,	 el-Esraru’l-Merfu’a	 fi’l-Ahbari’l-Mevdua,	 el-Mektebet’l-İslami,	 Beyrut,	
1986;	s.	237,	No:	506	

5	 Mektubat,	7.	Mektup,	s.	21.
6 Ahmet	b.	Hanbel,	VI,	71.
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12. Mektupta, Rasulullah sevgisi işlenirken çok güzel bir bağlam ile şu 3) 
hadisten delil getirilmektedir.7

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 
Bu hadis muttefekun aleyh bir hadistir. Yani hem Buhari’de hem Müslim’de 

geçmektedir. Bu yönüyle, sahip olduğumuz en sahih hadislerdendir.8

Yine aynı Mektupta ve aynı sayfada, müminin dünyada zevkü safa pe-4) 
şinde koşmaması gerektiği bağlamında şu hadis ile istişhad edilmektedir.

“Dünya Mü’minin zindanı, kafirin cennetidir. Şayet dünyanın Allah nezdinde bir 
sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, ondan kafire bir yudum su bile vermezdi.” 9 

Bu rivayetin ikinci cümlesi başka bir mektupta da sevk edilmiştir.10 
Mektubatta en çok kullanılan hadislerden biri de maalesef yine bilhas-5) 

sa tasavvufi çevrelerde çok kullanılan, halk nesdinde de çok haksız bir şekilde 
büyük bir üne şöhrete ulaşan fakat sadece ehli tarafından uydurma bilinen şu 
sözdür:

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi arzu ettim. Beni bilsinler diye mahlukatı 
yarattım.”11

Mektubatın 3 yerinde geçen12 bu söz de mevzudur yani uydurmadır.
Çoğreşi Köyü’nden vefat eden Molla Esad’ın kardeşi Muhammed Emin’e 6) 

ve ev halkına, taziye için gidemediğini beyan ile bir taziye mektubu gönderir. 
Bu mektupta Ta’ziye Duası, Hz. Peygamber’den varid olan kaydıyla sevk edilir.13

“Allah ecrinizi büyütsün. Mateminizi güzel kılsın. Ölünüzü bağışlasın.”14

 Bu dua meşhurdur. Hemen bütün dua kitaplarında Ta’ziye Duası başlığıyla 
verilir. Ama biz aynı ifadelerle hadis olarak bulamadık.

Muhammed Diyauddin Hazretleri, bir mektubunda, gayri ihtyari olarak 7) 
insanın hatırına arız olan hatıralar konusunu şu hadisi ile açıklamaktadır.15

“(Hatıra gelen) bu şeyler (vesveseler), imanın kemalindendir.”16

Hadisin metnindeki ibare, “… imanın ta kendisidir” şeklinde olmakla bera-
ber, yukarıdaki ifade şekli de manayı değiştirmemektedir.

7	 Mektubat,	12.	Mektup,	s.	33.
8	 Muttefekun	aleyh,	Buhari,	Edeb	96/2,	VII.	112;	Müslim,	Birr	50,No:	165/2640,	III.	2034.
9	 Müslim,	Zühd	1,	No:	2956,	(III.	2272);	Tirmizi,	Zühd,	16,	No:	2324,	(IV.	562);	İbn	Mace,	

Zühd	3,	No:	4113,	II.	1378;	Müsned,	II.	197,323,389,485	(Yukarıdaki	rivayetin	ilk	cümlesidir.	
İkinci	kısım	bu	rivayetlerde	yoktur).

10	 Mektubat,	7.	Mektup,	s.	20.
11	 Aliyyu’l-Kari,	el-Esraru’l-Merfua	fi’l-Ahbari’l-Mevdua,	s.	269,	No:	353.
12	 Mektubat,	19.	Mektup,	s.	48;	44.	Mektup	s.	96;	82.	Mektup,	s.	180.
13	 Mektubat,	22.	Mektup,	s.	52.
14	 Hadis	olarak	bulamadık.
15	 Mektubat,	28.	Mektup,	s.	62.
16	 Müslim,	İman	60,	I.	119,	No:	211/133.
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Mektuplarda en çok işlenen konulardan birisi de ta’ziye konusudur. Bir 8) 
ta’ziye mektubunda şöyle bir hadis sevk edilir:17

“Ben ümmetim için (ölüm hususunda) selefim. Benim vefatımın musibeti gibi hiçbir 
musibet başlarına gelmez.”18

Görüldüğü gibi bu hadisin manası ile sevk edildiği bağlam çok uyumlu-
dur.

Yine aynı yerdeki ta’ziye ile ilgili teselli vermek için şu hadisi de sevk 9) 
eder.19

“İnsanlardan ya da mü’minlerden birisinin başına bir musibet gelse, vefatımın mu-
sibetiyle, başına gelen diğer musibetlerin üzüntüsünden teselli bulup sabretsin. Çünkü 
ümmetimden herhangi birisi, benden sonra, vefatımın musibetinden daha şiddetli bir 
musibet görmez.”20

Bu hadisin ikinci kısmı, bir önceki hadisin aynısıdır.
 Mektubatta en çok kullanılan hadislerden biri de şudur.10) 21

“Sizin herhangi biriniz beni, malından, evladından, nefsinden daha çok sevmedikçe 
hakkıyla iman etmiş olamaz.”22

Bu hadis Buhari’de mevcuttur. İrşatta çokça kullanılan sahih bir hadistir.
Herkesin ölümlü olduğunu, bundan kimsenin beri kalamayacağını şu 11) 

rivayetle anlatır:23

Rivayet edilmiş ki Sıddıki Ekber, Hz. Peygamber’in vefatında sahabilere hitaben şöy-
le buyurdular: “Kendinize gelin. Şayet Muhammed’e ibadet eden varsa, Şüphesiz ki 
Muhammed öldü. Allah’a ibadet eden varsa, şüphesiz ki Allah diridir. Ölmez.”24

Bu hadis de Ta’ziye bağlamında sevk edilmesi çok uygun bir rivayettir.
Mektubatın başka bir yerinde İstirca ayeti ile de ta’ziyede bulun-12) 

maktadır.25

Hz. Peygamber’den özetle şöyle rivayet edildi:
“Musibet zamanında, “Biz Allah’ın kuluyuz ve yine ona döneceğiz” diyen kimseden 

başka musibetin ağırlığını sırtına alan olmamıştır (sabretmemiştir).”26 
İstirca ayeti ile ta’ziyede bulunmak çok yerinde ve uygun bir uygulama ol-

makla beraber, ayetten sonra sevk edilen cümleyi biz hadis olarak bulamadık.

17	 Mektubat,	37.	Mektup,	s.	82.
18	 Tirmizi,	Cenaiz	64,	No:	1062,	III.	1062.
19	 Mektubat,	a.y.
20	 Yakın	mana	ile:	İbn	Mace,	Cenaiz	55,	I.	510,	No:	1599.
21	 Mektubat,	37.	Mektup,	s.	83;	67.	Mektup	s.	151;	69.	Mektup,	s.	156.
22	 Buhari,	İman	8,	I.	9.
23	 Mektubat,	37.	Mektup,	s.	83.
24	 Buhari,	Cenaiz	3,	(II.	70-71),	Ashabu’n-Nebiyyi	5/13,	(IV.	194)
25	 Mektubat,	38.	Mektup,	s.	84.
26	 Hadis	olarak	bulamadık.	
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Muhammed Diyaudddin Hazretleri, y13) ine bir ta’ziye mektubunda, vefat 
eden kişilerin mezardaki halini şu cümlelerle anlatır:27 

“Rasulullah buyurdular ki:
“Ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Bo-

ğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birisini beklediği gibi, meyyit de ana-
sından, babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir 
dua gelince, dünyanın hepsinin kendisine verilmesinden daha çok sevinir. Allahu Teala 
yaşayanların duası sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere 
hediyesi, onlar için dua ve istiğfar etmektir.”28

Biz bu metni hadis olarak bulamadık.
Aşağılık olan dünyadan ve diğer fani şeylerden yüz çevrilmesi gerekti-14) 

ği bağlamında şu hadisi sevk eder:29

Dünya ve ahiretin efendisinden rivayet edilmiştir ki:
“Dünyada sanki bir garib veya yolcu gibi ol.”30

Bu hadis bu haliyle, Hadis kitaplarında mevcut olan metninin ilk cümlesi-
dir.

Fitne ve fesat ehli olarak gördüğü Kudiy oğulları Zübeyir ve Said’den 15) 
uzak durulması gerektiğini, onlarla dostluk kurulmasının haram olduğnu be-
lirterek şu hadisi sevkeder:31

Efendimizden rivayet edilmiştir ki:
“Fitne uykudadır. Allah onu uyandıranı rahmetinden uzaklaştırsın.”32

“Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretleri, bu hadisin şerhini de şöyle yapar:
İşte bu Hadisin nassına göre, fitneye sebep olan kimse, Allah tarafından la-

netlenir ve bu hadisin mefhumu Said’e33 şamil gelmektedir. Bu nedenle ondan 
kaçıp ondan yüz çevirmek vaciptir…”34

Dünyanın meşakkat ve gurur (aldanma) yeri olduğunu ifade ederek şu 16) 
hadisi getirir:35

“Allahın zikri ve onunla ilgili olanlar hariç, dünya ve içindekiler mel’un-
dur.”36 

27	 Mektubat,	39.	Mektup,	s.	86.
28	 Hadis	olarak	bulamadık
29	 Mektubat,	42.	Mektup,	s.	93.
30	 Buhari,	Rikak	3;	Tirmizi,	Zühd	25.	
31	 Mektubat,	43.	Mektup,	s.	95.
32	 Acluni,	Keşfu’l-Hafa,	II.83,	No:	1817;	Rafii,	el-Emali,	Enes	b.	Malik’den	rivayet	etmiştir.	

El-Albani	hadisi	zayıf	olarak	kabul	etmiştir.	Silsiletu’l-Ehadisi’d-Daife,	IV.	104
33	 Bu	kişi,	Mektubun	yazıldığı	Billikli	Köyü’ndeki	Ahmet	Ağanın	hasımlarından,	Kudiy	oğlu	

Said’dir.
34	 Mektubat,	a.y.
35	 Mektubat,	60.	Mektup,	s.	136.
36	 Tirmizi,	Zühd	3,	II.	1377,	No:	4112.
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Aynı hadisi, hadis olduğunu belirtmeden sadece, “Rivayet edilmiştir ki…” 
diyerek başka bir yerde daha sevk etmektedir.37

Metin olarak değil de muhteva olarak şöyle bir hadis rivayeti de vardır:17) 
“Onu (Hz. Peygamber’i) rüyada görmek haktır. (Doğru olup, batıl bir rüya 

değildir.)” 38

Hadisin metni ise şu şekildedir: 
“Beni rüyada gören gerçekten görmüştür. Zira şeytan benim suretimde temessül 

edemez. Mü’minin rüyası, nübüvvetin 46 cüz’ünden bir cüzdür.”39

62.“Beyhaki hadis kitabının şuabu’l-iman bahsinde Hz. Peygamber’in 18) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir” kaydıyla şu hadisi sevkeder:40

“Bir kimse, bid’at sahibi birisine ta’zimde bulunsa, gerçekten İslamiyetin yıkılması-
na yardım etmiş olur.”41 

Cuma namazının önemine dikkat çekmek için şöyle bir hadis sevk 19) 
eder:42

“Kim ki gevşeklik göstererek 3 Cuma namazını terk ederse, Allah onun kalbini 
mühürler.”43

Aynı yerde ve aynı konuda, aynı hadisin diğer bir tariki kabul edilebi-20) 
lecek şu rivayeti de ekler:44

“Kim ki özürsüz olarak 3 Cuma namazını terk ederse, muhakkak ki İslamiyeti arka-
sına atmıştır.”45

Bu tarikatın, müridin kalbinde Allah’ın muhabbetinden başka bir mu-21) 
habbet kabul etmeyeceğini ifade ederek, “O sadık muhbir şöyle buyurmuştur” 
kaydıyla şu hadisi sevk eder:46

“Dünya ve ahret ancak iki kumadan başka bir şey değildir. Birisi razı olursa, diğeri 
darılır.”47

Acluni tarafından Hz. İsa’ya ait olduğu ifade edilen bu söz, Muhammed Di-
yauddin Hazretleri tarafından Mektubatın başka bir yerinde de hadis olarak 
sevk edilmektedir.48 

37	 Mektubat,	45.	Mektup,	s.	98.
38	 Mektubat,	54.	Mektup,	s.	126.
39	 Buhari,	Ta’bir	10/2,	VIII.	71;Müsned,	III.	269.
40	 Mektubat,	62.	Mektup,	s.	140.
41	 el-Beyhaki,	 Şuabu’l-İman,	 XII.	 57,	 No:	 9018,	 Thk.	Abdulali	Abdullhamid,	Mektebetu’r-

Rüşd,	I-XIV,	2003;	Taberani,	el-Evsat,	VII.	35,	No:	6772;	El-Albani,	ed-Daife,	No:	1862.
42	 Mektubat,	65.	Mektup,	s.	146.
43	 Ebu	Davud,	Salat	203/4,	(I.638),	No:	1052;	Tirmizi,	Cum’a	7,	(II.	373);	Müsned,	III.	332.
44	 Mektubat,	a.y.
45	 El-Albani,	ed-Daife,	II.	112.	(Ebu	Ya’la’nın	Müsnedi	II.719’dan	naklen)
46	 Mektubat,	66.	Mektup,	s.	148.
47	 Acluni,	Keşfu’l-Hafa,	I.	408	(Hz.	İsa’ya	ait	bir	söz	olarak).
48	 Mektubat,	111.	Mektup,	s.	223.
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Hadisi Kutside Cenabı Hakk’ın şöyle buyurduğu riv22) ayet edilmiştir.” 
Kaydıyla şu hadisi sevk eder:49

“Ben, kulumun benim hakkımda sahip olduğu zan üzereyim.”50

Bu hadis de muttefekun aleyh (hem Buhari’de hem de Müslim’de bulunan) 
bir hadistir.

Muhammed Diyauddin Hazretleri, bir mektubunu şu hadisin şerhine 23) 
hasretmiştir.51

“Allah’ı rab, İslamı din, Muhammedi rasul kabul eden kimse, imanın tadını 
almıştır.”52

Mektupta, bu hadisin bir sayfalık bir şerh ve açıklaması yapılmaktadır. 
Özetle sünnet ile amel etmeye teşvik edilmektedir. Nefsin arzularını terk et-
menin ancak sünnete ittiba ile mümkün olacağını, bu hallerin ise müride ancak 
mürşidini sevmesinden peyda olacağını, dolayısıyla akıllı kişinin o muhabbeti 
elde etmeye çalışması gerektiğini… ifade eder.

Köy reisi İbrahim Ağa’ya Şeyh Ahmed’e yardım etmesi için yazdığı bir 24) 
mektupta şu hadise yer verir.53

“Hepiniz çobansınız. Gözetmeniz ve idareniz altında olanlardan mesulsünüz.”54 
Kullanıldığı bağlama çok uygun düşen bu hadis de muttefekun aleyh hadis-

lerdendir.
Bulanık İlçesi kaymakamı Hüseyik Faik Bey’e bir mektup yazarak ona 25) 

nasihatlarda bulunan Muhammed Diyauddin Hazretleri şu uzun hadise yer 
verir:55

“Ey insanlar! Gerçekten mubarek, büyük bir ay size yaklaştı. Onda bin aydan daha 
hayırlı olan kadir gecesi vardır. Allahın, orucunu farz, gecesinde ibadet kılınmasını na-
file eylemiş bir aydır.” 

Hadisin devamında da şöyle buyurdu. 
“Bir kimse o ayda hayır işlemekle kendini Allah’a yaklaştırsa, başka bir zamanda bir 

farz eda etmiş gibi, bir kimse onda bir farz ibadeti eda ederse, başka bir zamanda da 70 
farz eda etmiş gibi sevap kazanır. O sabır ayıdır. Çünkü onda yemek yenmemeye sab-
redilir. Sabrın sevabı cennettir. Lütuf ve merhamet ayıdır. Onda müminin rızkı artar. 
Her kim ki onda bir oruçluya orucunu açtırırsa, günahlarına bir mağfiret olup kendini 
cehennem ateşinden azad eder ve orucunu açtırdığı kimsenin ecrinden bir şey eksik 
olmaksızın kendisine de o kadar ecir vardır.” 

49	 Mektubat,	67.	Mektup,	s.	150.
50	 Buhari,	Tevhid	15,35;	Müslim,	Zikir	1,	No:	2675.
51	 Mektubat,75.	Mektup,	s.	170.
52	 Tirmizi,	İman	10,	No:	2623,	(V.	14).
53	 Mektubat,	94.	Mektup,	s.	200.
54	 Muttefekun	aleyh	bir	hadistir.	Buhari,	Cuma	11,	(I.	215);	Müslim,	İmare	5,	No:30/1829,	II.	1459.
55	 Mektubat,	99.	Mektup,	s.	206.
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Bunun üzerine mecliste bulunanlar, 
Ey Allah’ın Rasulü! Hepimiz, oruçlu bir kimseye orucun açtıracak kadar imkân bu-

lamayız, deyince Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu.
“Allah bu sevabı, oruçlunun orucunu tek bir hurma veya bir yudum su veya bir 

yudum süt ile açtırana da verir.”
Yine devamla Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki:
“Onda (ramazan ayında) 4 hasleti çokça talep ediniz. Bunlardan ikisiyle Rabbını-

zı kendinizden razı eder, diğer diğer iki hasletten de vazgeçemezsiniz. Rabbınızı razı 
edeceğiniz 2 haslet; Kelime-i Şehadet olan Eşhedu en la ilahe illallah (Allah’tan başka 
ilah olmadığına şehadet ederim) cümlesini söylemeniz ve mağfiret dilemenizdir. Vazge-
çemeyeceğiniz diğer 2 haslet ise Allahu Tealadan kendinize cenneti dileyip cehennem 
ateşinden de ona sığınmanızdır.” 56

Bu mektupta Sünnete mutabaatin ancak muhabbet ile sağlanacağı ifade edil-
mekte, ekabirden bazısının sözü kaydıyla şöyle denmektedir: “Muhabbet itaat 
etmektir.” Yani Muhammed Diyauddin Hazretleri’nin anlayışına göre, “Muta-
baat muhabbetle olur, Muhabbet ise (mürşide) itaatle.”57

Şam Vilayetinin Salihiyye Mahallesinde mukim Abdulkuddus efendiye 26) 
yazdığı mektubunda dünya ve dünya sevgisinin kınanması gerektiğini dile ge-
tirir ve şu hadisi de serd eder.58

Hadisi Şerifte rivayet edilmiştir ki;
“Dünya sevgisi bütün günahların başıdır.”59

Hadisin devamında Şeyh Abdullah Dehlevi’nin “her günahın başı küfür-
dür” sözü aktarılarak şöyle bir çıkarım yapılmaktadır:

Bu iki cümleden mantık ilminin kurallarına göre şu sonuç çıkar: “Dünya 
sevgisi küfürdür”60

MEKTUBATTAKİ BAZI İLGİNÇ ANEKDOTLAR
İbn Sina Hakkındaki ilginç sözleri:
Nakledilmiş ki evliyalardan birisi, Hz. Peygamberi (s.a.v.) rüyada görür, on-

dan bazı şahısların durumunu sorar. Ta ki söz Ebu Ali İbni Sina’ya gelir.
Peygamber (s.a.v.), 
“O bana mutabaat etmeden kendi aklıyla doğru yola ulaşmak istemiş bir 

adamdır. Ben de onu, bu elimle vurup ateşe attım” diye cevap verdi.61 

56	 Munziri,	Tergib	ve	Terhib,	II.	94-95,	Bab;	Sıyamu	Ramazan,	No:	13.
57	 Mektubat,	a.y.
58	 Mektubat,	101.	Mektup,	s.	212.
59	 Acluni,	Keşfu’l-Hafa,	I.	344	(zayıf	kaydıyla).
60	 Mektubat,	a.y.
61	 Mektubat,	100.	Mektup,	s.	222.
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Aynı olayı başka bir mektubunda da şu şekilde aktarmaktadır:
“Şeyhlerin bazısı da Fahri Kainat efendimizi rüyada gördüklerinde kendi-

sinden ümmetinden bazı şahısların durumundan sorarlar. Efendimiz de soru-
lan kimselerin durumlarına münasib şeylerle cevap verirler. Sonra kendisinden 
Ebu Ali İbni Sina’nın durumu sorulunca buyurdular ki:

“O benim yolumdan başka bir yol ile Allah’a kavuşmak istedi. Dolayısıyla 
onu ateşe attım.”62

Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretleri bu rivayeti her iki yerde de Sünne-
te Mutabaaatın önemini anlatmak için bir örnek olarak vermektedir. Ona göre 
Allah’a kavuşmanın tek yolu, Hz. Peygamber’in sünnetine mutabaat etmek-
tir. Sadece kendi aklına uymak veya salt akılcılık ile kurtuluşa ermek müm-
kün değildir. Zaten onun tarikatının asıl gayesi de Hadis ve Sünnete63 ittibayı 
sağlamaktır.64 

Cepheden Yazılan Mektup:
Mektubattaki son mektup (ki bu113. Mektuptur)65 Şeyh Muhammed Diya-

uddin Hazretleri bizzat 1. Dünya Savaşında cephede düşman karşısında bulu-
nuyor iken, Halifesi Molla Muhammed Emin’e yazılmıştır. Bazı durumlar hak-
kında bilgi vermekte ve ondan biraz para, bir miktar iyi tütün ile biraz zahire 
istemektedir.

Şöyle demektedir:
“Bütün arkadaşlara sıhhat ve afiyette olduğumuzu, düşman tecavüz edince 

tarafların karışmaması için şimdilik Derik köyünde Kılıçgedik’i muhafaza edi-
yoruz. Eleşkirt’te şimdilik düşmanların büyük bir kuvveti görünmediğini size 
haber veriyoruz. 

Durumun izahını mektubu getiren bilir. Mümkün ise onunla bize biraz para 
ve bir miktar iyi tütün ile biraz zahire gönderiniz. Şimdilik Masum’un buraya 
gelmesine gerek yoktur.

Zaman Han Ağa, Abdulmecit Ağa, Abdulaziz ile diğer Subaşı kabilesinin ev 
halkına selam ederiz. Hal-u Hazırda burada silah yoktur. Silahlar gelip mezkur 
adamların gelmelerine ihtiyaç olduğunu bilsek, onlara haber göndeririz. 

Muhammed Said Fethullah, Şeyh Alauddin, Molla Abdurrahman, Molla 
Mahmud ellerinizden öper, sizden ve ev halkından dua dilerler. Yanınızda bu-
lunanlara da keza…

62	 Mektubat,	65.	Mektup,	s.	145.
63 Hadis-Sünnet İlişkisi konusunda geniş bilgi için bkz. Gezer, Arif, Sünnet’e Göre İslam 

Ailesinin Kuruluşunda MEHİR Tarihteki ve Günümüzdeki Uygulamalar, s. 44-45.
64	 Bu	rüya	haberi	doğrudan	hadis	ilmiyle	ilgili	olmamasına	rağmen,	rüya	yoluyla	Efendimizden	

(s.a.v.)	bilgi	alınması	ve	o	bilgiye	müsteniden	meşhur	bir	İslam	Aliminin	cehennemlik	olduğu	
kanaatinin	uyandırılması	bakımından	ilginç	bir	anekdot	olarak	naklettik.

65	 Mektubat,	s.227.
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Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Kanunu sani 14. (27 Ocak 
1916)

Alem Kutbu Kaymakamının perverdesinden Muhammed Diyauddin. 
MÜHÜR.”66

Değerlendirme ve Sonuç
1855’de doğmuş ve 1924’de vefat etmiş olan Şeyh Muhammed Diyauddin 

Hazretleri Doğu Anadolu Bölgesinin yetiştirdiği meşhur ve büyük şahsiyetler-
den biridir. Nakşibendî tarikatının Hâlidî kolu mürşitlerindendir. 1826 yılında 
yani kendisinden 98 sene önce vefat eden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye 4 kişilik 
bir şecere ile ulaşmaktadır. Şeceresinde Hocası Şeyh Fethullah Verkansi, Babası 
Abdurrahman Taği, onun hocası Seyyid Sıbğatullah Arvasi ve onun mürşidi 
Seyyid Taha en-Nehri’den sonra Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî gelmektedir.

Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretleri, hocası Şeyh Fethullah Bitlisi’nin 
yanında ilim tahsilini tamamlamıştır. Ondan hem Şer’i ilimler için hem de ta-
savvufi irşat için icazet almıştır. Ondan sonraki hayatını da ilim ve irşat işine 
hasretmiştir. Yani medrese, talebe, tekke ve müridan dörgteninden oluşan bir 
hizmet ağı vardır.

Bununla beraber, I. Dünya Savaşında Müritleriyle ve civar aşiretleriyle bera-
ber milis güçleri kurarak cepheye gitmişler, 5. Osmanlı Tugayı’nın yanında Rus-
lara karşı savaşmışlardır. Önceleri Muş, Malazgirt, Eleşkirt cephelerinde büyük 
yararlıklar göstermişler daha sonra Bitlis vadisinde Rusları durdurmuşlardır. 
Nitekim Rusların Bitlis’ten öte gidemedikleri, ondan sonra artık geri çekilmeye 
başladıkları tarihen sabittir. Bu başarıda, Şeyh Muhammed Diyauddin’in kur-
duğu ya da kurdurduğu bu milislerin de büyük dahli olmalıdır. Bunu Sultan 
Reşattan ve Mustafa Kemal’den gelen taltif ve nişanlardan da anlıyoruz.

Muhammed Diyauddin’in Mektubatında en çok dikkati çeken husus bu 
mektupların yazılma sebepleridir. Bunlar çok çeşitlidir. İlk nazarda dikkati çe-
ken konular; İrşat, tebliğ, ta’ziye, nasihat, nikah, manevi haller, rüya yorumları, 
sünnete tabi olmak ve buna teşvik etmek, cihada teşvik, ilme teşvik, tarikat ko-
nusunda aydınlatmak… vb. pek çok sosyal, dini ve tasavvufi konular işlenmiş-
tir. Bütün bu konular işlenirken çok sık olmasa da hadisler de kullanılmıştır.

113 mektupta toplam 26 hadis vardır. Bunların hadis kitaplarındaki dağılımı 
şöyledir: 

9 tanesi Buhari ve Müslim’de geçmektedir. 
5 tanesi Kütüb-i Sitte deki Sünenler’de geçmektedir.

66	 Bu	mektupta	bir	hadis	bulunmamasına	rağmen,	cepheden	yazılmış	olması	ve	cepheye	istenen	
şeyler	 arasında	hem	de	 ikinci	 sırada,	 “bir miktar iyi tütün” notunun	bulunmasına	binaen,	
ilginç	bir	not	olarak	aktardık.
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1 tanesi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçmektedir.
5 tanesi, Taberani, Beyhaki, Münziri, Ebu Ya’la ve Acluni gibi meşhur hadis 

âlimlerinin kitaplarında geçmektedir. 
2 tanesi Aliyyu’l-Kari’nin Mevzuatında mevzu olarak geçen fakat, halk nez-

dinde çok şöhret bulmuş rivayetlerdir (Nefsini bilen rabbini bilir rivayeti ile Ben 
gizli bir hazine idim rivayeti).

1 tanesi Acluni’nin Keşfu’l-Hafa’sında Hz. İsa’ya ait bir söz olarak verilmek-
tedir.

3 tanesini ise bulamadık.
 Görüldüğü gibi Mektubattaki hadislerin 15 tanesi, (9’u Buhari ve Müslim’de 

olmak üzere) Kütüb-i Sitte ile Ahmet b. Hanbel’in Müsned’inde geçmektedir. 
Bu kitaplar ise Şah Veliyyullah Dehlevi’nin tasnifatına göre güvenilirlik ba-
kımından Hadis Kitaplarının 1. ve 2. sırasını oluşturmaktadır. Bu hadislerin 
Mektubat’daki toplam hadislere oranı % 58’ıdır.

Mektubattaki hadislerin 5 tanesi ise Taberani, Beyhaki, Münziri ve Acluni 
gibi 3. Derece hadis kitaplarında geçmektedir. Bunların zayıf olma ihtimali 
daha yüksektir. Bulamadığımız 3 hadisin de zayıf yada ciddi derecede zayıf 
olması bizce kuvvetle muhtemedir. Bu 8 hadisin toplama oranı % 31’dir.

Mektubattaki hadislerin 3 tanesi ise halk arasında meşhur olmakla beraber 
aslen mevzudur. Bunların oranı ise %11’dir.

Bulamadığımız 3 hadisi ayıracak olursak, geriye kalanların; 15’i güvenilir 
hadis kaynaklarında, 5’i çoğunlukla zayıf hadisler ihtiva eden hadis kitapların-
da, 3’ü ise mevzuat adıyla bilinen kaynaklardadır.

Görüldüğü gibi Mektubat’ta geçen hadislerin büyük bir çoğunluğu mute-
ber ve güvenilir hadislerdir. Az sayıdaki zayıf hadislere gelince,Tebliğ ve İr-
şat, Terğib ve Terhib, Va’zu Nasihat gibi konularda zayıf hadislerle amel edi-
lebileceği konusu herkesin kabul ettiği bir kaidedir. Bu hadislerin Mektubat’ta 
kullanıldığı bağlamlar ise yukarıda bahsettiğimiz gibi daha çok sosyal ve ta-
savvufi konulardır. Yani bu zayıf hadislerin varlığı Mektubat’a bir değer kay-
bettirmez düşüncesindeyiz. Mevzu hadisler ise ne meşhur olursa olsun, asla 
savunulamaz. “Ama manaları doğru” ifadesi dahi onların hadis olarak rivayet 
edilmesini mazur kılamaz. Bunların hadis olmadığı bilindiği halde rivayet edil-
mesi asla caiz değildir.67 Ama mevzu olduğu bilinmiyorsa, “Men kezebe aleyye 
mute’ammiden…”68 rivayetindeki mute’ammiden (bile bile) kelimesine sığınıla-
rak mazur görülebilir. 

67	 Hadis	uyduranları,	zındıklık	ve	ilhad	ile	suçlayan	Kurtubi’nin	ilginç	görüşleri	için	bkz.	Gezer,	
Arif,	Kurtubi’nin Hadis İlmindeki Yeri,	s.	170-171.

68	 Bu	meşhur	ve	 sahih	hadisin	manası	 şu	 şekildedir:	 “Kim ki bile bile bana yalan bir hadis 
atfederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.”	 Bu	 cümledeki	 bile	 bile	 kelimesinden	 yola	
çıkılarak	 mevzu	 bir	 hadisi,	 mevzu	 olduğunu	 bilmeden	 rivayet	 edenlerin	 mazur	 olacağı	
umulur.
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ÂLÛSÎ’NİN RÛHU’L-ME‘ÂNÎ ADLI TEFSİRİNDE 
HÂLİDÎLİĞİN ETKİLERİ (ZÂHİR-BÂTIN OLGUSU)

Emrullah ÜLGEN*

Giriş
Âlûsî (1802/1854), Bağdat ve çevresinde selefiliğin ivme kazandığı hatta 

köklü ilmi geleneğe sahip ailesinden birçoklarının bu görüşü benimsediği bir 
çevrede yetişmesine rağmen onun tasavvufî yönü daha ağır basmaktadır.1 
Şüphesiz bunda, müntesibi ve halifesi olduğu Hâlidîliğin dolayısıyla Mevlânâ 
Hâlid’in önemli bir etkisi vardır.2 Âlûsî, tefsirinde Mevlânâ Hâlid’den çok fazla 
bahsetmemekle birlikte ona olan sevgisini diğer eserlerinde çeşitli vesilelerle 
dile getirmektedir. Özellikle Mevlânâ Hâlid’in vefatı münasebetiyle bir mersiye 
kaleme alması, Alusî’nin manevi hayatında onun özel bir yeri olduğunu açıkça 
göstermektedir.3 Âlûsî, sadece şeyhine değil aynı zamanda bağlılarına karşı da 
ayrı bir muhabbet duymaktadır. Müfessir bu sevgisini, َرُجاًل	َسْب۪عيَن	َقْوَمُه	ُموٰسى	واْخَتاَر 
“Musa, kavminden yetmiş adam seçti.” (A’râf, 7/155) ayetiyle dile getirmektedir. 
Bilindiği üzere Hz. Musa’nın kavmi, onun yokluğunda altından yapılmış buza-
ğı heykeline taparak hak yoldan sapmışlardır.4 Bunun üzerine Hz. Musa, tevbe 
etmeleri için kavminin ileri gelenlerinden yetmiş kişiyi seçti. Âlusî’ye göre bu 
kişiler eşraftan olup kabiliyetli, temiz, irade sahibi, süluk ehli kimselerdi. Va-
dedilen buluşma zamanı gerçekleştiğinde bunlarda bir sarsılma, yani beden-
lerinde Allah’ın sıfatlarının tecelli etmesiyle fiziki bir sarsılma meydana geldi. 

*	 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(eulgen230@hotmail.com).
1 Kavak,	Abdulcabbar, Bağdat’ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim: Ebü’s-Senâ Mahmûd 

Şihabuddin el-Âlûsî,	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	39,	2015,	ss.	
105-120. 

2 Âlûsî’nin	tahsili	ve	hocaları	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Çelik,	Ahmet,	Tasavvufî Tefsir 
Âlûsî Örneği,	Ekev	Yay.,	Erzurum,	2002,	s.	5.

3 Âlûsî’nin	 el-Feyzu’l-Vârid Ala Ravdi Mersiyeti Mevlânâ Hâlid	 adlı	 eseri,	 Bağdat’lı	 şair	
Muhammed	 el-Cevad’ın	 (v.	 1246/1830)	 Mevlânâ	 Hâlid	 için	 yazdığı	 ağıt	 mahiyetindeki	
kasidenin	şerhidir.

4 Konuyla	ilgili	bkz.	Nisa,4/153;	A‘râf,	7/148.
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Âlûsî, aynı hali sülûk ehlinde çokça müşahade ettiğini, özellikle Kur’ân’ı istima 
ve zikir esnasında vücut azalarının birbirinden ayrılacak derecede sarsıldıkla-
rını ifade etmektedir.5

Âlûsî, ayet çerçevesinde dile getirdiği bu sevgiye karşın, yaşadığı dönemde 
tasavvufun şatahatlarına dalıp şeriatın prensiplerine aykırı davrananları baş-
ka bir ayetle tenkit etmiştir. Âlûsî, ُقوُلوَن َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا األْدىَن َويـَ ْعِدِهْم َخْلٌف َورُِثوْا اْلِكَتاَب   َفَخَلَف ِمن بـَ
ْغَفُر لََنا  Derken, onların ardından yerlerine Kitab’a (Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil“ َسيـُ
geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve “(nasıl olsa) biz bağışlanacağız” der-
lerdi.” (A‘râf, 7/169) ayet-i kerimede geçen ْغَفُر لََنا  ”biz bağışlanacağız (nasıl olsa)“ َسيـُ
ifadesini, dönemin bazı mutasavvıflarına uyarlamaktadır. Ona göre ayette hoş 
karşılanmayan davranış biçimi, dönemin bazı tasavvuf ehlinde de görülmekte-
dir. Ateşe atılan kelebekler gibi şehvet ateşinden kendini muhafaza edemeyen 
birçok kişi, kemale erdiklerini iddia etmektedirler.6 İçkiyi muhabbet-i ilahi, sar-
hoşluğu muhabbetin galip gelmesi, Leyla’yı en büyük mahbub gibi sakıncalı 
ifadelerle yorumlayanları mütemerrid ve iblis mutasavvıflar7 olarak niteledik-
ten sonra şu ayeti zikretmektedir: ْلِحُدوَن يِف َأمْسَآِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا   َولِّلِه اأَلمْسَاء احْلُْسىَن َفاْدُعوُه هِبَا َوَذُروْا الَِّذيَن يـُ
ْعَمُلوَن  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri“ يـَ
hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.” 
(A‘râf, 7/180) 

Özetle müfessir Âlûsî’nin gerek ilmi gerekse manevi olarak Mevlânâ 
Hâlid’den etkilenmesi, tefsirindeki işârî ve irfânî yorumların zahir-batın uyumu 
çerçevesinde şekillenmesinde önemli katkısı olmuştur. 

1.Hâlidîlikte Zâhir-Bâtın Olgusu
Zâhir-bâtın olgusu, daha çok işârî ve irfânî yorum çerçevesinde günde-

me gelmektedir. Tefsir yöntemlerinden biri kabul edilen işârî yorum, ayet-
lerin zahiri formuna aykırı olmamak kaydıyla süluk ehlinin kalbine tecelli 
eden birtakım gizli anlam ve işaretlere göre Kur’ân’ın yorumlanması olarak 
tanımlanmaktadır.8

Âlûsî, tefsirinin mukaddimesinde zâhir-bâtın olgusuyla ilgili bazı bilgiler 
vermektedir. İbn Nakib (698/1298)’den aktardığına göre 9 ayetin zahiri, ulema-

5 Alûsî,	Ebü’s-Senâ	Şihâbuddin	Mahmûd	b.	Abdullâh	b.	Mahmûd,	Ruhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-
Kur’âni’l-Azim ve’s-Seb’i’l-Mesânî,	Dâru	İhyai’t-Türâsi’l-Arabî,	Beyrut,	trs.,	V,	81.

6 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	V,	103.
7 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	XI,	72.
8	 Zerkânî,	Muhammed	Abdulazîm,	Menâhilu’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’ân,	Dâru	İhyâi’l-Kutûbi’l-

Arabiyye,	Mısır,	1372,	II,	81.
9 Asıl	adı,	İbnü’n-Nakîb	el-Makdisî	Ebû	Abdullah	Cemâluddin	Muhammed	b.	Süleyman	el-

Belhî	(ö.	698/1298),	olup	müfessir,	mutasavvıf	ve	Arap	dili	âlimidir.	Mukaddimetü Tefsiri 
İbni’n-Nakib	 adlı	 eseriyle,	 et-Tahrir ve’t-Tahbîr	 adlı	 tefsiri	 önemli	 eserlerindendir.	 bkz.	
Birışık,	Abdulhamid,	İbnü’n-Nakîb el-Makdisî,	DİA,	21/165-166.	
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ya açıkça görünen şeyler; batını ise Allah’ın (cc) hakikat erbabını muttali kıldı-
ğı sırlardır. Başka bir yoruma göre ise zahir tefsirin, batın ise tevilin karşılığı 
kavramlardır.10

Ayetlerin dış formunu esas alıp zahirî yorum biçimini benimseyenler oldu-
ğu gibi, zahirden bağımsız sadece batınî manaları tercih edenler de bulunmak-
tadır. Ehl-i sünnet âlimleri ise genellikle “Her ayetin, bir zahiri, bir batını, bir haddi 
(sınır) ve bir matlaı (hakikatini müşahade yeri) vardır.”11 hadisini temel alarak iki 
yaklaşım biçimini de reddetmişlerdir.12 Diğer bir ifadeyle Kur’ân’ın zahir for-
muyla telifi mümkün olmayan aşırı batınî yorumları reddetmiş, buna karşın 
zahirden çıkması muhtemel bir takım işarî yorumları ise meşru görmüşlerdir.13

Hâlidîlik gelenekte önemli bir prensip olan şeriat-hakikat dengesi, aslında 
zâhir-bâtın olgusunun diğer bir ifadesidir. Genel olarak Nakşibendîlikte özel 
olarak da Hâlidîlikte şeriat ekseninde bir tasavvuf anlayışı benimsenmiştir. 
Mevlânâ Hâlid’in, Bağdat’ta bulunan halifelerinden sünnet-i seniyyeye sımsıkı 
sarılmalarını öğütlemesi ve tasavvufun şatahatlarına karşı uyarması söz konu-
su anlayışın somut bir ifadesidir.14 

Tasavvuftan önce şer‘î ilimlerde derinleşen Mevlânâ Hâlid, sonraları her iki 
cenahı mezcederek tarikat anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Şeriat odak-
lı bu yaklaşım, şerî prensiplere uygunluğu öncelemekte, aşırı batınî ve zahirî 
yorumlara itibar etmemektedir. Ona göre tarikatta maksada ulaşmada esas olan 
şeriata dair hiçbir şeyin değiştirilmemesidir.15 Onun şerî ilkeler doğrultusunda 
geliştirdiği bu yaklaşım biçimi, Âlûsî ve İbn Âbidin başta olmak üzere tefsir ve 
fıkıh sahasında otorite birçok şahsiyeti cezbetmiştir.

Özetle selefî bir gelenekten gelen Âlûsî’nin, şeriatın özünü muhafaza eden, 
bidat ve hurafelere mesafeli Hâlidîliği benimsemesi, onun zâhir-bâtın yaklaşı-
mının şekillenmesinde önemli bir etken olmuştur.16 

10 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,7.
11 Taberânî,	Süleyman	b.	Ahmed,	el-Mu’cemü’l-Kebîr,	 (Thk.:	Hamdî	Abdülmecid	es-Selefî),	

Beyrut,	2002,	nr.	10107. 
12 Selvi,	Dilaver,	“Her Ayetin Bir Zahiri Bir Batını Vardır” Hadisindeki Zahir Batın Kavramlara 

Üzerine Değerlendirmeler,	Dinbilimleri	Akademik	Araştırma	Dergisi,	Cilt	11,	Sayı	2,	2011,	s.	1.
13 Konuyla	ilgili	örnek	ve	değerlendirmeler	için	bkz.	Ateş,	Süleyman,	İşârî Tefsir Ekolü,	AÜİF	

Yay.,	 Ankara,	 1974,	 s.21-25;	 Ayiş,	 Mehmet	 Şirin,	 Elmalılı Tefsirinde Tasavvuf,	 Rağbet	
Yayınları,	İstanbul,	2015,	s.	72.

14 Hani,	Abdülmecid	b.	Muhammed	b.	Muhammed,	el-Kevakibü’d-Dürriyye ale’l-Hadaiki’l-
Verdiyye fî Ecillai’s-Sadeti’n-Nakşibendiyye,	(thk.	Muhammed	Hâlid	Harse),	Dârü’l-Beyruti,	
Dımaşk,	1997,	s.	710.

15 Memiş,	Abdurrahman,	 Hâlid-i Bağdâdî ve Anadoluda Hâlidilik,	 Kitabevi	 Yay.,	 İstanbul	
2000,	s.244.

16 Kavak,	Abdulcebbar,	Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî ve Hâlidilik,	Akademi	 Yay.,	 İstanbul,	
2016,	s.	429.

Âlûsî’nin Rûhu’l-Me‘Ânî Adlı Tefsirinde Hâlidîliğin Etkileri (Zâhir-Bâtın Olgusu)  
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2. Rûhu’l-Me‘ânî’de Zâhir-Bâtın Olgusu
Âlûsî, tefsir metodolojisi hakkında önemli bilgiler içeren tefsirinin mu-

kaddimesinde, zâhir-bâtın ilişkisini irdelemektedir. Öncelikle işârî yorumun 
imkânını, aklî ve naklî delillerle izah ettikten sonra, bu tarz yorumların geçerli-
liğini zâhir-bâtın çerçevesinde tartışmaktadır. Âlûsî, işârî-irfânî yorumu, “Her 
ayetin bir zahiri bir de batını vardır. Her harfin de bir haddi varır. Her haddin da bir 
matlaı vardır.” hadisiyle temellendirmeye çalışmaktadır. Akabinde İbn Abbas’ın 
şu sözlerine yer vermektedir: “Kur’ân, birçok bölüm ve fenle birlikte zâhir ve bâtını 
olup harikaları tükenmez, nihayetine ulaşılmaz. Kim ona mutedil yaklaşırsa kurtulur; 
ölçüsüz yaklaşırsa helak olur. Onda haberler, misaller, helal-haram hükümler, nâsih-
mensûh, muhkem-müteşâbih, zahir-bâtın vardır. Onun zahirî tilaveti, batını ise te-
vilidir. Kur’ân’ı öğrenmek için âlimlerle oturun, sefihlerden ise uzak durun.”17 

Yukarıda değinildiği üzere hem ilmî hem de manevî şahsiyetinin oluşumun-
da Mevlânâ Hâlid’din önemli etkisi olan Âlûsî, onun şer’i prensipleri önceleyen 
tutumunu önemsemiştir. İbn-i Arabî başta olmak üzere bazı mutasavvıflara yö-
nelttiği eleştirilerde bu açıkça görülmektedir. Mutasavvıfların ve özellikle İbn 
Ârâbî’nin işarî yorumlarına yer vermekte, ancak bahsi geçen ilkeye aykırı du-
rumlarda tenkitten çekinmemektedir. Âlusî’yle ilgili ‘selef mezhebinde olup ehl-i 
sünnet akidesini benimsediği’18 şeklindeki Zehebî’nin tanıklığı, onun işârî yorum 
biçimi hakkında fikir veren diğer önemli bir husustur. Buna göre birbirine zıt 
selefî ve tasavvufî yorum biçimlerini ayet yorumlarında ustaca telif eden mü-
fessirin, zâhir-bâtın dengesine büyük ölçüde sadık kaldığı söylenebillir.

Aşağıdaki alıntıda açıkça görüleceği üzere Âlûsî, işârî-irfânî yorumun ge-
çerliliğini, zâhir-bâtın uyumu koşuluna bağlamaktadır: “Tasavvuf ehlinin ileri ge-
lenlerinin Kur’ân’la ilgili sözleri, süluk erbabına açılan işarat kabilinde şeylerdir. Bun-
larla zahirden murad edilen şeyler arasında uyum mümkündür. Bu da imanın kemali 
olup bütünüyle irfandır. Yoksa onlar (ehl-i tasavvuf) zahirin aslen murad edilmediği, 
bunun aksine batının murad edildiği inancında değillerdir. Aksi takdirde bu tamamen 
küfür olan batinî inanç olur. Bununla da tümüyle şeriatın inkârına ulaşmış olurlar. 
İleri gelenlerimiz ise bundan beridir. Diğerlerinin aksine bunlar zahirî tefsiri muhafaza 
etmeye çalışmışlardır. Ve bunun daha öncelikli olduğunu ifade etmişlerdir. Zira zahiri 
ahkâmdan önce batınî manaya ulaşma arzu edilmez. Zahirî tefsir hükümlerinden önce 
Kur’ân’ın sırlarını anlayacağını iddia edenler, kapıyı geçmeden evin içine varacaklarını 
iddia eden kimseler gibidirler.”19

Âlûsî, ayet yorumlarını sadece zahire indirgeyen yaklaşımlara karşı çıktığı 
gibi bütünüyle spekülatif yorumlara sebep olan batınî yaklaşımlara da karşı-

17 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,7.
18 Zehebî,	Muhammed	es-Seyyid	Hüseyin,	et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn,	Mektebetü	Vehbe,	Kahire,	

2000,	I,	253.
19 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	7.

 Emrullah ÜLGEN



449

dır. Ehlullah diye nitelediği seyr-i sülukta derinleşenlerin yorumlarını kabul 
etmeyip bunları dalalet ve batıl olarak görenlere, ًِعْلما	ِزْد۪ني	  Rabbim ilmimi“ َوُقْل	َربِّ
artır de!”20 ve َق۪لياًل	 ا	اُ۫و۪تيتُْم	ِمَن	اْلِعْلِم	اِلاَّ  .Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir.”21 vb“ َوَمٓ
ayetlerle cevap vermektedir. Ona göre hakkı yalnızca kendi meşreplerine tah-
sis edenler, farklı düşünceleri kabullenememektedirler. Kaldı ki bağlı oldukları 
müçtehitler arasında da bir yorum birliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu 
noktada, kendi müçtehitlerin fikirlerine dayanarak irfanî yorumları reddeden-
lere karşı müçtehitliğin şartlarını öne sürer. Ona göre, müçtehit olmanın şart-
larını ya Hz. Peygamber’den gelen rivayetler ya da müçtehit kabul edilen şah-
siyetler belirlemektedir. Diğer bir ihtimal de şahısların uydurduğu şartlardır. 
Şayet sözü edilen kişiler, bu konuda Resulullah (sav)’e dayanıyorlarsa öncelikle 
bunun sıhhatini ortaya koymakla mükelleftirler. Âlûsî, Allah’tan ilim talebinin 
koşulu olarak nefis tezkiyesi, rabbânî ahlakla ahlaklanma gibi manevi olguları 
önemseyen âlimlerin varlığına dikkat çekerek nefsini tezkiye eden, fakrı esas 
alan ve Allah’a (cc) iltica eden kimselere Allah’ın ilim bağışlamasında herhangi 
bir engelin olmadığını söylemektedir.22 Alûsî, ayetlerle desteklediği yorumuyla 
ilgili şunları kaydeder: “Azıcık aklı olan hatta zerre imanı olan kimse, Allah’ın (cc), 
dilediği kimselerin içine akıttığı feyiz gibi, Kur’ân’ın kapsam alanına giren batınî du-
rumları inkâr edemez. Keşke bunu inkâr edenlerin, َشْيٍء	ِمن	الِكَتاِب	ِفي	ْطَنا ا	َفراَّ  Biz Kitap’ta‘ ماَّ
hiçbir şeyi eksik bırakmadık.’23 ve َشْيٍء 	 لُِّكلِّ  her şeyi açıklamak için…’ ayetleri‘ َوَتْفِصياًل	
karşısındaki tutumlarını bilebilseydim.”24 

Âlûsî’nin zâhir-bâtın dengesi konusundaki hassasiyetine işaret etmesi açısın-
dan şu ayet çerçevesinde getirdiği yorum ise dikkat çeekicidir. Âlûsî’ye göre َوَقالُوْا 
إِناََّك	لََمْجنُوٌن ْكُر	 َل	َعلَْيِه	الذِّ أَيَُّها	الاَِّذي	نُزِّ Ve ‘Ey kendisine zikir indirilen! Gerçekten sen, mutl“ َيا	 -
ka mecnunsun (delisin).’ dediler.”(Hicr, 15/6) ayette açıkça ifade edildiği üzere, Hz. 
Peygamber’in delilikle itham edilmesi, müşriklerin vahyi idrak edememelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu ayete getirdiği işarî yorumda ise bazı veli kullara Allah’ın 
bahşettiği ilahi sırları ve rabbanî marifetleri kavrayamayan kimselerin aynı şekilde 
bunları delilikle itham ettiklerini söylemektedir. Müfessir, bir yandan şeriata mu-
vafık hareket eden evliya-ı kâmilin keşfiyatlarını riyazat sonucu meydana gelen 
batıl ve saçma şeyler olduğunu iddia edenleri şiddetle tenkit ederken; diğer yan-
dan kendilerini şeriatın kurallarından soyutlayanları zındıklara benzetmekte hat-
ta zındıkların onlara göre daha muvahhid ve muttaki olduklarını söylemektedir.25 
Âlûsî, bu tespitiyle Kur’ânî lafızlarından çıkması mümkün olmayan aşırı batınî 
yorumların yanlışlığını açıkça ortaya koymaktadır. 

20 Tâhâ,	20/114.
21 İsrâ,	17/85.
22 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	177.
23 En‘âm,	6/38.
24 En‘âm,	6/154.
25 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	VII,	297.
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Âlûsî, bir yandan aşırı batınî yaklaşımları tenkit ederken diğer yandan işârî 
yorumun meşruiyetini mantıkî gerekçelerle izah etmeye çalışmaktadır. Bu me-
yanda şu tespiti oldukça dikkat çekicidir: “Mütenebbî ve onun şiirlerinin birçok 
manaya muhtemil olduğuna kail olup da Kur’ân-ı Kerim’in –ki o da âlemlerin rabbı 
Allah’ın kelamı olup Hz. Peygamber’e indirilmiştir.- lafızlarla çevrili yapıların arkasın-
da gizli manaları kapsadığına kail değildirler. (Allah’ı her şeyden tenzih ederim ki bu 
apaçık bir iftiradır.) Bilakis kader kalemiyle zaman levhasında çizilen her hadiseyle ilgili 
Kur’ân’da ona işaret vardır. O, mülk ve meleküt âleminin sırlarını kapsamaktadır.”26 

Ruhu’l-Me‘ânî’de, ayetin zahir formundan çıkması oldukça güç yorumlar 
olsa da bunlara ayetlerin genel geçer tefsir uygulamalarından sonra yer verilme-
si, makul karşılanabilir. Örneğin, اَْبَنٓاَءُكْم	يَُذبُِّحوَن	اْلَعَذاِب	وَء ْيَناُكْم	ِمْن	ٰاِل	ِفْرَعْوَن	َيُسوُموَنُكْم	ُسٓ  واِْذ	َنجاَّ
ٌء	ِمْن	َربُِّكْم	َع۪ظيٌم 	َو۪في	ٰذلُِكْم	َباَلٓ اَءُكْمۜ Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınl“ َوَيْسَتْحيُوَن	ِنَسٓ -
rınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size 
Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.” (Bakara, 2/59) ayeti, öncelikle genel 
geçer tefsir yöntemine uygun olarak yorumlanmakta, daha sonra tasavvufî kav-
ramlar kullanılarak işarî yorumlar yapılmaktadır. Âlûsî, ayetin işârî tefsirinde 
Firavun’un gücünü onun nefs-i emmâresi; oğullarınızı lafzını nazarî kuvvelerden 
olan ruhanî kuvveler; sağ bırakma ifadesini ise tabiî kuvveler olarak tevil ederek 
ayetin zahir formundan çıkması güç birtakım manalar vermiştir.27

 Âlûsî’nin, işârî yoruma en uygun alanlardan biri olan müteşabih ayetlerle 
ilgili selefin yaklaşımını benimsemesi, aslında zahir-batın konusundaki hassa-
siyetini gösteren önemli bir delildir. Mesela, أَْيِديِهْم	َفْوَق	ِ  ayetinde (Fetih, 48/10) َيُد	للااَّ
geçen -ile ilgili olarak Zemahşerî, Sekkâki gibi âlimlerin tespitlerine yer ver َيُد	
mektedir. Aşırı zahiri tutumun diğer bir ifadeyle haşevîliğin somut bir formu 
olan teşbîh ve tecsîm tehlikesine düşmemek için halefin bu kelimeye kuvvet, fazi-
let, sevap vs. anlamlar yüklediklerini ancak en isabetli yaklaşımın selefin ortaya 
koyduğu yaklaşım olduğunu ifade etmektedir. Selefin bu tür müteşabihatları, 
Allah’ın hakiki zatının bilinmesinin bir fer‘i olarak değerlendirdiklerini, dolayı-
sıyla bunlarla ilgili tevile gitmediklerini ve en doğru yaklaşım biçiminin de bu 
olduğunu söylemektedir. Âlûsî’ye göre Allah (cc), mahlûkatı kendi zatında ya-
ratmamıştır. Zira onun zatı mahlûkattan yüce ve beridir. Çünkü O (cc); birdir, 
doğmamış ve doğrulmamıştır. Buradan da anlaşılmaktadır ki Allah (cc), âlemi 
kendi zatının dışında yaratmıştır. Zira o kendi zatıyla kaim olup âlemin dışın-
dadır. Fevkiyet kendi zatıyla (Allah’ın) değil de mahlûkatla birlikte değerlen-
dirildiği takdirde fevkiyet zıddı olan tahtiyyeten (aşağı) beri olamaz ve onunla 
nitelendirilir. Bu da mutlak olarak kınanmıştır. Âlûsî bu yorumuyla teşbîh ve 
tecsîmi redederek aşırı zahir yorumlardan, zahirden bağımsız tevillere gitme-
mek suretiyle de batınî yorumlardan kaçınmaktadır. 28 

26 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	7.
27 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	255-256.
28 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	IV,109;	VIII,474.
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Özetle, Âlûsî, zâhir-bâtın mana ayırımı üzerine temellendirdiği işarî ve irfânî 
yorumlarında Hâlidîlik ilkelerine bağlıdır. Ayetler üzerinde örnek uygulama-
larda da görüleceği üzere, Kur’ân’ın zahirine ve genel tefsir ilkelerine aykırı 
olmadığı müddetçe işârî-irfânî yorumu kabul etmekte, hiçbir biçimde Kur’ân 
hakikatleriyle telifi mümkün olmayan batınî tevilleri ise reddetmektedir. Di-
ğer bir ifadeyle Kur’ân’ın Allah’ın kelam sıfatının tecellisi olduğu noktasından 
hareketle kalbî ve aklî duyguları mutlaklaştıran, Kur’ân’ın temel ilkeleriyle çe-
lişen aşırı batınî yorumları meşru görmemektedir. Süleyman Ateş’in ifadesiyle 
Ruhu’l-Me‘ânî, kıymetli bir tefsir ansiklopedisi, zâhir ve bâtının birleştiği bir 
deniz kabul edilmelidir.29

3. Zâhir-Bâtın İlişkisi Çerçevesinde Rûhu’l-Me‘ânî’de Bazı Ayet Yorumları 
İşârî ve irfânî bir tefsir olarak öne çıkan Ruhu’l-Me‘ânî’de, genellikle zâhir-

bâtın uyumuna muhalif aşırı tevillere itibar edilmediği görülmektedir. Hatta 
tasavvufî muhitte oldukça muteber kabul edilen bazı fikirler tenkit edilmekte-
dir. Bu yaklaşım biçimi, ayet yorumlarında somut bir biçimde ortaya çıkmakta-
dır. Örneğin, أَْقَداَمُكْم	َويَُثبِّْت	َينُصْرُكْم	َ  Ey iman edenler! Eğer siz“ َيا	أَيَُّها	الاَِّذيَن	آَمنُوا	إِن	َتنُصُروا	للااَّ
Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Muham-
med, 47/7) ayetinde, kulun Allah’a nusreti ya da Allah’ın kula nusreti zahirî ve 
batınî olmak üzere iki şekilde yorumlanmaktadır:

Kulun Allah’a nusretinin zahiri biçimi; dinin farzlarını, sünnetlerini, sırla-
rını, manalarını, hakikatlerini açıklamak, Allah’ın kelamını yüceltmek, cihad 
etmek ve düşmanlarını yok etmek şeklindedir. Batıni biçimi ise nasûtun (alem-i 
şahadet) lahutta (alem-i tevhid) fena olmasıdır. Allah’ın kula nusretinin zahiri 
biçimine gelince o da peygamberler ve kitaplar göndermek, mucizeler göster-
mek, cennet ve cehenneme giden yolları irşad etmektir. Batınî nusreti ise cemal 
ve celal sıfatlarının tecellisiyle kulun varlığını kendi varlığında fani kılmaktır.30

Benzer bir yorum biçimi, اْسَتَقاُموا	 ُ	ثُماَّ 	الاَِّذيَن	َقالُوا	َربَُّنا	للااَّ -Rabbimiz Allah deyip son“ إِناَّ
ra dosdoğru olanlar…” (Fussilet, 41/30) ayetiyle ilgili yapılmaktadır. Müfessire 
göre ayette geçen dosdoğru olanlar (اْسَتَقاُموا) ifadesi avam, havas ve havasu’l-havas 
için farklı mesajlar içermektedir. Avamın zahirde istikamet sahibi olması, onun 
emirlere ve nehiylere uymasıdır. Havasın zahirdeki istikameti de dünyadan 
yüz çevirmesi, batındaki istikameti ise Rahman’a olan iştiyakından dolayı cen-
netten yüz çevirmesidir. Havassu’l-havasın zahirî istikameti ise nefis ve malın 
teslimiyetindeki anlaşma hukukuna riayet etmesi, batınî ise fena ve bekaya olan 
teslimiyette anlaşma hukukuna riayet etmesidir.31

29 Ateş,	Süleyman,	İşârî Tefsir Ekolü,	AÜİF	Yay.,	Ankara,	1974,	s.250.
30 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	XIII,	237.
31 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	XIII,	10.
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Âlûsî’nin zâhir-bâtın konusundaki yaklaşımını, İslam düşünce tarihinin 
önemli tartışma alanlarından adem-i hulud, vahdet-i vücud ve Firavun’un ima-
nı gibi başlıklar çerçevesinde ele almaya çalışacağız. 

3.1. Âdem-i Hulûd
Âlûsî, şeyhimiz diye andığı Muhyiddin İbn Arabî’nin (v.638/1240),32 genel 

kabulden farklı olarak yorumladığı adem-i hulud fikrini doğrudan reddetmek 
yerine konuyla ilgili diğer düşüncelerini de dikkate alarak bütüncül bir yakla-
şım sergilemektedir. Şöyle ki İbn Arabî’ye göre amelleri sebebiyle cehenneme 
girecekler ebediyen orada kalmayacaklardır. Bir süre yaşadıkları azaba ülfet 
kesbedecek ve azabı hissedemeyecek hale geleceklerdir.33 Âlûsî mutedil bir tu-
tum takip ederek bu fikrin İbn Ârâbî ve onun yolunu takip eden mutasavvıf 
büyüklerinin meşrep farklılığından kaynaklanan ya da onlara has birtakım te-
cellilerin sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak değerlendirilmesinin daha 
isabetli olacağını ifade etmektedir. Ona göre tasavvuf ehli, düşüncelerini ken-
dilerine özgü ıstılah, remiz ya da işaretlerle ifade etmektedirler. Dünyevî ve 
nefsânî birtakım çıkmazlar sebebiyle bunların anlaşılması oldukça problemlidir. 
İbn Arâbî’nin farklı yerlerde küfür ehlinin cehennemde ebedi kalacaklarını ifa-
de eden sözlerinin de bulunduğunu, bu nedenle sahih bir veche hamli mümkün 
olan bir sözün sahihe raci kılınmasının vacip olduğunu belirtmektedir. Konuyu 
ayetler ışığında tahlil eden Âlûsî, şer‘î esaslara uygun işarî yorumları kabul et-
mekte, uygun olmayanları ise reddetmektedir.34 Âlûsî, bu bağlamda ehl-i keşfin 
keşfiyatının sadece kendilerini bağladığını bu nedenle başkalarını taklit etme-
lerinin caiz olmadığı şeklinde İmam-ı Rabbânî’den bir tespite yer verir. Ayrıca 
ehl-i süluk meşrebinden olmayan ulemanın, adem-i hulûd fikrinin kafirlerle ile 
ilgili olmayıp, mümin asilerle ilgili olduğu fikrine atıfta bulunarak bir anlamda 
kanaatini de ortaya koymaktadır.35

Âlûsî, başka bir yerde adem-i hulûdla ilgili olarak İbn Ârâbî’nin cehenne-
min cennete, azabın nimete dönüşeceği, ceza ve azap yerine yalnızca nimet ve 
emanın olacağı şeklindeki düşüncesini, yukarıda belirtilen benzer bir yaklaşım 
çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu durumun ehl-i zevke özgü olduğunu, 
sahih manaya hamledilerek tevil edildiği takdirde açık hükümlere aykırılığın 
oluşmayacağını ifade etmektedir.36 Zahiren ebedi azabın inkârını gerektiren bu 
ifadelere itibar edildiği takdirde, nasların yorumunda ciddi problemlerin mey-
dana geleceği uyarısında bulunur. Cehennemde nimete ulaşma ve azabın tatlı 

32 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	255.
33 İbnu’l-Arabî,	Ebû	Abdullah	Muhyiddin	Muhammed	b.	Ali,	Fususu’l-Hikem, (thk.	Ebu’I-Ula	

el-Afifî),	Daru’I-Kitâbi’l-Arabî,	Lübnan,	ty.,	I,	114.
34 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,143,144.
35 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	177.
36 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,145.
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bir olguya dönüşme olasılığından hareketle, ebedi cehennemin ebedi azabı ge-
rektirmeyeceği şeklindeki çıkarımın geçersiz olduğunu söyler. Âlûsî, bu düşün-
cenin şer‘î hükümleri nefyetme, nübüvveti geçersiz kılma ve bir daha kapanma-
yacak bir kapıyı açmaya sebebiyet vereceğini söylerken aslında ayet yorumla-
rında temel kıstasın ne olması gerektiğiyle ilgili imalarda bulunmaktadır.37 

Kısaca Âlûsî, bir taraftan İbn Ârâbî’nin zahire aykırı yorumlarını eleştirir-
ken, diğer taraftan irfânî ve işarî yorumlara itibar etmeyen salt zahiri bakış açı-
sını da tenkit etmekten kaçınmamaktadır. 

3.2. Vahdet-i Vucud 
Âlûsî, tasavvufun en netameli konularından biri olan vahdet-i vucud nazari-

yesi hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu nazariyeyi Kur’ân’la 
meşrulaştırmak maksadıyla zahire aykırı fikirleri bazen eleştirmekte bazen de 
tasavvufa özgü şartlara hamlederek iyimser bir tutum ortaya koymaktadır. 
Örneğin; -Onun hak olduğu meydana çı“ َسنُِريِهْم	آَياِتَنا	ِفي	اْلَفاِق	َوِفي	أَنُفِسِهْم	َحتاَّى	َيَتَبياََّن	لَُهْم	أَناَُّه	اْلَحقُّ
kıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada ve hem de kendi içlerinde 
göstereceğiz.” (Fussilet, 41/53) ayetini bu nazariye doğrultusunda yorumlayan 
yaklaşımı eleştirmektedir. Ayetin bağlamı ve nazmına göre Kur’ân’a râcî olma-
sı gereken أَناَُّه lafzındaki zamiri, görülen şeyler (mahlûkat) biçiminde, ُّاْلَحق lafzını 
ise Allah (cc) olarak değerlendiren yorumun zorlama olduğunu ifade etmekte-
dir. Vahdet-i vücud nazariyesini ayetlerle desteklemek maksadıyla yapılan bu 
tarz yorumların aklın idraki dışında olduğunu, bu nedenle sükût etmenin daha 
doğru olduğunu ifade etmektedir.38 

Âlûsî; tevhid ve ulûhiyete aykırı hulûl, tecsîm, teşbîh gibi kavramları eleş-
tirirken temkini de elden bırakmamaktadır. Bazı guruplara has makam ve hal-
lerin olduğunu bu nedenle insaf ehlinin bunu bir özür olarak telakki etmeleri 
gerektiğini ifade etmektedir.39 İbn Arabî’nin, İslam’ın genel prensiplerine aykı-
rı, “Eşyayı vücuda getiren ki bizzat O (eşya) Allah’ın kendisidir.” düşüncesini 
şu ifadelerle tenkit etmektedir: “Akılları hayrete bırakan vahdet-i vucud, tahkik 
edilmediği takdirde boyunların İslam boyunduruğundan çıktığı bir düşünce 
olur.” Devamında ise vahdet-i şuhud kavramına atıfta bulunarak şu temennisi-
ni dile getirmektedir: “Cenab-ı Allah’ın sahih bir şuhudu bağışlamasını ve mül-
hitlerin zihnindeki vahdet-i vucuddan kaynaklanan şeylerden bizi keremiyle 
muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.”40 

Âlûsî, ayetin gramatik yapısına riayet edilmeksizin yapılan batınî yorumları 
eleştirirken aslında ayet yorumunda öncelikli kriterlerin neler olması gerektiği-
ne imalarda da bulunmaktadır. 

37 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	I,	145.
38 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	XIII,	135.
39 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	III,	210.
40 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	XIII,	9.
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3.3. Firavun’un İmanı 
Âlûsî’ye göre Firavun’un imanı, ameli geçerli olmayan kişinin imanı gibi sa-

hibine fayda vermeyen ümitsizlik nev’indendir. Firavun’un imanının sahih ol-
duğu iddiası, Kur’ân ve sahih sünnetle çelişmektedir. Müçtehitlerin ileri gelen-
leri bu konuda hemfikir olup âlimlerinin çoğunluğu da bu kanaattedir.41 Âlûsî, 
bu yaklaşım biçimiyle konuyu değerlendirmektedir. İlgili ayetin zahir formunu 
esas alarak öncelikle gramer açısından tahlil etmektedir: ِمَن	َوُكنَت	َقْبُل	َعَصْيَت	َوَقْد	آلَن 
 ,Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.” (Yunus“ اْلُمْفِسِديَن
10/91) ayette geçen آلَن lafzı, istifham manasında olup bununla Firavun kınan-
makta ve iman ikrarı reddedilmektedir. آلَن zarfı, kendisinden sonra mukadder 
bir ifadeye mutaalık olup takdiri şöyledir: بالممات وأيقنت	 الحياة	 من	 يئست	 تؤمن	حين	  آألن	
“Yaşama ümidin kalmadıktan ve ölüme kesin inandıktan sonra mı iman ediyorsun!”42 
Âlûsî’nin, Kur’ân tefsirinde kabul edilen genel usul ve ilkelere uyumlu bu yo-
rum biçimini temel alarak subjektif ve aşırı batınî yorumları reddetmektedir. 

Sonuç
Âlûsî, birbirinden oldukça farklı olan selefi ve sufî yorum biçimlerini, tefsi-

rinde başarılı bir biçimde telif eden sayılı müfessirlerden biridir. Selefiliğin kabul 
gördüğü bir ortamda yetişmesine rağmen tefsirinin işârî bir özellik arz etmesin-
de şüphesiz kendisine intisap edip halifelik icâzeti aldığı Hâlidîliğin kurucusu 
Mevlânâ Hâlid’in önemli bir etkisi olmuştur. Şer‘î ilimleri ve tasavvufu mezce-
derek tarikatta çığır açan Mevlânâ Hâlid, Âlûsî’nin gerek ilmi gerekse manevi 
şahsiyetinin oluşumunda önemli bir etkisi olmuştur. Bu da Rûhu’l-Me‘ânî adlı 
tefsirindeki işârî yorumların zâhir-bâtın uyumu doğrultusunda şekillenmesini 
sağlamıştır. Zehebî’nin, onunla ilgili ‘selef mezhebinde olup ehl-i sünnet akidesini 
benimsediği’43 şeklindeki tespiti ve tefsirinde takip ettiği yöntem ve uygulamalar, 
onun bu hassasiyetini ortaya koyan argümanlardan birkaçıdır. 

Âlûsî, zâhir-bâtın mana uyumu üzerine ustaca temellendirdiği işarî ve irfânî 
yorumlarda şer‘î prensipleri temel ölçüt kabul ettiği için, ayetin zahiri formuyla 
telifi mümkün olmayan batınî yorumlara itibar etmemektedir. Diğer bir ifadey-
le Kur’ân’ın zahirine ve genel tefsir ilkelerine aykırı olmadığı müddetçe işârî yo-
rum biçimini kabul etmekte; hiçbir biçimde şer‘î ilkelerle telifi mümkün olma-
yan aşırı batınî tevilleri ise reddetmektedir. Aynı şekilde aşırı zahirî yorumun 
diğer bir ifadeyle haşevîliğin tezahürü teşbîh ve tecsîm gibi olumsuz çıkarım-
lara sebebiyet veren zahirciliğe de karşıdır. Özetle ayet yorumlarını sadece za-
hire indirgeyen yaklaşımlara karşı çıktığı gibi bütünüyle spekülatif yorumlara 
sebebiyet veren batınî yaklaşımlara da karşıdır.

41 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	VI,	176.
42 Alûsî,	Ruhu’l-Meânî,	VI,	171.
43 Zehebî,	Muhammed	es-Seyyid	Hüseyin,	et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn,	Mektebetü	Vehbe,	Kahire,	

2000,	I,	253.
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HÂLİDÎ TARİKATININ HALİFELERİNDEN  
MOLLA MUHYİDDÎN EL-HÂVELÎ  

VE TASAVVUFA DAİR FETVÂLARI

Necmettin KARTAL*

Giriş
Bir milletin geleceğinden emin olabilmesi, ilmi ve fikri yönden gelişmesi an-

cak geçmişteki kültür mirasını çok iyi bilmesine ve bu mirasın özümsenmesine 
bağlıdır. Bu kültür mirasının temel taşları ve onu ileriye taşıyanlar da hiç şüp-
hesiz bağrında yetiştirdiği manevî şahsiyetlerdir. Milletler, tarihe mal olmuş 
manevî şahsiyetlere minnettar olmayıp onları yeni kuşaklara aktarmadığı tak-
dirde genç kuşaklar da kendilerine başka kültürlerin ürünü olan şahsiyetleri 
örnek alacak, dolayısıyla kültürel yozlaşma ortaya çıkacaktır. Bu sebeple İslam 
âlemi olarak, yetiştirdiğimiz bu büyük manevî şahsiyetleri tanımamız ayrıca 
onların fikir ve çalışmalarını geleceğe taşımamız gerekmektedir. Geçmişle bağı-
mızın kopmaması ve geleceğe emin adımlarla yürümemiz buna bağlıdır.

Bilinmelidir ki manevî şahsiyetler, çevresindeki manevi karanlıkları aydın-
latan birer yıldız gibidirler. Onların manevi gücünün ışıltıları gelecek nesillere, 
bu şahsiyetlerin yolunu takip ettikleri sürece, yol göstermeye devam edecektir. 
Onlar geçmişle bugünü birbirine bağlamakta, geleceğe güvenle adım atmada 
takipçilerine öncülük etmektedirler. 

Toplum hayatının düzenlenmesinde farklı etmenlerin etkisinin söz konusu 
olduğu malumdur. En önemli etmenlerden biri de hiç şüphesiz dinin ahlak aya-
ğını temsil eden tasavvuf ve ehli tasavvuftur. Toplum hayatının düzenlenme-
sinde, fertlerin ahlak anlayışında dünya ve ahiret sorunlarının aydınlatılmasın-
da tasavvuf ve mümessilleri çok önemli bir yere sahiptir. Bu etmenlerin de göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir. Nakşibendiyye tarikatının Hâlidîlik kolu da bu 
anlamda büyük bir öneme haiz olup etkileri dünyanın birçok yerinde görülmüş 
ve günümüzde de görülmeye devam etmektedir.

*	Arş.Gör.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(nkartal@bingol.edu.tr).
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Bu akımı temsil eden şahsiyetler, her bakımdan bağrında yetiştiği halka yol 
göstermiş, toplum fertlerini kaynaştırmış, gerçek anlamda denge unsuru olup 
huzur ve asayişte büyük rol oynamışlardır. Bunlardan kimilerinin etkisi bölge-
leriyle sınırlı kalmayıp zaman zaman bu etki ülkeleri de aşmıştır. Tebliğimizin 
amacı, bu manevî şahsiyetlerden birisi olan Molla Muhyiddin el-Hâvelî’yi ge-
lecek nesillere örnek olması düşüncesiyle tarihe mal etmek ve bu boşluklardan 
birini doldurmaktır.

Hâlidîlik
Hâlidîlik tarikatı, Nakşibendiyye tarikatının Hâlid-i Bağdâdî’ye (ö. 1242/1827) 

nispet edilen koludur. 19. yüzyılın başlarında Nakşibendî-Müceddidî olan Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî’nin önderliğinde ortaya çıkmıştır. Bu hareket Mevlânâ Hâlid ve 
halifeleri sayesinde yavaş yavaş Ortadoğu’nun birçok bölgesinde yayılma imkânı 
bulmuştur. Hâlidîlik, sonraları klasik tarikat anlayışının dışına çıkarak toplumu 
değiştiren ve dönüştüren bir aktör haline gelmiştir. Bağdâdî, yetiştirdiği çok sa-
yıda halifeyi İslâm dünyasının çeşitli bölgelerine göndererek tarikatının yaygınlık 
kazanması için büyük gayret göstermiştir. Ayrıca Bağdâdî, kendisinden sonra bu 
tarikatın devamını sağlamak için bazı tedbirler almıştır. Bunların başında râbıtanın 
sadece kendisine yapılabileceğini ilân etmesi ve Hatm-i Hacegan gelmektedir. Böy-
lece Bağdâdî, tarikatın çeşitli kollara bölünmesini önlemeyi amaçlamış ve bunu da 
tarihi seyre baktığımızda büyük oranda başarmıştır. 

Hâlidiyye özellikle Kuzey Irak’ta, Doğu Anadolu’da ve İran’da Kürtler’in 
yaşadığı kuzeybatı vilâyetlerinde büyük gelişme göstermiştir. Bu bölgelerdeki 
Hâlidî şeyhlerinin önemli bir özelliği, birkaç ailenin tekelinde bulunan şeyh-
lik makamının babadan oğula intikal etmesi ayrıca buna bağlı olarak şeyhler 
önemli bir siyasî etkinliğe ve çeşitli nüfuz ve imkânlara sahip olmuşlardır.1 

Hâlidî şeyhleri, 1924’te medreseler kapatıldıktan sonra doğu ve güneydo-
ğu bölgesinde resmi medreselerde okutulan ilimleri kendi özel medreselerinde 
okutmaya devam etmişlerdir. Buralarda öğrenim gören pek çok talebe daha 
sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde din hizmetlerinde müderris, müftü, vaiz ve 
imam olarak görev yapmıştır.2 Bölgenin din adamı ihtiyacını bu medreseleri 
ayakta tutan müderrisler karşılamıştır. Mehmet Akif ERSOY medreselerin cum-
huriyet dönemindeki durum ve fonksiyonlarını dizelerine şöyle yansıtmıştır:

Sonra biçare medaris o kadar sahipsiz,
O kadar baştan atılmış da o haliyle yine,
Düşüyor, kalkıyor amma gidiyor hizmetine.
Halkın irşadı mıdır maksad-ı tesis? Tamam:

1 Hamid	Algar,	Hâlidiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA),	XV,	295-96.
2 Süleyman	Uludağ,	Hâlidiyye (Anadolu’da	Hâlidîlik), (DİA),	XV,	298-99.
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Şehre müfti veriyor, minbere mihraba imam.
Hutabanız oradandır, oradan vaiziniz;
Oradandır hocanız, kayyımınız, hafızınız;
Adli tevzi edecek hâkime fıkıh öğreten o;
Hele köy köy dolaşıp köylüyü insan eden o.3

Hâlidîlik, Türkiye’deki eğitim-öğretim ve dinî hayat üzerinde derin tesirler 
bırakmıştır. Bugün de Hâlidî silsilelerine mensup olanlar hayatın çeşitli alanla-
rında faaliyet göstermektedir. Ayrıca bunlar tarafından kurulan vakıfların bir 
kısmı Türkiye genelinde, bir kısmı yerel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Hâlid-i Bağdâdî’nin vefatından sonra Şam, Musul, Bağdat, Mekke, Medine, İs-
tanbul ile Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde tekkeler açıldı. Günümüz-
de bu tekkeler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “divan” adıyla faali-
yetlerini sürdürmektedir. Norşin’de de bugün halk arasında medresenin yanın-
daki dergâha, Divana Mala Hazret (yani Hazret ailesinin divanı) denilmektedir. 
Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar ve özellikle müritler burayı 
sürekli ziyaret etmektedirler.

Hâlidîlik’te medrese kültürünün, Hâlidî tasavvuf geleneğinin ayrılmaz bir 
parçası haline geldiği söylenebilir. Hâlid-i Bağdâdî, genelde zahiri ilimlerde ica-
zeti olmayana hilafet görevi vermemiştir. Bu ilke ilim adamlarının bu tarikatla 
irtibatını daha da kuvvetlendirmiştir. Hâlidî şeyhlerinin Anadolu halkı arasında 
bu kadar hüsnü kabul görmesinde İslam esaslarına bağlılık ve medreseler yoluy-
la verdikleri ilmi hizmetlerin etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında 
tarikatın önemli bazı kuralları olan; devlet ricaliyle irtibatlı olunmayacak, kimse-
den bağış alınmayacak, dünyaya dalmayacak vb. kurallar4 ile halkla iç içe yaşa-
maları ve onlarla kurdukları sıcak iletişimin de etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Molla Muhyiddîn el-Hâvelî
A. Hayatı
Resmi kaynaklara5 göre Molla Muhyiddîn el-Hâvelî, 01.07.1896 Siirt ilinin 

Baykan ilçesinin Garzan denilen bölgesinin Ormanpınar (Bilvanîs) köyü do-
ğumlu görünmektedir. Bununla beraber el-Mektûbât adlı eseri ve çocuklarının 
kendisinden aktararak verdikleri bilgilere göre 1909 yılında dünyaya geldiği 
anlaşılmaktadır. Annesinin adı Halime, babasının adı Ali’dir. Babası halk ara-
sında Molla Ali diye bilinmektedir.6

3 Mehmet	Akif	Ersoy,	Safahat,	İnkılap	Yay.,	s.393,	İstanbul	1985.	
4 Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar Akçağ Yay.,	s.	300,	Ankara	2015.
5 Bingöl	il	nüfus	müdürlüğü	Nüfus Kayıt Örneği,	14	Nisan	2016.	
6 Nizamettin	Evrensel,	Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.	(	el-Hâvelî’nin	üçüncü	çocuğudur.	1942	

doğumlu	olup	şu	an	Batman	merkezde	yaşamaktadır.	Memurluktan	emekli	olmuştur.)
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Molla Muhyiddîn el-Hâvelî’nin ailesi aslen Irak’ın Süleymaniye şehrine bağ-
lı Berzenc köyündendir. Dedeleri oradan yaklaşık olarak 150-200 sene (8-9 gö-
bek) önce bilinmeyen bazı sebeplerden ötürü Gercüş ilçesi Vergili (Becirman) 
köyüne göç etmiş ve burada yaşamaya devam etmişlerdir. Daha sonra Siirt’in 
Baykan ilçesinin Ormanpınar (Bilvanîs) köyüne taşınmışlardır.7 

Becirman kelimesi, aslında vergiden muaf anlamına gelse de köy ve şehirle-
re isim verilirken buranın da ismi Vergili olmuştur. Bu köyün sakinleri Seyyid 
olduğu ve kendilerinden vergi alınmadığı için Becirman denilmiştir. Seyyidlere 
tanınan iktisadi ayrıcalıklar vardır. Bunların arasında en çok dikkat çeken hu-
sus vergi muafiyetleridir. Hz. Peygamberin (s.a.v.) soyundan gelenlere muhab-
bet beslemenin ve onlara saygı duymanın neticesinde bu uygulama ortaya çık-
mıştır. Ayrıca bu soya mensup kişilerin zekât almaması, Hz. Ömer döneminde 
Seyyidlere maaş bağlanması ve bu tarz uygulamaların devam ettirilmesi gibi 
gerekçelerle Abbasilerce temelleri atılan ve Osmanlı döneminde ise tamamen 
bir kurum haline gelen Nakibüleşraflık müessesesinin, Osmanlı Devleti’nin 
dinî, siyasî, örfî ve şer‘î alanlarda büyük bir rol üstlendiğini görmekteyiz.8

Molla Muhyiddîn el-Hâvelî, Baykan Bilvanîs köyünden olup, medrese tah-
silini, Oğin, Norşin ve Çır (Çukurca)’da tamamlamıştır. İlk derslerini de Bay-
kan il çesine bağlı Siyan köyünde imamlık görevini ifa eden babasından alma-
ya başlamıştır. el-Hâvelî, daha sonraki eğitimine kayınpederi de olacak Molla 
Alâüddîn’in(ö. ?) yanında Baykan il çesine bağlı Çır (Çukurca) köyünde devam 
etmiştir. Bir ay Norşin’de Hazret’in to runu Molla Cemâleddîn’den, bir ay da 
Kozluk ilçesinde Molla Reşid Arıncî’den ders almıştır. Geriye kalan eğitimini 
kayın pederi Molla Alâüddîn’in rahle-i ted risinden geçerek tamamlamıştır. 
Medrese eğitimini 17 yaşında bitirerek Molla Alâüddîn’den icazetnamesini al-
mış ve bundan sonra 3 yıl süreyle hocasıyla bir likte aynı medresede ders ver-
meye başlamıştır.9 

el-Hâvelî, 22 yaşından itibaren tasavvufî ve ilmî çalışmalarını Şeyh Abdül-
hakim el-Hüseynî (1902/1972) (Menzil Şeyhi M. Raşit Erol’un(1930/1993) baba-
sı) ile birlikte zamanın meşhur mutasavvıflarından, Suriye’de ikamet eden Şeyh 
Ahmed Haznevî’nin (1886/1950) yanında sürdürmüş, şeyhinin vefatı üzerine, 
Norşinli Şeyh M. Maşuk’un yanında tasavvuf eğitimini tamamlayıp hilafetini 
ondan almıştır.10

Norşin medresesinin mürşid ve müderrislerinin birbirlerine yazdıkları mek-
tuplar incelendiğinde, bölge halkının günlük hayatta karşılaştığı sorunlarla il-

7 Nizamettin	Evrensel,	Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.
8 Ayhan	Işık,	Nakibüleşraflık Müessesesi’nin Tarihî Serüveni,	Din	ve	Hayat	Dergisi,	sayı	23,	s.	

64,	2014.	
9 Abdurrahman	Evrensel, Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.
10 Abdurrahman	Evrensel,	Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.
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gili çok sayıda fetva ve açıklamayı ihtiva ettikleri görülecektir. Bu mektuplar 
ilmî ve tasavvufî konularda küçük birer risale niteliği taşımaktadır. Hâlidî şeyhi 
el-Hâvelî de bu geleneğin bir parçası olarak çevre illere hatta Ezher şeyhine 
mektuplar yazarak bu alanda epey verimli olmuştur. 

Ayrıca Hâlidî şeyhleri, müderrislik ve irşad görevlerinin yanında ihtiyaç 
anında toplumu yönlendiren, rehberlik ve öncülük eden âlimler olarak görev 
yapmış, bazen de arabuluculuk görevlerini de üstlenerek toplumda şiddetin 
önlenmesi ve huzur ortamının hâkim olmasında önemli katkılar sağlamışlar-
dır. Yani bu gelenekte tasavvuf/ tekke geleneği yanı sıra ilim-irşad geleneği de 
vardır hatta bu gelenek daha hâkim olarak karşımıza çıkmaktadır. el-Hâvelî 
tasavvufî geleneğin tekke ayağını değil de ilim-irşad ayağı olan medrese gele-
neğini esas almıştır. Bu geleneğin tekke ayağı ise genelde bölgenin şeyh ailele-
rinin sürdürdüğü görülmektedir.

el-Hâvelî, düzenlediği sohbetlerle insanların zamanlarını ilim, irfan ve iba-
detle geçirmelerini sağlamış bu sayede onların vakitlerini boşa harcamalarına 
engel olmuştur. el-Hâvelî Hâlidî geleneğin ilim-irşad ayağı medrese ekolünün 
en müşahhas örneklerindendir. O hem medrese hem de yazdığı el-Mektûbât adlı 
eseriyle bu ilim-irşad geleneğin bir halkası olduğunu bize göstermiştir.

el-Hâvelî, bölgenin en tanınmış ulemasından olup, fetvalarıyla nam salmış-
tır. Seyda Molla Muhyiddîn hazretleri Şeyh Muhammed Maşuk’un hem amel 
arkadaşı hem de halifesidir.11 Arkasında altı halife ve gözü yaşlı binlerce seven 
bırakarak 198712 yılında seccadesinde sabah namazı öncesinde dâr-ı bekâya göç 
etmiştir.13

 el-Hâvelî’nin çocukluk hayatını bir tarafa bırakacak olursak bütün hayatı 
ilim, zikir ve irşat ile geçmiştir. O, son derece mütevazı olup şöhretten uzak 
bir yaşayışı be nimsemiştir. Ehli tarikatın en önemli vasfı da şöhretten uzak ol-
maktır kanaatindeyiz. İlmi ile hiçbir zaman kibirlenmemiştir. En büyük gayreti/
derdi ilim öğret mek ve halkı aydınlatmak olmuştur. Tasavvufta da irşat görevi 
olduğu halde, en yakın çevresi dahi onun irşat şeyhinden çok, büyük bir âlim 
ve ilim talebelerini ye tiştiren bir şahıs olarak tanımıştır.14 

El-Hâvelî’nin Medrese Hocaları1. 
Molla Ali (Babası)1- 
Şeyh Muhammed Diyauddin (Hazret)2- 
Molla Reşid Arıncî3- 

11 Murat	 Özaydın	 Nakşî-Hâlidî Ekolünde Diyarbakır’da Yetişen Mutasavvıflar,	 Dicle	
Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	cilt	15,	sayı	1,s.	308,	2013,	(ss.	275-315).

12 el-Havelî,	Molla	Muhyiddîn	Evrensel,	el-Mektûbât,	Mektebetu	Seyda,	Diyarbakır,	2014,	s.	18.
13 Necmettin	Kartal,	Molla Muhyiddîn El-Hâvelî ve Fıkıhçılığı,	 (Basılmamış	Yüksek	Lisans	

Tezi),	Bingöl	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	2016,	s.	13.
14 Necmettin	Kartal,	a.g.e.,	s.	11.
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Molla Cemâleddin4- 
Molla Zahir Tendurekî5- 
Molla Alaüddin el-Hizanî (Medrese icâzetini Molla Alaüddin’den 6- 

almıştır.)15

El-Hâvelî’nin Bazı Talebeleri2. 
Sadreddin Yüksel ve Mehmet Emin Er, Menzil Şeyhi olarak bi linen Muham-

med Râşid Erol, Diyanet İşleri eski başkanlarından Mehmet Nuri Yıl maz, el-
Hâvelî’nin yanında az süreyle de olsa en çok tanınan talebelerindendir. Tekir-
dağ eski müftüsü Ali Arslan, Konya eski müf tülerinden Habib Gören(Görün), 
Kayseri eski müftüsü Feyyaz Yaşar, Bat man eski müftülerinden Alaaddin Ya-
vuz, şu an Bingöl Genç ilçe müftüsü Hanifi Ballı da Seyda’nın yanında ders 
alanlardandır. Norşin’li şeyhlerden Şeyh Bedreddin Mutlu ve Şeyh Fadlî Ko-
caman, Sadık Öztürk, Diyarbakır eski belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Bilgin 
yine bilinen bazı talebelerindendir.
Ayrıca medrese geleneğini sürdüren talebeleri de vardır. Bunlar; Molla Ab-
durrahman Evrensel (Oğlu, Siirt Ziyaret’te müderris), Molla Salih Turgut 
(Şanlıurfa’da müderris), Molla Havi Akkuş (Diyarbakır Bismil), Molla Abdullah 
Arı (Dibo), İbrahim Gülçimen, Molla Muhammed Dalar (Gaziantep’te müder-
ris), Ali Arslan, Muhammed Nur Orak, Molla İhsan Alın (Bingöl).16

Bu isimler sadece bir kaçını ifade etmekte olup hakikatte el-Hâvelî, binlerce 
talebeye ders verip ve yüzlercesine icazet vermiştir.

El-Hâvelî’nin Şeyhleri3. 
el-Hâvelî, medreseden ilmî icazetini aldıktan birkaç yıl sonra tasavvuf eği-

timine ilgi duymuş ve erken yaşlardan itibaren tasavvuf eğitimine Nakşibendî 
tarikatı şeyhi olan Şeyh Muhammed Diyaüddin’e intisap ederek başlamıştır. 
Toplamda üç kişiden tasavvuf eğitimi almıştır. Bunlar aşağıda ismi zikredilen-
lerdir:

(Hazret) Şeyh Muhammed Diyaüddin (ö. 23 Şubat 1924)1- 
Şeyh Ahmed el-Haznevî (ö. 21 Mart 1949) 2- 
 Norşinli Şeyh M. Maşuk’un (1906/1975) yanında şeyhinin vefatı üzerine, 3- 

tasavvuf eğitimini tamamlayıp hilafetini de ondan almıştır.17 
El-Hâvelî’nin Halifeleri4. 

el-Hâvelî, ilim adamlığının yanında, zühd ve takvâya dayalı yaşamıyla da 

15 Sabahattin	 Korkutata	 (el-Çanî),	 Ülemauna mine’l-müderrisin fi’l-karni’l-i‘şrîn, Darü’r-
ravza,	s.	390,	İstanbul	2016.

16 Necmettin	Kartal,	a.g.e.,	s.	21-22.
17 el-Çanî,	Ülemauna mine’l-müderrisin, s.	39.	(el-Çanî	her	ne	kadar	Şey	Alaüddin	el-Haznevî	

diye	 burada	 zikretse	 de	 Şeyh	 Ahmed	 el-Haznevî’den	 ders	 almıştır.	 Şey	 Alaüddin	 el-
Haznevî’den	ders	almamıştır.)
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şöhret bulmuştur. O, Tasavvufun önemli bir kolu olan Hâlidî tarikatında şeyh 
mertebesine ulaşmıştır. el-Hâvelî, dinî ilimleri öğrettiği gibi, tasavvuf konu-
sunda da çok kişiye ders vermiş, bunlardan tasavvuf eğitimini tamamlayan altı 
kişiye de irşat izni vermiş ve onları halifesi olarak tayin etmiştir.18 Yukarıda 
Hâlid-i Bağdâdî’nin, zahirî ilimlerde icazeti olmayana hilafet görevi vermediği-
ni aktarmıştık. el-Hâvelî’nin de hilafet verdiği kişilerin zahirî ilimlerde icazeti 
olan kişiler olduğunu görmekteyiz. Bu kişiler ise aşağıda zikredilenlerdir;

Şeyh Bedreddin Mutlu (Kendi şeyhi Şeyh Maşuk’un oğlu)1- 
Norşinli Şeyh Fadli Kocaman2- 
 Molla Havi Akkuş (1927-31/2015)3- 
 Molla Hasib4- 
 Molla Abdullah Dibo5- 
 Molla Muhammed Arıncî.6- 19

El-Hâvelî’nin Hâlid-i Bağdâdî’den Sonraki Tarikat Silsilesi5. 
el-Hâvelî de Nakşibendî-Hâlidî yoluna mensuptur. el-Hâvelî’nin, Mevlânâ 
Hâlid-i Bağdâdî’den sonraki tarikat silsilesi şu şekildedir:

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ö.1827) 1- 
Seyyid Abdullah Şemdinî (ö. 1813)2- 
Seyyid Taha-i Hakkarî (ö. 1852)3- 
Seyyid Sıbğatullah-i Arvasî (ö. 1870)4- 
Şeyh Abdurrahman-i Tağî (ö. 1886)5- 
Şeyh Fethullah Verkanisî (ö. 1899)6- 
Şeyh Muhammed Diyaüddin (ö. 1924)7- 
Şeyh Ahmed el-Haznevî (ö. 1950)8- 
Seyyid Abdulhakim-i Bilvanisî Huseynî(ö. 1972)9- 20

Şeyh M. Maşuk (ö. 1906/1975)10- 

Tasavvufî Kişiliği
el-Hâvelî, tasavvuf eğitimine Nakşibendî tarikatı şeyhi olan Şeyh Muham-

med Diyaüddin’e (1855-1923) intisap ederek başlamış. Tasavvuf icazetini ise 
daha sonraki yıllarda Norşinli Şeyhi M. Maşuk’tan (1906/1975) almıştır.

el-Hâvelî’yi yakından tanıyan Şeyh Nureddin Mutlu, onun tasavvufî kişi-
liği hakkında şöyle demektedir: “el-Hâvelî, güzel bir ahlaka sahipti. İnsanlara 
kızmaz, sesini yüksek tutmaz, herkesin gönlünü almayı, herkesle ilgilenmeyi 

18 el-Hâvelî,	el-Mektûbât, s.	153-154.
19 el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	153-154.	
20 İbrahim	Baz,	Şeyh Ali Arıncî ve Arınç/Tılfakîr Dergâhı,	Şırnak	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	

Dergisi,	c.	VII	sayı:	14,	2016,	s.	47-48.
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kendine düstur edinirdi. Sade giyinirdi, ömrü boyunca ilim, zikir, ibadet, talebe 
yetiştirmek, vaaz vermek gibi kendisi ve halkın yararına olan şeylerle meşgul 
olurdu. el-Hâvelî az yer, az uyurdu. Geceleri sürekli teheccüde kalkardı ve ge-
ceyi ibadetle ihya ederdi. Cuma günlerinde sürekli sünnet olan Cuma guslü-
nü yapardı. Hatta bir soğuk kış gününde biz abdest almaya cesaret etmezken 
el-Hâvelî’yi sorduğumda Cuma guslü alıyor dediklerinde hayretler içinde kal-
mıştım. Onun bu halinden çok etkilendim ve o gün bugündür ben de Cuma 
günlerinde gusül alıyorum.

el-Hâvelî’nin evi yaklaşık 200-300 metre camiye uzak olmasına rağmen yaz 
kış, sıcak soğuk demeden hastalıkta ve sağlıkta köyde olduğu sürece sürek-
li camiye gelir ve namazı cemaatle kılardı. Sabah namazından önce gelir yatsı 
namazı sonrasına kadar eve gitmezdi. Talebelere ders verir, misafir ağırlar ve 
kendisine sorulan sorulara cevap verirdi. Sürekli zikir ve tâat içindeydi, kendi-
sine bir şey sorulmadan veya şeriata mugayir bir şey söylenmeden konuşmaz-
dı. Cidal ve münakaşalarda hiçbir zaman bulunmazdı.21

Kendisiyle görüşme yaptığımız Bingöl Genç ilçe müftüsü Hanifi Ballı Sey-
da hakkında şunları söylemektedir: Molla Muhyiddin’in en önemli özelliğinin 
ilme önem göstermesi, talebelere sürekli eğitimle meşgul olmalarını tavsiye et-
mesi ve hurafelerden uzak durmasıdır. Seyda şeriata uygun bir zühd hayatı 
yaşar ve şeriata mugayir hurafelerden hiç hoşlanmazdı.22

İlmi onu hiçbir zaman zenginleştirmedi köylülerden biriymiş gibi ilçeye 
yürüyerek gider gelirdi. Dönemin şeyhleri arabalarla gezip dolaşırken kendisi 
yayan gezerdi. Fakat bölgede bir sorun oldu mu da bunu hemen el-Hâvelî’ye 
yönlendirirlerdi. Eğer isteseydi maddî imkânlara hemen sahip olabilirdi ama o 
dünya malına hiç itibar etmedi. Kıtlık dönemlerinde, talebeleri çok yesin diye 
el-Hâvelî’nin aç kaldığı zamanlar olmuştur.23

İnsanlara kızmaz, sesini yükseltmezdi. Herkesin gönlünü almayı, herkes-
le ilgilenmeyi kendisine düstur edinmişti. Sade giyinirdi. Medreseden mezun 
olduktan sonra 60 yıl boyunca ilimle, zikirle ve talebe yetiştirmekle meş gul ol-
muştur. Az yer, az uyurdu. el-Hâvelî’nin, yiyeceğin az olduğu dönemlerde, ta-
lebeleri çok yesin diye aç kaldığı çok zamanlar olmuştur.24

B. Eserleri
el-Hâvelî bir yandan talebe yetiştirmekle meşgul olurken, diğer yandan ilmî 

eserler, fetva ve mektupları kaleme almıştır. el-Hâvelî’ye ait eserler aşağıda üç 
başlık altında incelenecektir.

21 Şeyh	Nureddin	Mutlu,	Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.	
22 Hanifi	Ballı,	Kişisel Görüşme,	20	Nisan	2017.
23 Muhammed	Dalar,	Kişisel Görüşme,	Şubat	2016.
24 Muhammed	Dalar,	Kişisel Görüşme,	Şubat	2016.

 Necmettin KARTAL



465

el-Mektûbât 1- 
el-Hâvelî bir yandan talebe yetiştirmekle meşgul olurken, diğer yandan ilmî 

eserler, fetva ve mektupları kaleme almıştır. Bölgenin âlimleri de ona çok saygı 
göstermekte, ilmî konularda belir -
mektedirler. Kendilerine sorulan ve çöz mekte güçlük çektikleri meseleleri hep 
ona havale etmekteydiler. el-Hâvelî’nin bu eseri büyük ölçüde kendisine soru-
lan fıkhî sorulara verdiği cevaplardan ve değişik vesilelerle yazdığı mektup-
lardan oluşmaktadır. Bu eserde kimi zaman kendileri de başkalarına mektupla 
soru sormaktadır.

Fıkhî fetvalar ve çeşitli vesilelerle yazdığı mektuplardan oluşan ve el-Mektûbât 
adlı kitap, el-Hâvelî’nin elimizdeki en önemli eseri olarak durmaktadır. Bu eser, 
bölgede kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Eserin 
içerisinde genelde bölge mollalarından gelen sorulardan müteşekkil mektupla-
ra verilen cevapların yer aldığı mektupları barındırmaktadır. 

Eserin dili Arapça olup el-Hâvelî eserde sade bir dil kullanmıştır. Elimizdeki 
bu eser elli sekiz mektuptan müteşekkildir. Eserinde el-Hâvelî, önce kendisine 
gelen soruyu zikretmekte akabinde besmele ve hamdele çekerek sorunun geldi-
ği zatın güzel meziyetleri anlatmakta daha sonra da sorunun cevabına geçmek-
tedir. el-Hâvelî, neredeyse bütün mektuplarında bu yöntemi kullanmaktadır. 
Cevap ve izahattan sonrada genelde dua mahiyetinde kafiyeli birkaç cümle kur-
duktan sonra karşı taraftan da dua talebiyle mektuplarını bitirmektedir.

el-Hâvelî’nin verdiği fetvalar arasında klasik meseleler olduğu gibi güncel mese-
leleri barındıranlar da vardır. Organ nakli, arabaların zekâtı, siyasi partiler için çalış-
manın hükmü, memurların yemin metnini imzalaması gibi meseleler güncel mesele-
lerle ilgili el-Hâvelî’nin fetvalarından bazıları olarak öne çıkmaktadır.

el-Hâvelî, el-Mektûbât adlı eserinde yaşadığı bölgenin Şafiî olması dolayısıy-
la bu mezhebe ait kaynaklar muvacehesinde fetvalar vermiştir. Bu eser mukârın 
bir fıkıh kitabından ziyade Şafiî mezhebi fetvaları ağırlıklı bir çalışmadır.

Risâletu’l-Esâs fî Ahkâmi’l-Haydi ve’n-Nifas2- 
Risâletu’l-Esas fî Ahkâmi’l-Haydi ve’n-Nifas adlı eser, el-Hâvelî’nin, telif mak-

sadıyla yazdığı tek eseridir. Elimizde bulunan bu eser, Hicrî 1380 yılında Rama-
zan adında bir kişi tarafından istinsah edilmiştir. Bayanların özel halleriyle ilgili 
küçük bir eser olan Risâletü’l- Esas fî Ahkâmi’l-Haydi ve’n-Nifas adlı eser elimizde 
mevcuttur. Bu eser sadece fotokopi halindedir şu ana kadar basılmamıştır.

el-Hâvelî, bu eserinin girişinde, hayz konusunda fazla soruların sorulduğu-
nu, bu sorulara cevap teşkil eden bilgilerin kitaplarda derli toplu olmadığını 
söylemektedir. Onun için bu konu ile ilgili gerekli bilgileri güvenilir kaynaklar-
dan derleyerek bir arada topladığını belirtmektedir. 

el-Hâvelî bu eserde, hayz, nifas ve istihazanın tanımını yapmakta ve hayz 
konusunu detaylı bir şekilde ele almaktadır. Hayzın dışında kadınların gör-
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düğü nifas ve istihaza ile ilgili bilgi de veren el-Hâvelî, bu durumda olan ka-
dınların ibadet konusundaki mükellefiyetlerini açıklamaktadır. el-Hâvelî Şafiî 
mezhe bini esas almakla birlikte Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinin ko-
nuyla il gili görüşlerine ise az da olsa yer vermektedir.

Değişik İlmî Konulara Dair Ta‘lîk, Şerh ve Beyitleri3- 
el-Hâvelî, değişik kaynaklarda anlaşılması zor olan bir takım ibareleri çöz-

me sadedinde bir takım izahlarda bulunmuştur. Bunların bir kısmı el-Mektûbât 
adlı eserinde yer almış, diğer bir kısmı ise ders kitapları üzerine yazdığı şerhler 
şeklinde olmuştur. Bunlar da genelde elimizde mevcut değildir. 

el-Hâvelî şiiri çok sevmektedir. Bazı konularda değişik şairlerin şiirleri-
ni söyle diği gibi, kendisi de değişik konuları şiirle ifade etmiştir. Şiir yazma 
kabiliyeti çok yüksek olup zaman zaman bazı konularda şiir inşa etmiştir. el-
Hâvelî’nin, elimiz deki matbu el-Mektûbât’ında da bazı konuları şiirle dile getir-
diğini görmekteyiz. el-Hâvelî’nin Elfiyye üzerine yazdığı şiirler, İbn Malik’in (ö. 
672/1274) işlediği bazı konuları daha ayrıntılı ve farklı bir şekilde dile getirmesi 
ve Celalüddin es-Suyûtî’nin Elfiyye’ye yaptığı şerhi izah etmek şeklindedir. İbni 
Malik’in Elfiyye’si üzerine 70 kadar beyit, tefsir, fıkıh ve nahiv kitaplarındaki 
müşkil konular üzerine açıklamalar el-Hâvelî’nin yazılı eserlerindendir. Lakin 
bunların çoğu muhafaza edilmediğinden elimizde mevcut değildir.25 Belki tale-
belerinin kitaplarının yanlarında hamiş olarak mevcut olabilir kanaatindeyiz.

C. El-Hâvelî’nin Tasavvufa Dair Fetvaları
el-Hâvelî, Hâlidîlik geleneğindeki mektuplaşma kültürünü devam ettiren en 

güzel örneklerdendir. Elli sekiz mektuptan oluşan el-Mektûbât adlı eseri elimiz-
de matbu olarak mevcuttur. Seydanın talebelerinden bazıları bu mektupların 
kendi mektuplarının sadece 1/4’ünü teşkil ettiğini, diğerlerinin ise korunama-
yıp günümüze ulaşmadığını veya kayıp olduğunu söylemektedirler.26 Bu mek-
tuplarının bazılarında el-Hâvelî tasavvuf ve tarikata dair sorulara da cevaplar 
verdiği görülmektedir. Bunlardan birkaç fetva örneğini sizlerle burada paylaş-
mak istiyoruz:

Molla Muhyiddin hazretleri Şeyh Maşuk hazretlerinin halifesi olmasına rağ-
men Şeyh Maşuk, ‘‘Sen âlimsin’’ der her şeyi ona sorardı. Medine’ye geldik-
lerinde Şeyh Maşuk‚ Molla Muhyiddîn’e şöyle bir soru sorar. ‘‘Mekke’de mi 
ölmek Medine’de mi ölmek daha iyidir’’? Molla Muhyiddîn hazretleri ona şöyle 
cevap vermiştir. ‘‘Mekke’de kılınan bir vakit namaza 100 000 vakit namaz seva-
bı, Medine’de kılınan 1 vakit namaza 1000 vakit namaz sevabı vardır. Ölüm de 
böyledir.27 

25 Abdurrahman	Evrensel,	Kişisel Görüşme,	Aralık	2015.
26 Muhammed	Dalar,	Kişisel Görüşme,	Şubat	2016.
27 Murat	 Özaydın	 Nakşî-Hâlidî Ekolünde Diyarbakır’da Yetişen Mutasavvıflar, Dicle	

Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi,	c.	XV,	sayı	1,	2013/1,	s.	308.

 Necmettin KARTAL



467

Talebelerinden Molla Havî, el-Hâvelî’ye Şeyh Ahmed Haznevî Hazretlerini 
rüyada kendisini döverken gördüğünü ve bundan dolayı korktuğunu anlatmak-
tadır. el-Hâvelî de bu rüyasını şöyle yorumlayarak onu rahatlatmaktadır: “Tale-
be hocasını hangi şekilde rüyada görürse görsün muhakkak hayra yorulur. Bu 
durumda sana müjdeler olsun üzülme, döven dövüleni terbiye etmektedir.’’28 
Rüyaya sufî yorumların verildiğini burada görmekteyiz. 

Bir başka soruda da Molla Abdullah diye biri rüyasını Seyda’ya anlatarak 
yorumlamasını istemiştir; Rüyada Rasûlullah (s.a.v.) beni görünce sevindi ve 
ellerini omuzuma koydu. Bana dünyayı mı seviyorsun diye sordu, ben ise ce-
vaben; hayır Ya Rasûlullah (s.a.v.) dedim. O (s.a.v.) da tebessüm etti. el-Hâvelî 
ona rüyasının tabiriyle ilgili şöyle demektedir: “ Rasûlullah (s.a.v.) seni görünce 
sevinmiş ve seni sevmiş ki ellerini omuzuna koymuştur. Sana dünyayı mı se-
viyorsun diye sormuş, sen ise cevaben; hayır Ya Rasûlullah (s.a.v.) demişsin. O 
(s.a.v.) da tebessüm etmiş. O’nun (s.a.v.) tebessümü senin onun şeriatına uygun 
hareket ettiğinin göstergesidir. Bu tabirler rüya tabiri kitaplarında mevcuttur. 
O’nun (s.a.v.) renginin değişmesi kızgınlığına, tebessümü ise rızasına işaret 
etmektedir.29

Tasavvufta rüyalara büyük önem verilmektedir. Tasavvuf geleneğinde 
rüya yorumunda nefsanî ve ruhani haller ve makamlar ön planda tutulmak-
tadır. Tasavvuf ehli insanlar, rüyaları genelde bir müjde¸ ikaz ve tevkif olarak 
kabul etmektedirler. Kendisinin de bir mutasavvıf olduğunu aktardığımız el-
Hâvelî’nin burada sorulan soruya değer atfederek mektubuna konu etmiş ve 
rüyaya tasavvufî bir yorum katarak da zikredilen rüyaları müjde kabilinden 
saydığını görmekteyiz. 

el-Hâvelî’nin tarikata girme sırf sözle kabul edilir mi yoksa şahit lazım mı 
tarzında bir soru sorulmuş. Ben tarikata girmiştim diyen birinin yalancı olduğu 
bilinse hatmeye dâhil edilir mi, sözüne itibar edilir mi? el-Hâvelî ise; Tarikata 
girmediği bilinen birinin hatmeye alınması caiz değildir.30 Bu kişi hatmeden 
men edilmelidir, şeklinde cevap vermektedir.

Tarikata girmediği bilinen birinin hatmeye alınması caiz midir? Tarikata 
girmediği bilinen birinin hatmeye alınması kesinlikle caiz değildir. Mevlânâ 
Hâlid’in Mektûbât’ında tarikat terbiyesini almayan kişiyi “Hatm-i Hâcegân”dan 
çıkarmak Nakşibendî büyüklerinin sünnetten istinbatıdır.31 Mevlânâ Hâlid’in 
bir olay üzerine hatme esnasında kapıların kapalı tutulmasını ve tarikata intisa-
bı olmayan kimselerin içeri alınmamasını emrettiği aktarılmaktadır.32

28 el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	115.
29 el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	104.	
30 Abdurrahman Memiş, Hâlid-i Bağdâdî ve Anadoluda Hâlidîlik,	Kitabevi,	s.	272,	İstanbul	2000.
31 el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	96.
32 Abdurrahman Memiş,	a.g.e.,	s.	273.
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Abdülhakim Arvâsî, tasavvufta dikkat çeken konulardan biri olan râbıtanın 
üzerinde önemle durmuş, bu mevzuda Râbıta-i Şerîfe adlı eserini kaleme al-
mıştır. Ona göre râbıta, her tarikatta bulunan öncelikli şartlardan biridir. Fa-
kat bunu kabul etmeyenler, ya râbıtanın ne olduğunu bilmeyen ya da tarikatın 
mânâ ve mefhûmunu tam olarak anlayamayan kimselerdir.33 

Tarikata girmenin şartı ise şeriatın emirlerine ittiba, şeyhini çok sevmek ve 
tarikatın gereklerine boyun eğmekle olur.34 Bu da bazı eserlerde veciz olarak 
şöyle ifade edilmektedir.

في الطريقة النقشبندية أصالن أصيالن : أحدمها امتثال الشريعة الغراء يف مجيع األحوال وثانيهما شدة حمبة شيخه الكامل
Bu da insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükten sakındırmakla olur.35 

Tarikata intisap etme bazı şartları da beraberinde gerektirmektedir. Bunlar; şeri 
esaslara ve tarikat adabına bağlılıktır. Bu da beraberinde zikri artırma, geceleri 
ihya etme, nafilelere ehemmiyet verme ve muhasebe yapmayı gerektirir.36

Sonuç
Nakşî-Müceddidî kolunun 19. yüzyıldaki en aktif temsilcisi olan Mevlânâ 

Hâlid, ilim ve tasavvuf birlikteliğinin en güzel örneklerinden biridir. Müslüman-
ların sağlam bir itikat ile Kur’an ve sünnete sarılmalarını istemiştir. Hâlidiyye 
tarikatı, 19. Asrın ilk yarısında Orta doğunun hemen her yerine yayılmıştır. En 
yaygın olduğu bölgelerden biri de şüphesiz Anadolu’dur. Hâlidiyye medrese-
lerinin Anadolu’da faaliyete başlamalarıyla beraber, zahiri ilimlerde icazeti ol-
mayana hilafet görevi verilmemesi dolayısıyla, ilmi sahada bir hareketlilik baş-
lamış ve bu medreselerden daha sonra topluma yön verecek çok sayıda aydın 
şahsiyet yetişmiştir. Hâlidiyye medreselerinde, Kur’an öğretiminden Arap dili 
ve edebiyatına, İslami ilimlerden Felsefe ve Mantık derslerine kadar pek çok 
ilim okutulmuştur. Bu medreselerden mezun şahsiyetlerin aklî ve naklî ilim-
lerdeki yeterlilikleri ile aldıkları tasavvufî terbiyeden kaynaklanan mütevazı 
yaşam tarzları onları halkın nazarında daha saygın bir makama oturtmuştur.

Hâlidîlik genel olarak diğer tarikatların aksine medrese ve tekke birlikteli-
ğini öngören zulcenaheyn bir yapıya sahip olmuştur. İrşad hizmetlerini yürü-
tenler açısından ulema tarikatı olarak hizmet etmiştir. Genelde medrese icazeti 
olmayana tarikat icazeti verilmediği gibi medrese ile dergâh çoğunlukla yan 
yana ve birlikte yürütülmüştür. el-Hâvelî’nin kendisinin de hem müderris ol-
ması hem de icazet verdiği halifelerinin de medreseden Mücaz olmaları bunun 
çok açık bir göstergesidir.

33 Abdulhakim	Arvasi,	Rabıta-i Şerife,	 sad.	Necip	Fazıl	Kısakürek,	Büyük	Doğu	Yay.,	 s.	 9,	
İstanbul	2000.

34 Mevlânâ	 Hâlid-i	 Bağdâdî,	 Mektubat-ı Mevlânâ Hâlid, Cem	 ve	 Tertib	 Muhammed	 Ali	
Karadağî,	Haşimiyye	yay.	s.	299-311,	İstanbul	2015;	el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	179-180.

35 el-Havelî,	el-Mektûbât,	s.	104-105.
36	 Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî,	Mektûbât,	31.	Mektup,	s.	165.
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Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin takipçilerinden olan Şeyh Molla Muhyiddin 
el-Hâvelî, daha küçük yaşta medreselerde Arapça ve İslami ilimleri öğrenme-
ye başlamıştır. Uzun yıllar medreselerde eğitim görüp mezun olduktan sonra 
da kesintisiz ders vermiştir. Binlerce talebeye ders vermiş, çok sayıda talebeyi 
de mezun etmiştir. Talebeleri arasında müderrislik yapanlar ve önemli hizmet-
lerde bulunanlar mevcuttur. Ayrıca elde ettiği ilmi birikimi ile geniş kitlelerin 
ondan istifade etmesini sağlamıştır. el-Hâvelî, devam ettirdiği Hâlidîlik gelene-
ğinin medrese ayağı sayesinde yaşadığı bölgenin din adamı ihtiyacını da kar-
şılamıştır. Bu sayede halkın maneviyat ve mukaddesatı muhafaza edilmiştir. 
Hurafelerden uzak bir tasavvufî hayatın nasıl olacağını en güzel şekilde bizlere 
yaşantısıyla göstermiştir. Bu gün kabrinin de bir ziyaretgâh edinmemesi zanne-
diyorum ki ihlas ve Allah’ın lütfu olarak samimiyetinin bir semeresidir.

el-Hâvelî, vefat yılı 1987’ye kadar çevresini ilim ve irşatla ihya etmiştir. el-
Hâvelî, ilmî ve davetçi kişiliği ile bölgede temayüz etmiştir. Şeyh değil de Seyda 
ve Molla diye tanınması da ilme ve medreseye verdiği değerden kaynaklanmak-
tadır. Seyda’nın bölge halkının ve âlimlerinin çoğunluğunun itibarını kazanmış 
önde gelen bir İslâm âlimi olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Yaşantısı ve 
ilmiyle hem halk arasında hem de âlimler arasında çok önemli bir yere sahiptir. 
Halk kendisinin dâhil olduğu bir davada verdiği kararlara itiraz etmez, âlimler 
de onun verdiği fetvaları gönül rahatlığıyla kabul ederlermiş. Allah kendisin-
den razı olsun.
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Muhammed ÇETKİN1

Giriş

Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında ve Müslüman bir medeniyetin 
teşekkül etmesinde tasavvuf ve tarikatların büyük rolleri olmuştur. Şüphesiz 
bu tarikatlardan bir tanesi de Hâlid el-Bağdâdî’ye (ö. 1242/1827) nisbet edilen 
Hâlidiyye tarikatıdır. Bu tarikat, Irak, Suriye, Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar ve 
daha pek çok yerde yayılma alanı bulmuştur. Bunun pek çok sebeplerinin ya-
nında şüphesiz en büyük etken Mevlânâ Hâlid’in tekke ve medreseyi, diğer bir 
ifade ile ilim ve marifeti birleştirmiş olmasıdır.

Hâlid el-Bağdâdî’nin yaşadığı dönemde İslam coğrafyası sıkıntılı bir süreç 
geçiriyordu. Bu yüzden Müslümanların birliğini Osmanlı Devleti’nin sağlaya-
cağı düşüncesi hâkimdi. Bu amaçla Anadolu coğrafyasına pek çok halife gön-
dermek suretiyle yeni bir ihya hareketi başlatma gayreti içerisine girilmiştir. 
Gerçekten de bugün Anadolu’da tasavvufî hareketlerin birçoğu Nakşibendî-
Hâlidî geleneğinin devamıdır.2

Hâlidiyye, Doğu Anadolu Bölgesinde Abdullah Şemdinî, Ali es-Sebtî ve Sey-
yid Tâhâ Hakkârî, Güneydoğu Anadolu’da Muhammed el-Firakî ve Hâlid el-

1 Yrd.Doç.Dr.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(muhammedcetkin@gmail.com).
2	 Hâlidilik	 hakkında	 geniş	 bilgi	 için	 bkz.	Haydari,	 İbrahim	 Fasih,	Mecdü’t-Talid: Mevlânâ 

Hâlid-i Bağdâdî’nin Hayatı, Halifeleri ve Menkıbeleri, Semerkand	Yayınları,	İstanbul	2011;	
Algar,	Hamid,	Nakşibendilik,	haz.	A.	Cüneyd	Köksal,	İnsan	Yayınları,	İstanbul	2007,	s.	572-
578;	Muhammed	 b.	Abdullah	 Hânî,	Behcetü’s-Seniyye: Nakşbendiyye Âdâbı,	 Semerkand	
Yayınları,	İstanbul	2011,	s.	316-325;	Memiş,	Abdurrahman,	Hâlid-i Bağdâdî ve Anadoluda 
Hâlidîlik,	Kitabevi	Yayınları	İstanbul	2000;	Kavak,	Abdulcebbar,	Mevlânâ Hâlid-i Nakşbendî 
ve Hâlidîlik,	Nizamiye	Akademi	 yayınları,	 İstanbul	 2016;	Uludağ,	 Süleyman,	 “Hâlidîlik”	
[Anadolu’da	 Hâlidîlik],	 DİA,	 TDV	 Yayınları,	 İstanbul	 1997,	 XV,	 296-299;	 Uluslararası	
Mevlânâ	Hâlid-i	Bağdâdî	Sempozyumu,	Editörler,	Erdal	Baykan-Mehmet	Keskin,	Türkiye	
Diyanet	Vakfı	Yayınları,	Ankara	2012.	
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Cezerî, Urfa’da Şeyh Muhammed Hafız er-Ruhavî, Karadeniz bölgesinde şeyh 
Feyzullah Erzurûmî, Erzurum, Erzincan, Kudüs ve Mekke’de Abdullah Mekkî 
(Erzincânî), Kastamonu ve civarında Ahmed es-Siyahî gibi zatlar tarafından ya-
yılmıştır. Hâlidî şeyhleri, 1924’te medreseler kapatıldıktan sonra doğu ve gü-
neydoğu bölgesinde resmî medresede okutulan ilimleri kendi özel medresele-
rinde okutmaya devam etmişlerdir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Hâlidîlik, Anadolu coğrafyasında ciddi anlam-
da bir te’sir meydana getirmiştir. Biz de bu çalışmamızda özellikle Bingöl ve çev-
resinde etkili olmuş ve bölgede pek çok din adamının yetişmesine vesile olmuş ve 
Hâlidî geleneği devam ettiren Şeyh Ahmet Medresesi özelinde Hâlidî Medresele-
rinde Arapçaya verilen önem ve okutulan ders kitaplarını ele alacağız.

1. Medreselerin Tarihi Gelişimi

Fert ve toplumların gelişimi, milletlerin yükselmesi, eğitim ve öğretime bağ-
lıdır. Yükselme yarışı, bir bakıma eğitim-öğretim yarışı olup ilmî bir müsaba-
kadır. Her milletin terakkisi veya düşüşü, ilme verdiği önemle doğru orantı-
lıdır. Tarih, bu gerçeğin en açık şahididir. Hayatın ve kâinatın şifresi ve aynı 
zamanda Kur’an’ın ilk direktifi olan “oku”3 emri, Müslümanlar tarafından haklı 
olarak övünme vesilesi yapılmıştır. Kur’an, kendisini akla ve ilme dayanarak 
okuyandan korkmuyor. Aksine insanları, sürekli düşünmeye, ibret almaya ve 
ilme teşvik ediyor.4 Çünkü getirdiği ilke ve fikirlerden son derece emindir. Zira 
Kur’an, aklın kullanılması ve ilmin gelişmesiyle kendisinin daha iyi anlaşılaca-
ğını bildirmektedir. Onun için İslam, bütün ilmî çalışmaları kucaklamış, onların 
hamisi olmuştur. Bu nedenle Müslüman olan toplumlarda mevcut kültürel bi-
rikimin devamının sağlanması noktasında ciddi çabalar gösterilmiştir. Bu çaba-
nın doğal bir sonucu da Müslüman coğrafyasının her tarafında yaygınlaştırılan 
medreselerdir. Özellikle dinî ilimlerin öğretildiği bu medreselerin, günümüze 
kadar varlıklarını devam ettirmesi, çok önemli ve bir o kadar da sevindiricidir. 

Medreseler İslam tarihinde ilk, orta ve yüksek düzeyde eğitim ve öğretim ya-
pan kurumların ortak adıdır. Resmi medreseler, içerisinde öğrencilerin eğitim-
öğretimlerinin yanında iaşe ve ibatelerinin de karşılandığı, vakıflar tarafından 
desteklenen birer yatılı okul olarak inşa edilmişlerdir. Klasik medreseler de yatılı 
okul niteliğinde olup iaşe ve ibateleri hayırsever halk tarafından karşılanmıştır.5

3	 Alak	Sûresi,	1.
4	 Bkz.	Zümer	Sûresi,	9;	Alak	Sûresi,	1-5;	Al-i	İmran	Sûresi,	18;	Mücadele	Sûresi,	11.	Mısırlı	

tefsir	 âlimi	 Tantâvî	 Cevherî,	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 ilme	 teşvik	 eden	 ve	 ilimden	 bahseden	
ayetlerin	sayısının	750	kadar	olduğunu	söyler.

5	 Çetkin,	M.,	“Medreselerde	ve	İlahiyat	Fakültelerinde	Arapça	Öğretiminde	Kullanılan	Ders	
Kitapları”,	Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu,	Bingöl	Üniversitesi	
Yayınları,	2013,	I,	373,374.
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Mekke döneminde “Daru’l-huffaz ve’l-kurrâ” niteliğinde olan Daru’l-Erkâm, 
Medine döneminde ise “Medresetu’l-‘ulûm” mahiyetinde olan Mescid-i Nebevî, 
İslam Tarihinde Nübüvvet döneminde ilim ve irfan yayan ilk medrese ve ilk 
üniversite konumunda kabul edilirler.6

Resûlullah (s.a.v.) zaman zaman mescitte oturur ve çevresinde toplanan as-
habına dinî ve dünyevî konularda bilgi verirdi.7 Mescitlerde halkaların oluşma-
sıyla devam eden bu gelenek, İslâm’ın dört halifesi döneminde de geçerliliğini 
sürdürdü. Sonraki dönemlerde halkaların sayısı gün geçtikçe artmış, zamanla 
halka içinde halkalar meydana gelmiştir.8

İslam tarihinde genel olarak İlk medreselerin ne zaman inşa edildiği konu-
sunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı batılı araştırmacılar, medreselerin 
kuruluşunu Abbasî halifesi Me’mun’un Horasan valiliği dönemine kadar götü-
rür, kimileri de daha sonraki dönemlerde arar.9 İbn Kesîr, Büveyhî hükümdar-
larından Bahâüddevle zamanında birkaç defa vezirlik görevine getirilen Ebû 
Nasr Sâbûr b. Erdeşîr’in Bağdat’ın batısındaki Kerh’te kurduğu dârü’l-ilm’in 
fukaha için tahsis edilen ilk medrese olduğunu söyler. Ebû Nasr burada satın 
aldığı evi onardıktan sonra fakihler için vakfetmiştir. Hadiseyi 383 (993) yılı 
olayları arasında zikreden İbn Kesîr, buranın Nizâmiye medreselerinden çok 
daha önce kurulduğunu bildirir.10 Bağdat’taki Nizâmiye’den önce Nîşâbur baş-
ta olmak üzere Doğu İslâm dünyasında otuzdan fazla medresenin kurulduğu 
da belirtilmektedir.11 

Osmanlı idaresinin, kuruluşundan itibaren genelde dini, fikri ve tasavvufi 
hareketlere karşı oldukça müsamahakâr ve hoşgörülü davrandığı bilinmekte-
dir. Bu hoşgörü ve saygı neticesinde gerek ulema, gerek tasavvuf ehli, gerekse 
farklı düşünce hareketleri faaliyetlerini rahat bir ortamda sürdürme imkânı bul-
muşlardır.

Kuruluşundan itibaren Osmanlı idaresinin mutasavvıflara ve ulemaya karşı 
takındığı bu tavır, devletin çeşitli bölgelerinde tasavvuf ehline kendi tarikatla-
rının hareket tarzlarını ve düşüncelerini yayma imkân ve fırsatını verirken, pek 

6	 Beki,	Abdulaziz,	Klasik Medrese Geleneğinin Bingöl’ün Sosyo-Kültürel Yapısına Katkısı,	II.	
Bingöl	Sempozyumu,	Bingöl	Belediyesi	Kültür	Yayınları,	Mart	2009,	s.	675.

7	 Bkz.	Buhâri,	ilim,	8,	30,	35,	42.
8	 Dağ,	Mehmet-Öymen,	Hıfzurrahman	Raşit,	İslam Eğitim Tarihi,	Ankara	1976,	s.	118.
9	 Zeydan,	Corci,	İslâm Medeniyeti Tarihi,	çev.	Zeki	Megamiz,	İstanbul	1978,	III,	408;	Bozkurt,	

Nebi	“Medrese”,	DİA,	XXVIII,	324.
10	 İbn	Kesîr,	el-Bidâye ve’n-nihâye,	2.	Baskı,	Beyrut	1431/2010,	XII,	332.
11	 Nâcî	 Ma‘rûf,	 Medâris ķable’n-Nizâmiyye,	 Matbuatü’l-Mecmai’l-İlmiyyi’l-Iraki,	 Bağdad	

1973,	s.	67-68.	Ayrıca	bkz.,	Cezar,	Mustafa,	Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,	İş	
Bankası	kültür	yayınları,	İstanbul	1977,	s.	299;	Baltacı,	Cahid,	XV-XVI. Asırlarda Osmanlı 
Medreseleri,	İstanbul	1976,	s.	6;	Atay,	Hüseyin,	Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,	Dergah	
Yayınları,	İstanbul	1983,	s.	31.
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çok medresenin de açılıp faaliyet göstermesi ve ilmi hayatın gelişmesi hususun-
da etkili olmuştur. Böylece gerek tarikatlar gerekse medreseler, XVI. yüzyılın 
ortalarına kadar geçen zaman zarfında memlekette görülen alaka ve desteği de 
yanına alarak daha kuşatıcı bir havaya bürünmüştür.12 

Bu dönemlerde tekke-medrese münasebetlerinde, fikir ve zikir beraberliği 
yanında, mekân birliği de söz konusu olmuş, din, düşünce ve idare hayatı-
mızda, uzun asırlar boyunca tekke ve medrese etkisi beraber devam etmiştir.13 
Kuruluş ve gelişme yıllarında devlete hâkim olan irade medrese ile tekkelerin 
ayrılmasına imkân vermemiş, aksine her ikisine de gereken itibarı göstermiştir.14 
Padişahlar ve devlet ileri gelenleri, şeyhlerle olan yakınlıklarını ulema ile de 
sürdürmüş, birinin elini öpmeyi saygı ve hürmet telakki ederken, diğerinin atı-
nın ayağından sıçrayan çamuru iftihar vesilesi olarak kabul edebilmişlerdir.15 
Onlar, bu tutum ve davranışlarıyla ulema ve meşayih arasında birliğin devamı-
na ne kadar önem verdiklerini göstermişlerdir. 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli sebeplerle yükselme gücünü kay-
beden devletin, müesseseler arası denge ve dayanışmanın da kaybolması ile bir 
duraklama devrine girdiği görülür. Bu durum zamanla öyle bir noktaya geldi ki, 
ordu saraya, medrese tekkeye, vaiz tarikat mensubuna hücum etmeye başladı. 
Bir taraf “ehlu’l-kal”, diğer taraf, “ehlu’l-hal” olarak ikiye ayrılmış, çok sıradan 
meseleler dini düşüncenin en önemli meseleleri gibi takdim edilmiş, tarikat ehli 
ile medrese ehli birbirleriyle münakaşa etmek için adeta fırsat kollamışlardır.16

1. Hâlidî Gelenekte Medreselerin Yeri

Nakşibendî tarikatının 19. asırda ortaya çıkan Hâlidiyye kolunun, en çok ya-
yıldığı yerlerden biri Anadolu coğrafyasıdır. Hâlidîliğin Anadolu’da yaygınlaş-
masını hızlandıran âmillerin başında da kurdukları medreseler gelmektedir. Bu 
medreseler hem ilmî hem de tasavvufî etkinliklerin yapıldığı mekânlar olmaları 
nedeniyle önemli bir görev üstlenmişlerdir.17

Hâlidiyye mensupları, Osmanlı döneminde ilmî faaliyet leri Anadolu’nun en 
ücra köşelerine kadar yayma gayreti içine girmişlerdir. Hâlidî halifeleri Anado-

12	 Gündüz,	İrfan,	Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri,	Seha	Neşriyat,	İstanbul,	ts.,	s.	28;	
Yurdaydın,	H.	Gazi,	İslam Tarihi Dersleri, AÜİF	Yay.,	Ankara	1971, s.	105-106.

13	 Gündüz,	s.	74;	Demirci,	Mehmed,	“Birgivî	ve	Tasavvuf”,	İmam Birgivî, TDV	Yay.,	Ankara	
1994,	s.	59.

14	 Gündüz,	s.	78.
15	 Turan,	Osman,	Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi,	Boğaziçi	Yay.,	İstanbul	1993,	II/82;	

Gündüz,	s.	77.
16	 Kara,	Mustafa,	Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah	Yay.,	İstanbul	1990,	

s.	94.
17	 Kavak,	 Abdulcebbar,	 “Hâlidiyye	 Medreselerinin	 Anadolu’daki	 İlmî	 ve	 Kültürel	 Hayata	

Katkıları”,	Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler Sempozyumu,	Bingöl	Üniversitesi	
Yayınları,	2013,	I,	267.
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lu halkının kendi medreselerine gelmelerini beklemeden, ilmi hiz metleri onla-
rın ayağına götürmüşlerdir. Bu şekilde çoğu zaman ihmal edilen küçük kasaba 
ve köylere de bu hizmetleri götüren Hâlidî mensuplarının, bu alanda önem li bir 
açığı kapattıkları söylenebilir.

Bu medrese kültürünün, Hâlidî tasavvuf geleneğinin ayrılmaz bir parçası 
haline geldiği söylenebilir. Hâlidî şeyhlerinin Anadolu halkı arasında bu kadar 
hüsn-ü kabul görmesinde medreseler yoluyla verdikleri ilmi hizmetlerin etkisi 
büyüktür. Bunun yanında halkla iç içe yaşamaları ve onlarla kurdukları sıcak 
iletişimin de etkisi olmuştur.

Bu faaliyetleri yapan kollardan bir tanesi de Hâlidiliğin Haznevî koludur. 
Haznevî silsilesi, Ahmed Haznevî, Muhammed Ziyâuddin (Hazret), Fethullah 
Verkanisî, Abdurrahman-ı Tâgî, Sıbgatullah Arvâsî ve Seyyid Tâhâ Hakkârî va-
sıtasıyla Hâlid el-Bağdâdî’ye ulaşır. Ahmed Haznevî’nin (ö. 1949) halifesi Ab-
dülhakim Hüseynî’nin oğlu Muhammed Râşid Erol (ö. 1993) döneminde bu 
silsile (Menzil Nakşîliği) Türkiye çapında yaygınlık kazanmıştır.18

Norşin medresesinden Şeyh Ziyauddin Norşinî (ö.1342/1924)’nin halifele-
rinden Ahmed Haznevî (ö.1370/1950) de Hâlidîliği Suriye’nin kuzeydoğusun-
daki Kamışlı bölgesinde bulunan Hazne Köyünde açtığı medrese ile devam 
ettirmiştir.19 İncelediğimiz Şeyh Ahmet Medresesi müderrisi Molla Mehdi’nin 
Haznevî kolu silsilesi şu şekildedir: Şeyh Ahmed el-Haznevi → Şeyh Muham-
med Masum → Şeyh Muhammed Alaattin → Şeyh Ahmet el-Hüseyni → Şeyh 
Abdülgani el-Haznevî şeklindedir.20

Hâlidiyye medreselerinin Anadolu’da faaliyete başlamalarıyla beraber ilmi 
sahada bir hareketlilik başlamış ve daha sonra topluma yön veren çok sayıda 
aydın şahsiyet yetişmiştir. Kur’an öğretiminden Arap dili ve edebiyatına, İsla-
mi ilimlerden Felsefe ve Mantık derslerine kadar pek çok ilim okutulmuştur. 
Hâlidiyye mensupları, Hâlidî tasavvuf geleneğinin bir gereği olarak gittikleri 
yerlerde halka yük olmaktan kaçınmış, irşad ve ilmi faaliyetlerini yürütmek için 
bir tekke veya medrese inşasını beklememişlerdir. Yerine göre bir cami veya 
bir mescidin hücresi onların hem irşad hem de tedrisat yapmaları için yeterli 
olmuştur. Bu yüzden tekke ve medreselerin bina ve inşaatlarıyla uğraşmak ye-
rine o süreyi insanlara Kur’an ve İslami ilimleri öğretmekle geçirmişlerdir. Bu 
davranışları onları halka daha çok yaklaştırmış ve halkla kaynaştırmıştır.

Hâlidiyye mensupları, düzenledikleri sohbetlerle insanların zamanlarını 
ilim, irfan ve ibadetle geçirmelerini sağlamış bu sayede onların vakitlerini boşa 

18	 Süleyman,	Uludağ,	Hâlidiyye,	[Anadolu’da	Hâlidîlik],	DİA,	XV,	297.
19	 Haznevî,	Alaaddin,	Hazret ve Şah-ı Hazne,	Semerkand	Yay.,	İstanbul	2012,	s.	61.
20	 Ahmed	Haznevî’nin	Hayatı,	Eserleri	ve	Halifeleri	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz.	Altın Silsile, 

Hazırlayan:	İbrahim	Tozlu,	Semerkand	yayınları,	İstanbul	2005,	s.	437-457.
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harcamalarına engel olmuşlardır. Hâlidî geleneğin medreselere girmesi, tarikat-
ları hurafe ve bidatlardan korumuş, tarikat liderlerinin âlimlerden oluşmasına 
neden olmuştur. Bu durum, tasavvuf için büyük bir fırsat ve kazanım olmuştur. 
Medreseler için de ruhi ve psikolojik terbiye yöntemlerini öğrenmelerine ve hal-
ka inmelerine yol açmıştır. Bu sayede, halk medreselerde kendisini bulmuştur. 
Hâlidî geleneğin bu yönünden Doğu medreseleri de istifade etmiş, Tekke ile 
Medresenin, ilim ile irfanın harmanlandığı, akıl ile ruhun aydınlandığı yerler 
haline gelmişlerdir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yurdumuzun çeşitli bölgelerin-
de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gayri resmi olarak ve 
medreseden mezun olan hocaların ilmî fedakârlığı ve halkın maddi desteğiyle 
bu kurumlar imkânsızlıklar içerisinde yaşatılmaya çalışılmıştır. Birçokları ka-
panmakla birlikte hâlâ öğretimine devam eden medreselerden bazıları günü-
müze kadar ayakta kalmıştır. Bu medreselerin eksiklikleri ve eleştirilmesi ge-
reken noktaları olmakla birlikte, geçmişte bu kurumlarda Bediuzzaman Said-i 
Nursî, Molla Halil es-Siirdî, Hazrolu Hacı Abdulfettah Yazıcı, Ahmed-i Hâsî, 
Molla Hüseyin Küçük, Molla Fahrettin Batmanî, Halil Gönenç gibi daha pek 
çok değerli ilim ve irfan ehli kimseler yetişmiştir. 

Eğitim-öğretim yöntemi, pedagojik uygulama ve malumat açısından olduk-
ça faydalı bir materyale sahip olan Bingöl medreseleri hakkında bu güne kadar 
kayda değer ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu medreselere günümüze kadar 
gereken ilgi gösterilmemiş, rehberlik yapılmamış, bu konuda yeteri eser yazıl-
mamış, gerekli akademik çalışmalar yapılmamış ve bu yönde ciddi anlamda 
zihinsel bir gayret sarf edilmemiştir. Dolayısıyla, dün olduğu gibi bugün de 
Bingöl medrese eğitim sistematiğini, işleyiş biçimini, hedef ve sonuçlarını tanı-
tan ve sorgulayan bir eser oluşturulamamıştır. 

Bu itibarla yaptığımız bu çalışmada Haznevî gelenekten gelen Bingöl Şeyh 
Ahmet medresesindeki eğitimin sistematiği, işleyiş biçimi ve müfredatı gibi 
Bingöl medreselerinin eğitim-öğretim yapısına dair olan bilgileri herhangi bir 
kaynaktan değil de bizzat bu medresede görev yapan müderristen şifahi olarak 
aldık.

2. Medreselerde Arapça Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları

Kuşkusuz her medeniyetin üzerine inşa edildiği bir dil mevcuttur. Her ne 
kadar farklı dilleri konuşsalar ve değişik etnik kökenlerden oluşsalar da aynı 
medeniyetin mensubu olanlara referans olma özelliği taşıyan klasik eserlerin 
yazıldığı dil, o medeniyetin ortak dilidir. İslam medeniyetinin de ortak dili 
Arapçadır. Bu yüzden Arapça, çeşitli kavimlerin asırlar boyu devam eden or-
tak çabalarının bir neticesi olarak, Müslüman milletlere ait ortak bir medeniyet, 
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kültür ve bilim dili olmuştur. Arapçayı geçmişte, günümüzde ve gelecekte yani 
zamanlar üstü olarak Müslümanların nazarında özel bir konuma yerleştiren en 
önemli sebep ise, onun Kur’an-ı Kerim’in dili oluşudur. Zira dinin öğrenileceği 
eserlerin büyük bir kısmı Arapçadır. 

İslâm coğrafyasında medreselerde tahsil olunan bütün ilimler, “aklî” ve 
“naklî” olmak üzere iki gruba ayrılır. Osmanlı medreselerinde okunan ilimler 
ise farklı bir tasnifle kelâm, mantık, belâgat, lügat ve edebiyat, sarf-nahiv, hen-
dese, hesap, hey’et, felsefe, tarih ve coğrafya ile ilgili dersler “ulûm-u âliye ( علوم 
 alet ilimleri)” olarak isimlendirilmiştir. Diğer taraftan Kur’ân, tefsir, hadis آليه
ve fıkıh gibi diğer dersler de “ulûm-u ‘âliye (عاليه  yüksek ilimler)” olarak علوم	
nitelendirilmişti.21

Arapça öğretiminin amaçları, kapsamı, plan ve programı, İslami öğretimin 
geleneksel yapısından gelen unsurlardan yararlanılarak oluşmuş bir yapı ol-
makla birlikte, zamanla kendine has işleyiş de kazanmıştır. Bu anlamda plan 
ve programı kitapların muhtevasına göre müderrisler belirlemiştir. Arapça öğ-
retimi hazırlık medreselerinde yürütülmüştür. Bu yüzden hazırlık aşamasında 
okutulan kitapların muhtevaları ezber derecesinde öğrenilmeden üst medrese-
lere geçme imkânı olmamıştır. Dil öğretiminde, öğretim usulü olarak tümden-
gelim metodu yerine cüz’ metodu uygulanmıştır. İlmin tahsiline önce kelime 
tahlillerini içeren Emsile, Bina, Maksûd, ‘İzzî, Merâh, Şâfiye kitaplarıyla başlama 
değişmez usul olmuştur. Bütün bu değerlendirmelerden sonra Doğu medre-
seleri ve genellikle okutulan dersler ve kitaplar hakkında biraz daha genişçe 
durmamız gerekmektedir.22

2.1. Doğu Medreseleri ve Arapça Öğretimi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri uzun tarihi boyunca bünyesinde 
birçok medrese barındırarak toplumun dini ve sosyal alandaki ihtiyacını karşı-
layacak nice din adamları ve önderler yetiştirmiştir. Siirt Tillo Medresesi, Silvan 
Haznevî Medresesi, Batman Beyder Medresesi, Bingöl Hazarşah Medresesi ve 
Şeyh Ahmet Haznevî Medresesi bunların başlıca örneklerindendir.

Günümüz Doğu medrese müfredatı daha önceki müfredatlarla kıyaslandı-
ğında, dar bir alana çekildiği, mantık ve edebiyat dersleri haricinde diğer bütün 
derslerin şer’i ve âlet ilimlerinden oluştuğu görülmektedir. Yani geriye doğru 
gidildikçe, medreselerin müfredatının hem öğrenilen ilimler açısından hem de 

21	 Uzunçarşılı,	İ.	Hakkı,	Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı,	Ankara	1988,	s.	20.
22	 Medreselerde	okutulan	kitaplar	hakkında	bilgi	için	bkz.	Kâtip	Çelebi,	Keşfuz-Zunûn ‘an esâmî’l-

kutub ve’l-funûn	 (nşr.	Ş.	Yaltkaya-R.	Bilge),	MEB,	 İstanbul	1941-43;	Uzunçarşılı,	age,	 s.	23-
31;	Bilge,	Mustafa,	 İlk Osmanlı Medreseleri,	 İstanbul	1984,	 s.43-63;	Hızlı,	Mefail,	Mahkeme 
Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim,	Bursa	 1997,	
s.142-151;	Arabacı,	Caner,	Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900-1924),	Konya	1998,	s.57-
64;	Akgündüz,	Murat,	Osmanlı Medreseleri XIX. Asır,	İstanbul	2004,	s.71-84.
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okunan eserler açısından daha zengin olduğu görülmektedir.23 Medrese çevre-
sinin muhafazakâr tutumu, modern okulların sayısının hızla artması ve okul-
larda fen ve sosyal ilimlere yer verilmesi medreselerin din derslerine ağırlık 
vermesine sebebiyet vermiştir.

Günümüzde hâlâ eğitim-öğretim faaliyetlerini icra etmekte olan medreseler, 
dini tebliğ ve din eğitimi-öğretimi alanında etkili bir faaliyet yürütmektedir-
ler. Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus şudur: Medreselerde okuyanlar 
ayrıca İmam Hatip Liselerinden de mezun olmaktadırlar; İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri de medrese usulüne göre ders veren hocalardan istifade etmekte 
ve meslek derslerinde kendilerinden yardım aldıkları müşahede edilmektedir. 
İlahiyat camiasından pek çok akademisyenin her iki müesseseden istifade etmiş 
olmaları da, İslâmî ilimlerde hem modern hem klasik yöntemlerin birbirinin 
tamamlayıcısı olduğunu göstermesi açısından anlamlıdır.24

Topluma yön veren ilim adamlarının gayretleriyle kurulan ve faaliyetleri 
hâlâ devam eden Bingöl medreseleri, ildeki ilmî hareketliliğin ve tefekkürün 
önemli vasıtaları arasında yer almaktadır. Bu medreseler, Bingöl’deki ilmî ha-
yatın canlı kalması açısından önemli bir rol üstlendikleri gibi bir ilmî geleneği 
de sürdürmeye devam etmektedirler. Okutulan derslerde belirli kitaplar takip 
edilir. Medrese ders kitapları İslam dünyasında meşhur olan, üzerlerine pek 
çok şerh ve hâşiyenin yazıldığı kitaplardır. Dersler hoca ile talebe arasında kar-
şılıklı tartışma ve soru-cevap şeklinde yürütülür.25 Dersler burada toplu değil, 
ferdi olarak işlenir. Her talebe okuduğu kitap ve kabiliyetlerine göre müderris-
ten ferdi olarak ders alır. Dolayısıyla bireysel eğitim metodu uygulanmaktadır. 
Belli bir eğitim sırasına dizilmiş olan kitaplardan, kitaptan kitaba geçme sistemi 
uygulanmaktadır.

Medrese eğitimi, Müretteb Cami Dersleri (sıra kitapları) diye adlandırılan on 
iki ilme ait seçilmiş kitaplardan oluşmaktadır. Medreselerde uygulanan prog-
ramlar arasında bazı farklılıklar olsa da genel olarak eğitim şu tertiple icra edi-
lir. Yeni başlayan bir talebe, eğer önceden Mevlid, Nehcu’l-Enâm26 ve Nûbihâr27 
adlı eserleri okumuşsa, Şafii fıkhına dair Ġâyetü’l-İhtisâr28 ve onun şerhi olan İbn 

23	 Çiçek,	Halil,	Şark Medreselerinin Serencâmı,	Beyan	Yay.,	İstanbul	2009,	s.	104.
24	 Narin,	İsmail,	“Bingöl	Medreselerinde	Fıkıh	Eğitimi”,	Bingöl Araştırmaları Dergisi,	c.	1,	sy.	

1	Eylül	2014,	s.	11.
25	 Bkz.	Zengin,	Zeki	Salih,	 II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi,	Akçağ	Yay.,	Ankara	

2002,	s.	21.
26	 Molla	 Halil	 Siirdî	 el-Hizanî	 (ö.	 1255/1839)	 tarafından	 telif	 edilmiş	 İtikada	 dair	 küçük	

manzum	bir	kitaptır.
27	 Şeyh	Ahmed-i	Hanî’ye	(ö.	1707)	ait	Arapça-Türkçe	sözlük.
28	 Ebû	Şücâ	Ahmed	 b	Hüseyn	 (Hasen)	 b.	Ahmed	 el	Abbâdânî	 el-İsfehânî	 (ö.	 500/1107’den	

sonra)’nin	eseridir.	Şâfiî	fıkhını	özetleyen	küçük	bir	risâledir.	Şâfiî	fıkıh	literatürünün	mûteber	
temel	 kaynaklarından	 biridir.	 Şerhleri	 için	 (bk.	Brockelmann,	GAL,	 I,	 492-493;	Suppl.,	 I,	
676-677).
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Kâsım el-Gazzî gibi başlangıç dersleri aldıktan sonra sarf ilmine başlar ve sıra-
sıyla Emsile, Bina ve İzzî kitaplarını okuyup ezberler. Talebe, bunları okuduktan 
sonra, nahiv ilmi derslerine geçer. Bu ilimlerden öncelikle Avâmil-i Curcânî’den 
başlayıp sırayla, Zurûf; Terkîb; Sadullahi’s-Sağîr, Şerhu’l-Muğnî veya Şerhu’l-Kıtr 
adındaki kitapları okur. Daha sonra sıra yine sarf ilmine döner ve Taftazânî’nin 
İzzî metnine yazdığı Saduddin (Sa‘dini) adındaki şerhi okur. Genelde bu sarf kita-
bı bittikten sonra ez-Zemahşerî’nin el-Unmûzec adlı eserinin şerhi olan Sa‘dullah 
el-Berda’î adıyla meşhur olmuş kitap okunmaktadır. Daha sonra nahiv ilmiy-
le ilgili Cemâlüddîn Abdullah İbn Hişâm el-Ensârî (ö. 761/1360)’in el-İ‘râb ‘an 
ḳavâ‘idi’l-i‘râb29 adındaki kitabının şerhi olan Ḥallü me‘âḳıdi’l-Ḳavâ‘id’i30 okunup 
metni hıfz edilir. Bunun ardından el-İẓhâr’ın şerhi olan Netâ’icü’l-efkâr31 adlı eser 
ders olarak okutulur. Bu eserin ardından el-Behcetü’l-marḍıyye32 ve Fevâ’idü’ẓ-
Ẓiyâ’iyye33 kitapları gelir. Talebe, bu metinlerden Elfiyye ve Kâfiye’den de birini 
mutlaka ezberler. Medrese usulüne göre Müretteb Cami Derslerinden Molla 
Câmî’yi okumaya başlayanlara “tâlib” denilir. Daha sonra bu talipler mantık il-
minin başlangıç derslerini, Ömer el-Ebherî’nin Îsâġūcî metnine yazılmış Muğni’t-
Tullâb34 veya Husâm-i Kâtî (Semkâtî) adındaki şerh ile medrese eğitimine devam 
ederler. Bu kitaplardan sonra okuma sırası İlm-i Beyân ve İlm-i Vad‘ ile ilgili 
er-Risâletü’l-vaḍ‘iyye 35 ve İsti‘âre-i ‘İṣâm36 adlarındaki kısa metinler okunup ez-
berlenir. Daha sonra Talipler, Mantık ilmiyle ilgili Îsâġūcî metnine Molla Fenarî 
tarafından yazılmış el-Fevâ’idü’l-Fenâriyye 37 ile hâşiyesi Kavl-i Ahmed’i38 birlik-
te okurlar. Bunu takiben sıra yine nahiv ilmine gelir ve sırada Molla Cami’nin 

29	 Aynı	müellifin	eseri	olan	Muġni’l-lebîb’in	muhtasarı	olup	Arapçada	cümle	ve	şibh-i	cümle,	
irabı	güç	bazı	müfredlerle	edatların	irab	halleri	ve	yaygın	irab	hatalarını	ele	alan	eserdir.

30	 Müellifi	 Sivas’ın	 Zile	 ilçesinden	 Ebü’s-Senâ	 Ahmed	 b.	 Muhammed	 ez-Zîlî	 (ö.	
1006/1597)’dir.

31	 Müellifi	Adalı	Şeyh	Mustafa	b.	Hamza	(ö.	1085/1674)’dır.
32	 İbn-i	Malik’in	Elfiyye	 adlı	 eserinin	 şerhidir.	Müellifi,	 İmam	Celâleddîn,	Abdurrahman	 b.	

Muhammed	b.	Ebî	Bekr	es-Süyûtî	(ö.	911/1505)’dir.
33	 Cemâleddin	 İbnü’l-Hâcib’in	 (ö.	 646/1249)	 el-Kâfiye	 adlı	 eserinin	 şerhidir.	 Müellifi,	

Abdurrahman	b.	Ahmed	b.	Muhammed	el-Câmî	(ö.	898/1492)’dir.	Şârihin	lakabı	olan	Molla	
Câmî	veya	sadece	Câmî	adıyla	da	tanınmıştır.

34	 Müellifi,	Manisalı	Mahmud	b.	Hasan	er-Rûmî	(ö.	1222/1807)’dir.
35	 Dille	 varlık	 arasındaki	 ilişkinin	mantık	 esasına	göre	 kurulmasını	 amaçlayan	ve	bir	 buçuk	

varaklık	bir	risâledir.	Müellifi	Ebü’l-Fazl	Adudüddîn	Abdurrahmân	b.	Ahmed	b.	Abdilgaffâr	
el-Îcî	(ö.	756/1355)’dir.

36	 Edebî	sanat	türü	konusunda	önemli	bir	eserdir.	Müellifi	İsâmüddîn	İbrâhîm	b.	Muhammed	b.	
Arabşâh	el-İsferâyînî	(ö.	945/1538)’dir.

37	 Müellifi	Şemseddîn	Muhammed	b.	Hamza	b.	Muhammed	el-Fenârî	(ö.	834/1431)’dir.
38	 Müellifi	Kul	(Kavil)	Ahmed	diye	tanınan	Ahmed	b.	Muhammed	b.	Ömer	b.	Müslim	b.	Hızır	

el-Ömerî	 (ö.	 785/1389)’dir.	 Müellif,	 bu	 hâşiyede	 Îsâġūcî kitabında	 manası	 zor	 anlaşılan	
kelimeleri	açıklamıştır.	Bu	yüzden	bu	hâşiye	Doğu	ve	Güney	doğu	medreselerinde	yaygın	
bir	şekilde	okutulmaktadır.
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hâşiyesi olan Abdulgafûr el-Lârî 39 ile onun hâşiyesi olan Abdulhakim (Seylekutî) 
adlı kitaplar okunur. Astronomi ilmine ait el-Mulahhas fi’l-Hey’e (Çağmînî) adın-
daki kitabı okuyanlar hâşiyesi olan Ali Kuşcu’dan da faydalanırlardı. Münâzara 
ilminden ise bazıları Abdulvehhab ale’l-Velediyye kitabını40 okurken, bazıları da 
Molla Halil es-Siirdî’nin Halebiyye adındaki vezinli metin kitabını ezberlerdi. 
Daha sonra Yine Mantık ilminden Şerhu’ş-Şemsiyye adındaki kitap41 okunur. 
Belağat ilmiyle ilgili de Taftazânî tarafından el-Kazvînî’nin Telhî̮ṣü’l-Miftâḥ’ına42 
yazılan Muht̮aṣarü’l-me‘ânî adındaki meşhur şerhi okunur.43

2.2. Bingöl’de Hâlidî Medreseleri

Bingöl’de kurulan Hâlidî Medreselerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:44

Bingöl (Çapakçur) Medresesi: Bu medrese Seyda Molla Muhammed ed-
Dımıllî (ö.1896) tarafından kurulmuştur. Ondan sonra medresenin başına oğlu 
Molla Şihabuddin b. Muhammed (ö. 1915) ile Molla Ahmed el-Fahrânî ez-
Zînânî geçerek eğitim işlerini yürütmüşlerdir. Bu medrese 1915 yılına kadar 
faaliyet göstermiştir.

Çan Medresesi: Molla Muhammed Kadî tarafından kurulmuştur. Ondan 
sonra sırayla Molla Emin Kalenderevî el-Karakoçanî, Molla Süleyman el-Bîzârî 
ed-Dımıllî, 1913-1925 yılları arasında Çapakçur Müftülüğü yapan Şeyh İbrahim 
el-Çânî (ö.1925) eğitim işlerini devam ettirmişlerdir. Şeyh İbrahim Çânî 1925 yı-
lındaki Şeyh Said Ayaklanması’nda idam edildi. Onun ölümünden sonra Şeyh 
Mücahid el-Çânî 1945 yılına kadar eğitim işlerini yürüttü. 1945-1954 yılları ara-
sında Şeyh Muhyiddin el-Çânî bu medreseyi yönetmiştir.

Melekân Medresesi: Bu Medrese Seyda Molla Ahmet el-Melekânî tarafın-
dan kurulmuştur. Eğitim İşlerini sırayla Molla Ömer el-Melekânî ondan sonra-
da Şeyh Mahmud el-Melekânî (ö.1915) sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde 
medresenin başında Molla Abdulhamid el-Karbaşânî 1939 yılına kadar bulun-
muştur. 1939-1955 yılları arasında Molla Abdulhamid es-Sağnîsî, 1955-1966 

39	 Müellifi,	Abdulgafûr	el-Lârî	el-Hanefî	(ö.	912/1506)’dir.	Bu	eser,	Molla	Câmî	üzerine	yazılan	
önemli	bir	hâşiyedir.	Bu	haşiye	Abdurrahman	el-Câmî’nin	öğrencisine	aittir	ve	tamamlamaya	
ömrü	vefa	etmemiştir.	Osmanlı	medreselerinde	Molla	Cami	kadar	bu	esere	de	çok	ehemmiyet	
verilmiştir.	Talebeler,	el-Kâfiye	ve	Fevâ’idü’ẓ-Ẓiyâ’iyye’deki	ibarelerin	irabını	çözmek	için	
el-Lârî’nin	bu	haşiyesinden	faydalanırlar.

40	 Müellifi,	 Saçaklızâde	 diye	 meşhur	 olan	 Maraşlı	 Muhammed	 b.	 Ebu	 Bekir	 (ö.	
1145/1732)’dir.

41	 Müellifi,	Sadedîn	Mesûd	b.	Ömer	b.	Abdullah	et-Teftâzânî	(ö.	891/1389)’dir.
42	 Sekkâkî’nin	Miftâḥu’l-‘ulûm’unun	 belâgata	 dair	 üçüncü	 bölümünün	 Hatîb	 el-Kazvînî	 (ö.	

739/1338)	tarafından	yapılan	muhtasarıdır.
43	 Müellifi,	Sa‘deddin	et-Teftâzânî	(ö.792/1389)’dir.
44	 Arpa,	Abdulmuttalip,	“Bingöl’de	Medreseler	ve	Müderrisler”,	Bingöl Araştırmaları Dergisi, 

c.	1,	sy.	1	Eylül	2014,	s.	37-38;	Karabulut,	Serdar,	Şeyh Ali Sebiti el-Palevi,	Tibyan	Yayıncılık,	
İzmir	2014,	s.	145-146.
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yılları arasında da Şeyh Vahdettin el-Melekânî ile Molla Zahir et-Tanderekî (ö. 
1966) eğitim işlerini yürütmüşlerdir.

Halifan Medresesi: Seyda Molla Ahmet, Molla Ali ve Molla Baba sırasıyla 
bu medresede eğitim işlerini yürüttüler.

Haciyan Medresesi: Seyda Molla Feyzullah Haciyani tarafından 1850-1900 
yılları arasında eğitim işleri yürütülmüştür. Molla Feyzullah Hacıyani’den son-
ra eğitim işleri Molla Abdulaziz ed-Dürnevî tarafından sürdürülmüştür.

Az Medresesi: Şeyh Muhyiddin Çani (ö.1954) tarafından kurulmuştur. Sı-
rasıyla eğitim işlerini Molla Süleyman el-Azî (ö.1974) ve Seyyid Mehdi el-Çani 
yürütmüşlerdir.

Sefkar Medresesi: Bu medrese de sırasıyla eğitim veren hocalar şöyledir: 
Molla Muhammed Kebir, Molla Muhammed Sağir, Molla Arifi Kebir, Molla 
Arifi Sağir, Molla Osman, Molla İsmail, Molla Gıyaseddin ve Molla Hatib.

Kurkan Medresesi: Bu medresede, Seyda Molla Yusuf es-Sefkarî tedrisatta 
bulunmuştur.

Deran Medresesi: Bu medresede; Çapakçurlu Seyda Molla Muhammed ed-
Deranî ve Molla Muhammed Şefik tedrisatta bulunmuştur.

Sancak Medresesi: Bu medresede, Şeyh Niyazi el-Kûrî tedrisatta bulunmuş-
tur.

Yeğ Köyü Medresesi: Seyda Molla Muhammed Sarcani ve ondan sonra Sey-
da Molla Bahri Geydimemi eğitim işlerini yürütmüşlerdir.

Hazarşah Medresesi: Seyda Molla İhsan Hazarşahi el-Kasimi ve ondan son-
rada Molla Abdullah b. Seyda Molla Feyzullah Haciyani bu medresede halkı 
irşad etmişlerdir.

Kerbas Medresesi: Molla Said Halifani tarafından açılmıştır.

Fahran Medresesi: Molla Muhammed Fahrani ve Molla Mücahid Körtevi 
eğitim işlerini sırasıyla yürütmüşlerdir.

Madrag Medresesi: Konumuz olan Şeyh Ahmet Medresesi önce Madrag 
Medresesi adında kurulmuş, daha sonra bu adı almıştır. Molla Abdullah Hazi-
rani ve Molla Mehdi Çakır eğitim işlerini yürütmüşlerdir.

2.3. Şeyh Ahmed Medresesi ve Arapça Öğretimi45

Medrese adını bir kaç kilometre ötede bulunan Sini Köyü hududunda med-
fun bulunan ve Bingöl halkı tarafından sürekli ziyaret edilen evliyadan Şeyh 
Berekât oğullarından Şeyh Ahmet’ten almaktadır. Medrese’nin müderrisi Mol-
la Mehdi Çakır’dır. Müderris 1965 yılında Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Çanak-

45	 Burada	verilen	bilgiler	medresenin	müderrisi	olan	Molla	Mehdi	Çakır	ile	yapılan	mülakattan	
alınmıştır.
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çı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu dayılarının bulunduğu Dilektaşı köyünde 
okudu. Ortaokul ve liseyi ise sonradan dışarıdan bitirdi. Küçük yaşlarda Kur’an 
öğrenimini ve ilmi terbiyesini babası Molla Ahmet’ten aldı. Babası âlim ve mu-
tasavvıf bir şahsiyet olup genç bölgesinin muteber âlimlerindendir. Hayatının 
büyük çoğunluğu ilimle geçmiştir. Babası aynı zamanda Şeyh Abdülgani el-
Haznevî’nin halifelerindendir. 

Molla Mehdi 14 yaşına geldiğinde babasının isteğiyle, kendisinin ilk ilim 
tahsil yeri olan Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Turna köyüne Molla İbrahim’in 
yanına gitti. Burada bir kış geçirdikten sonra Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Üçde-
ğirmenler köyüne Molla Hacı’nın yanına gitti. Burada da bir yaz geçirdi. Sonra 
Muş’un Koteli köyüne Molla Abdullah’ın yanına gitti. Burada da bir süre kal-
dıktan sonra tekrar memleketi Bingöl’e döndü. Solhan’da bulunan dayısı Molla 
Muhammed Temizkan’ın yanına gitti. Bir yıl civarında burada kaldıktan sonra 
Mardin Kızıltepe’ye Molla Muhammed el-Ğursi’nin yanına gitti ve orada bir 
kış geçirdi. Ardından Batman’a Molla Selahattin, Molla Burhan ve Molla Mu-
hammed Yıldız’ın yanına gitti. 2 yıl burada kaldı. Takiben Mardin’in Mazıdağı 
ilçesine bağlı yukarı Konak köyüne Seyda Molla Nuri el-Halevî’nin yanına gitti. 
el-Halevî’nin talebelerinden Molla İbrahim ve Molla Selahattin’in yanında belli 
bir süre okuduktan sonra el-Halevî’nin kendisinden ders almaya başladı. 

1989 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde Seyda Molla Zübeyir el-Arnasî’nin 
yanında ilim tahsilini tamamladı ve Molla Zübeyir’den icazet aldı. Aynı dönem-
lerde Şeyh Abdülgani el-Haznevî’ye intisab etti. Peşinden memleketine döndü 
ve Genç ilçesinde dayısı Molla Muhammed Temizkan’ın medresesinde 8 yıl 
müderrislik yaptı. 1997 yılında İmam-Hatip olarak göreve atandı. Bu arada as-
kere gitti. Askerlik görevinden sonra 2000 yılında Bingöl’ün Kılçadır (Madrak) 
köyüne İmam-Hatip olarak atandı. Köyde ilim hizmetine devam etti. Talebe ye-
tiştirmek için küçük bir medrese inşa ettirdi. Talebelerinin sayısı arttığı için 2007 
yılında daha büyük bir medrese inşa ettirdi. Son olarak 2011 yılında Şeyh Ah-
met Medresesi’ni inşa ettirdi ve hala ilim hizmetine burada devam etmektedir.

Şeyh Ahmed Medresesinde verilen eğitim ve okutulan kitapları üç kısma 
ayırabiliriz:

Birinci Kısım Sarf İlmi

Sarf ilmine başlayan talebe sırasıyla şu kitapları okur:

1. Yazarı bilinmeyen Osmanlıca tasnif edilmiş Emsile kitabı 

2. Ebu Cafer Ahmet b. Abdullah es-Semerraî’nin telif ettiği Bina kitabı

3 İzzuddîn ez-Zencani’nin İzzi kitabı ve Saduddin Taftazanî tarafından İzzi 
üzerine şerh olarak yazılmış Saduni kitabı
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İkinci Kısım Nahiv İlmi

Sarf ilmini yukarıda yazılan sıra doğrultusunda 5-6 ayda bitiren talebe Na-
hiv ilmine başlar. Nahiv ilminde ise talebe sırasıyla şu kitapları okur:

1. Abdülkahir el-Cürcânî’nin el-‘Avâmilü’l-Mie kitabı

2. Molla Yunus el-Irkıtînî’nin Arapçadaki zarflar hakkında Kürtçe olarak ha-
zırladığı Zurûf ve el-‘Avâmilü’l-Mie kitabının besmeleden “mietü ‘amilin” cüm-
lesine kadar olan kısmının irabını yapan Terkib kitabı

3. Sadullahi’s-Sağîr kitabı

4. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd’in et-Tuḥfetü’s-seniyye bi-şerḥi’l-
Muḳaddimeti’l-Âcurrûmiyye kitabı. (İbn Acurrum olarak bilinen Ebû Abdillâh Mu-
hammed b. Muhammed b. Dâvûd es-Sanhâcî (ö. 723/1323)’nin el-Âcurrûmiyye’ye 
yapılan şerhtir).

5. Cemâlüddîn Abdullāh İbn Hişâm el-Ensârî (ö. 761/1360)’in kendi kitabı 
olan Ḳaṭrü’n-nedâ ve bellü’ṣ-ṣadâ üzerine yazdığı şerhi Şerhu’l-Kıtr kitabı

6. Muhammed b. Abdürrahim el-Ömerî el-Meylânî’nin Şerhu’l-Muğnî fi’n-
Naḥv kitabı

7. Ḥallü me‘âḳıdi’l-Ḳavâ‘id kitabı

8. Bahâeddin İbn Akîl’in (ö. 769/1367) İbn Mâlik’in Elfiyye’si üzerine yazdığı 
Şerḥu İbn ‘Aḳîl ‘alâ Elfiyyeti İbn Mâlik kitabı.

9. Muhammed b. Mustafa el-Hu̮darî’nin Şerḥu İbn ‘Aḳîl üzerine yazdığı 
Ḥâşiye ‘alâ Şerḥi İbn ‘Akîl (Ḥâşiyetu’l-hu̮darî) kitabı

10. Celaleddin es-Suyütî’nin, medresede Suyütî ismiyle meşhur olan el-
Behcetü’l-marḍıyye fî Şerḥi’l-Elfiyye kitabı.

Talebe Suyütî’yi okurken aşağıdaki kitapları da mütalaa eder.

a. Ebu’l-Hasan Nureddin el-Eşmûnî’in Elfiyye üzerine yazdığı Şerḥu’l-Eşmûnî 
‘alâ Elfiyyeti İbn Malik kitabı,

b. Muhammed b. Ali eṣ-Ṣabbân eş-Şafii’nin el-Eşmûnî üzerine yazdığı 
Ḥaşiyetu’ṣ-Ṣabbân ‘alâ Şerḥi’l-Eşmûnî ‘alâ Elfiyyeti İbn Malik

c. Ebu Talib’in Suyûtî’nin el-Behcetü’l-marḍiyye adlı eseri üzerine yazdığı ve 
kendisi ile aynı ismi taşıyan Ebû Tâlib kitabı,

d. Abdurrahman b. Ali el-Mekudi’nin Elfiyye üzerine yazdığı ve Elfiyye’nin 
irabını içeren Şerḥu’l-Mekkûdî ‘ale’l-Elfiyye kitabı,

e. Zeyneddin Hâlid b. Abdullah el-Ezherî’nin Elfiyye üzere yazdığı Temrînu’t-
Tullâb fî ṣinâ‘ati’l-i‘râb kitabı,

11. Abdurrahmân el-Câmî’nin, medreselerde Molla Cami adıyla bilinen 
Fevâ’idü’ẓ-Ẓiyâ’iyye fî Şerḥi’l-Kâfiye kitabı.
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Talebe Molla Cami okurken aşağıdaki haşiyeleri mütalaa eder.

Muhammed Rahmi Efendi’nin (ö. 1909)a. 46 Molla Câmî üzerine hazırladığı 
el-‘İḳdü’n-nâmî ‘ale’l-Câmî isimli hâşiyesi,

İsmetullah Muhammed İbn Mahmûd’un b. İsmet kitabı,

İsâmüddîn İbrâhîm b. Muhammed el-İsferâyînî (ö. 945/1538)’nin c. 
Ḥâşiyetü’l-‘İṣâm ‘ale’l-Câmî hâşiyesi,

Abdulğafûr el-Larî’nin d. Ḥaşiyetu Abdulğafûr el-Larî ‘ala’l-Fevaidi’ḍ-Ḍiyaiyye 
fi Şerḥi’l-Kâfiye kitabı,

Abdulhakim es-Seyalekûtî’nine.  Ḥaşiyeti Abdulğafur üzerine yazdığı 
Ḥaşiyetu Abdulhakim kitabı.

Üçüncü Kısım (Mantık, Beyan, Vad‘)

Nahiv ilmini de tamamlayan talebe artık son aşamaya gelmiş sayılır ve faz-
la sürmemek ile beraber aşağıda yazılı ilimlere başlar ve sırasıyla şu kitapları 
okur;

Esîrüddîn el-Ebherî (ö. 663/1265 [?])’nin 1. Îsâgūcî adlı eseri.

Mahmûd Hasan el-Mağnisî’nin, Ebheri’nin 2. Îsâgūcî’sine yazdığı şerh olan 
Muğni’t-Tullâb kitabı,

Gelenbevî İsmâil Efendi’nin 3. Îsâgūcî üzerine yazdığı Gelembevi fi’l-Mantık 
kitabı

Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed es-Sağir el-Ah4. d̮ari’nin nazm etti-
ği Ercuzetu Süllemu’l-Münevrak fi’l-Mantık kitabı,47

İbrahim İbn Muhammed el-Beycurî’nin 5. Süllem üzerine yazdığı Ḥaşiyetu’s-
Süllem kitabı,

Mantık ilmiyle ilgili 6. Îsâġūcî metnine Molla Fenarî tarafından yazılmış el-
Fevâ’idü’l-Fenâriyye 48 kitabı,

Ahmed b. Muhammed’in 7. Fenâriyye üzerine hâşiye olarak yazdığı Kavl-i 
Ahmed kitabı,

İlm-i Vad‘ (hangi kelimenin hangi mana için vazedildiğini, neden konul-8. 
duğunu konu edinen ilim) ile ilgili Şeyh Alaaddîn el-Ohî̮’nin Hu̮lâṣatu’l-vad‘ ki-
tabı,

46	 Muhammed	 Rahmi	 Efendi,	 Erzincan’ın	 Eğin	 kazasında	 (bugünkü	 Kemaliye)	 1855’te	
doğdu.	Hasanzâde	Medresesi’nde	Arapça	ve	Farsça	okuyarak	icâzetnâme	aldı.	‘Uṣâretü’l-
fünûn, Enmûzecü’l-fı h, el-‘Ucâletü’r-Ra miyye şer u’r-Risâleti’l-va ‘iyye onun en meşhur 
eserleridir	(bkz. Özcan, Tahsin, “Rahmi Efendi” DİA, İstanbul 2007, XXXIV, s. 423-424).	

47	 XIII.	 yüzyılın	 büyük	 mantıkçısı	 Esîrüddin	 el-Ebheriye	 ait	 îsâğücî	 adlı	 kitabın	 manzum	
şeklidir.	Yaygın	 bir	 şöhrete	 sahip	 bulunan	 ve	 Osmanlı	 medreselerinde	 ders	 kitabı	 olarak	
okutulan	es-Süllem’e	ilk	şerhi	yine	Ahdarî	yazmıştır.

48	 Müellifi	Şemseddîn	Muhammed	b.	Hamza	b.	Muhammed	el-Fenârî	(ö.	834/1431)’dir.
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Ebu’l-Kâsım İbrahim İbn Muhammed’in 9. Risaletu’l-Adudiyye üzerine yaz-
dığı Şerhu’r-Risaleti’l-Adudiyye kitabı,

İlm-i Beyan ile ilgili Şeyh Alaaddîn el-Ohî’nin 10. Hu̮lâsatu’l-beyân kitabı,

Yine Beyan ilmi ile ilgili İsamuddin İbrahim b. Muhammed’in 11. Risaletu’s-
Semerkandiyye üzerine yazdığı ‘İsâm ale’l-Feride kitabı.

Tefsir İlmi

Medrese eğitiminde Arapça ile ilgili bilimler anlatılırken genellikle Kur’an 
ayetleri referans gösterilmektedir. Bu nedenle öğrenci anlatılan kaideyi rahat-
lıkla ezberlemiş oluyor. Bundan dolayı öğrenci daima Tefsir ilmi ile zihnî bir 
bağlantı kurmuş oluyor. Medrese öğrencisi Molla Cami’ye kadar Celâluddîn es-
Suyûti ile hocası Celâluddîn el-Mahallî’nin telif ettiği Tefsiru’l-Celâleyn adlı eseri 
okur. Daha sonraki merhalelerde ise Ebu’l-Berekât Hâfızuddîn Abdullāh b. Ah-
med en-Nesefî (ö. 710/1310)’nin dil (sarf, nahv, belagat) ve kıraat ağırlıklı olan 
Medârikü’t-tenzîl ve ḥaḳâ’iḳu’t-te’vîl adlı tefsiri okunur. Daha zeki öğrenciler ise, 
Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullâh b. Ömer el-Beydâvî (ö. 685/1286)’nin Envârü’t-
tenzîl ve esrârü’t- te’vîl adlı tefsirini tercih etmektedirler. 

Hadis İlmi

Hadis ilminden genellikle Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevî (ö. 
676/1277)’nin Riyâzü’ṣ-Ṣâliḥîn kitabı ile Muhyiddin Avvame’nin min Siḥâḥi’l-
ḥadisi’l-ḳısâr kitabı okunmaktadır.

Usul-i Hadis İlmi

Ömer b. Muhammed el-Beykûnî (ö. 1080/1669 [?])’nin telif ettiği el-
Manzûmetü’l-Beykūniyye ve Muhammed b. Abdülbâkī ez-Zürkānî’nin, Şerḥ ‘ale’l-
Manzûmeti’l-Beykūniyye adlı kitaplar okunmaktadır.

Fıkıh İlmi

Şâfiî fıkhının temel metinlerinden Ebû Şücâ’ el-İsfahânî’nin Gâyetu’l-ihtisâr’ı, 
Abdullah b. Abdurrahman el-Hadrami’nin el-Mukaddimetu’l-Hadramiyye fî 
Fıkhi’s-Sâdeti’ş-Şafiiyye (Mesâ’ilu’t-Ta‘lîm), İmam Nevevî’nin (öl. 676/1277) 
Minhâcü’t-tâlibîn adlı eseri ve Zekeriyyâ el-Ensârî tarafından kaleme alınan ve 
İmam Nevevî’nin Minhâcü’t-tâlibîn’inin ihtisarı olan Menhecu’ṭ-ṭullâb’ı okutulur.

Usul-i Fıkıh İlmi

Ebû Abdillâh Celâlüddîn el-Mahallî (ö. 864/1459)’nin Tâceddin es-Sübkî’nin 
usûl-i fıkha dair Cem‘u’l-cevâmi‘ adlı eserinin en güzel şerhlerinden biri olan 
el-Bedru’ṭ-ṭâli‘ fî ḥalli Cem‘i’l-cevâmi‘ isimli şerhi ile Zekiyyüddin Şaban’ın Usulu 
Fıkhi’l-İslâmiyye kitabı okutulur.
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Tasavvuf İlmi

Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî (ö.505/1111)’nin 
Eyyühe’l-veled49 kitabı, Ebü’l-Fadl Taceddin Ahmed İbn Ataullah el-İskenderi (ö. 
709/1309)’nin Tâcü’l-arûs el hâvî li-tehzîbi’n-nüfûs ve el-Ḥikemü’l-‘Aṭâ‘iyye kitabı, 
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî (ö. 465/1072)’nin Risaletu’l-Kuşeyrî kitabı 
okutuluyor.

Akaid İlmi

Bölge insanının itikadî mezhebinin Eşarilik olması da dikkate alınarak, 
İbrâhîm b. Muhammed el-Bâcûrî (ö. 1277/1860)’nin İbrâhim el-Lekaanî’ye 
ait Cevheretü’t-tevhîd adlı manzum akaid risâlesinin üzerine yazmış olduğu 
Tuhfetü’l-mürîd ‘alâ Cevhereti’t-tevhîd isimli şerhi, İbrahim Hakkı Erzurûmî (ö. 
1194/1780)’nin Akidetu’l-Îmân50 adlı eseri ve Sa‘düddin Taftazânî’nin Şerhu’l-
Akâid’i51 okutulmaktadır.

2.3. Şeyh Ahmed Medresesinde Ders İşleme ve Genel Öğretim Metotları

Eğitim sistemlerinde üç temel unsur vardır. Bunlar da sırasıyla hoca, öğrenci 
ve ders kitaplarıdır. Eğitim sistemlerinin en önemli unsuru ise ders ve dersin 
işleyiş şeklidir. Eğitim ve öğretimde ders verme ne kadar başarılı olursa, öğ-
renci de o nispette başarılı olur. Bu sebepledir ki eğitim ve öğretim sistemleri, 
metotları dersin kalitesini ve verimliliğini artıran araçlar üzerinde durur. Bu 
açıdan baktığımızda geçmişten günümüze medreselerde ders işleme yöntemle-
ri başarılı bir şekilde yürütülegelmiştir. Hoca ve öğrenci derse başlamadan önce 
konuya değişik kaynaklardan bakarak hazırlık yapar ve derse öyle gelirler. Ba-
zen hoca, bazen öğrenci metnin ibaresini okur. Hoca öğrencinin anlayabileceği 
bir şekilde metnin ibarelerini tane tane açıklar. Gerektiği yerlerde hoca metnin 
anlaşılmasına yardımcı olabilecek şerh ve haşiyelere değinir, konu ile ilgili is-
tisna kaideleri açıklar, şerh ve haşiyelerde geçen ayrıntılı bilgilere değinir. Du-

49	 Gazzâlî’nin	 öğrencilerinden	 biri,	 kendisinden	 pek	 çok	 alanda	 ilim	 tahsil	 etmiş	 olmakla	
beraber	 bu	 bilgilerden	 hangisinin	 âhiret	 için	 faydalı	 olacağını	 öğrenmek	 istemiş,	 bunun	
üzerine	düşünür	de	bu	öğrencisine	hitaben	“Ey	oğul”	diye	başlayan	bölümlerden	oluşan	bu	
risaleyi	kaleme	almıştır.	Gazzâlî	eserinde	öğrencisini	çalışmaya,	ibadete,	nefsini	arındırmaya	
teşvik	 eder.	Öğrencinin	 sorduğu	 sorulardan	 bir	 kısmının	manevî	 zevkle	 ilgili	 olduğu	 için	
açıklanamayacağını,	bir	kısmının	ise	İhyâ’ü ‘ulûmi’d-dîn’de	açıklandığını	belirtir.	Bu	arada	
öğrencisine	dört	şeyi	yapıp	dört	şeyden	kaçınmasını	tavsiye	eder.	Aslı	Farsça	olan	eser	adı	
bilinmeyen	 bir	 kişi	 tarafından	Arapçaya	 tercüme	 edilmiş,	 ayrıca	 bir	 de	 özeti	 yapılmıştır.	
(Karlığa,	H.	Bekir,	Gazzâlî,	DİA,	İstanbul	1996,	XIII,	523-524)

50	 Bu	 kitap,	 Erzurumlu	 İbrahim	 Hakkı	 Hazretleri	 tarafından	 Arapça	 olarak	 ve	 soru-cevap	
şeklinde	hazırlanmıştır.	 İçinde	her	Müslümanın	ezberden	bilmesi	gereken	 temel	 itikadî	ve	
amelî	bilgiler	verilmiştir.

51	 Maturidi	 çizgisinde	 yazılmış	 bir	 kitap	 olması	 bakımından	 Şerhu’l-Akâid	 Ehl-i	 sünnetin	 iki	
kelami	kolu	olan	Eşarilikle	Maturidilik	arasında	okuyucuya	mukayese	imkânı	sağlayan	önemli	
bir	kaynaktır.	Yer	yer	problemler	gündeme	getirip	çözümlerine	dair	mühim	tetkikler	ihtiva	etmesi	
bakımından	Şerhu’l-Akâid	kelami	düşünce	geleneğinde	önemli	bir	mevki	ihraz	etmiştir.
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ruma göre hoca bazı müelliflerin okunan kitaba yönelik tenkitlerine değinir. 
Bazen de öğrenci, seviyesine göre okuduğu kitaptan anlamadığı yerleri soru 
haline getirerek hocasına sorar. Böylece ders monotonluktan uzak öğrenci ile 
hoca arasında karşılıklı müzakere şeklinde geçer ve zihinler bu müzakerelerle 
canlı tutulmaya çalışılır.

Medrese eğitiminde mütalaa ön plandadır. Mütalaa, medrese çevrelerinde 
öğrencinin önceki günden aldığı dersi tekrar etmesi, bu günkü derse ön hazırlık 
yapması ve dersiyle alakalı farklı şerhlere bakması olarak kabul edilir.

Mütalaa gün içerisinde genellikle yatsı namazından sonra yapılır. Bununla 
birlikte öğrenci Sabah namazından sonra bir miktar metin ezberi yapar ve o 
gün alacağı dersi gözden geçirir. Öğrenci, mütalaasını yapmak üzere mütalaa 
odasına, yanında ders kitabı ve mütalaa edeceği yardımcı şerh kitaplarını da 
alarak gider. Ders kitabını açar, etrafına da şerh ve haşiye kitaplarını açar. O 
gün okuyacağı dersi baştan sona gözden geçirir. Daha sonra o ders ile ilgili 
yazılmış müstakil şerh ve haşiye kitaplarını gözden geçirir. Yazılması gereken 
notları okuduğu kitabın kenarına Arapça olarak kaydeder. Mütalaa sırasında 
anlamadığı yerleri dışarı çıkarak mücâz veya talib’lik seviyesine gelmiş başka 
bir öğrenciye sorar. Üst düzey derslerin mütalaası yaklaşık iki saattir. Mütalaa-
sını bitiren bir talebe artık ders almaya hazır hale gelmiştir.

Hoca da vereceği dersi, önce ders kitabına daha sonra da erişebildiği diğer 
kitaplara veya şerhlere bakarak konunun çerçevesini belirlemeye ve öğrenciler 
için anlaşılması zor yerlerini tespit etmeye çalışır. Hoca açısından mütalaa, zo-
runlu olmayan fakat gerekli görülen durumlarda yapılan bir ön hazırlıktır. Ta-
lebe açısından mütalaa ise yapılması gerekli görülen zorunlu bir ön hazırlıktır. 
Şerhu’l-Muğni, Suyûtî veya Molla Cami gibi eserleri okumaya başlamış talebeler 
mütalaa yaparlar. 

Ders İşleme: Derse geçilmeden önce talebe hoca’ya metin ezberi verir. Bazı 
önemli noktalarda talebenin gelişimi açısından hoca dersi talebeye okutur. Böy-
lece talebe ibare çözmede daha hızlı mesafe kat eder. Talebe ders için hoca’nın 
huzuruna gittiğinde kendisinden daha ileride olan diğer talebeleri de çağırır. 
Buna medresede genel olarak dinleme denir. Bu etkinlik hem talebenin kendisi 
hem de dinlemeye gelen diğer talebeler açısından faydalı olur.

 Asıl ilimlere dayalı derslerde ise işleyiş şekli biraz farklıdır. Mesela Hadis 
dersi 15-20 talebeden oluşan bir grupla işlenir. Yani her talebe dersi hocadan 
ayrı ayrı almaz. Bu derse katılanlar genelde grameri iyi kavramış talebelerdir. 
Talebelerin bilgi seviyesi yüksek olduğu için bu dersler gramer derslerine nis-
peten daha kısa sürer. Hatta bazen Seyda talebelere okutup kendisi dinler. 

 Müzakere-tekrar: Hoca’dan ders alan talebe, müsait olan arkadaşlarını bulur 
ve kendileriyle müzakere eder. Bunu gün içerisinde en az üç-beş defa tekrarlar. 
Gramer derslerinde yapılan müzakere metinlerin ezberini kolaylaştırır. Diğer 
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derslerde ise konulara ilişkin değişik bakış açılarının fark edilmesini sağlar. Mü-
zakere daha çok sabah ile öğle arasında aynı veya daha üst seviyedeki talebelerle 
yapılır. Müzakere yöntemi talebeye aldığı dersi tekrar etme fırsatı sağlar. Bu sa-
yede talebe aldığı dersi bir gün içerisinde 3-5 defa okur ve metin ezberi kendisine 
daha kolaylaşır. Talebe müzakere sayesinde, aldığı ders konusunda anlamadığı 
yerleri ve fark etmediği bir takım ayrıntıları arkadaşından öğrenir.

Şeyh Ahmet Medresesinin takip ettiği öğretim metotları genel medreselerde 
uygulanan metotlarla aynıdır. Medreseler, din eğitimi merkezli olup müfredat 
bakımından sıralı ve sarmal52 bir sisteme sahiptir. Sıralı sistemde birbirine yakın 
ilimlerden biri öğrenilmeden diğerine geçilmez; sarmal sistemde ise bir işlenen 
konu bir sonraki kitapta daha geniş ve ayrıntılı ele alınır. Burada sınıf geçme 
yerine bir kitabın başarıyla bitirilmesi esastır. Kitap geçmenin esas alındığı bu 
sistemde her ilimde okutulan kitap daima bir önceki kitabın daha geniş ve ay-
rıntılı bir tekrarıdır. Talebe eğitim süresince okunması gereken dersleri kitap 
halinde okuduğundan, birini bitirmeden ve hocası tarafından yeterli bulunma-
dan bir üst kitaba geçemez. Öğrencinin seviyesi okuduğu kitapla ölçülür. Alt 
seviyelerde okutulan kitaplar genelde muhtasar metinlerdir.

Şeyh Ahmet Medresesinde eğitim, sınıf sistemine göre değil, kitap ekseninde 
birebir yapılmaktadır. Bu sistemde, üst kitaba geçen talebe alt kitabı okuyanın 
dersini vermektedir. Bu durum talebenin eğitim sürecinde talim becerisini de 
kazanmasına imkân sunmaktadır. Bu yöntem, öğreterek öğrenme metodunun 
başarılı bir uygulaması olmuştur. Eğitim metodu genelde takrir tarzındadır. 
Talebe dersini umumiyetle ezber, tekrar ve müzakere metotlarıyla öğrenmeye 
çalışır; hocası tarafından yeterli bulunmuşsa yeni bir derse geçebilir. Uygula-
nan öğretim programının ağırlık noktasını sarf, nahiv, belâgat, mantık teşkil et-
mektedir. Dil, klasik metinleri anlamada bir araç vazifesi gördüğü için, öğretim 
faaliyetinin odağında yer almıştır. Arapça, din dili olmasının getirdiği zorunlu-
luklar sebebiyle, bir dilin tahsilinin ötesinde nasları öğrenmenin ve anlamanın 
yegâne yolu olma vazifesini üstlenmiştir.

Sonuç

Bu bildirimizde şu sonuçlara ulaştık:

1. Bingöl’de Hâlidî medrese geleneği Şeyh Ali Sebti ile başlamıştır.

2. Şeyh Ali’ye intisab eden ilk medrese müderrisleri; Seyda Molla Muhammed 
ed-Dımıllî, Molla Muhammed Kadî, Molla Ahmet el-Melekânî, Molla Feyzullah 
Haciyani, Şeyh Muhyiddin Çani, Molla Muhammed Kebir, Molla Muhammed 
Sağir, Molla Yusuf es-Sefkarî, Çapakçurlu Seyda Molla Muhammed ed-Deranî, 

52	 Müfredatta	 sıralı	 ve	 sarmal	 sistem	 için	 bkz.	 Demirel,	 Özcan,	 Kuramdan Uygulamaya 
Eğitimde Program Geliştirme,	Pegem	Akademi	Yayıncılık,	Ankara	2004,	s.	127.
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Şeyh Niyazi el-Kûrî, Molla Muhammed Sarcani, Molla İhsan Hazarşahi, Molla 
Said Halifani, Molla Muhammed Fahrani ve Molla Abdullah Hazirani’dir. 

3. Şeyh Ahmed medresesi Hâlidî gelenekten gelen ve günümüzde faal ola-
rak hizmet veren bir kurumdur.

4. Şeyh Ahmed medresesinde sarf, Nahiv, Mantık, Beyan, Vad‘, Tefsir, Ha-
dis, Usul-i Hadis, Fıkıh, Usul-i Fıkıh, Tasavvuf ve Akaid ile ilgili yukarıda bah-
settiğimiz kitaplar okutuluyor.

5. Şeyh Ahmed medresesinde ders işleme metodu ezber ve takrir şeklinde 
olup Hoca ve öğrenci derse başlamadan önce konuya değişik kaynaklardan ba-
karak hazırlık yapar ve derse öyle gelirler. Bazen hoca, bazen öğrenci metnin 
ibaresini okur ve mütalaa ön plandadır. 

6. Şeyh Ahmet Medresesinden birçok değerli âlim yetişmiş ve bu âlimler 
değişik bölgelere yayılmış, tebliğ ve irşad vazifelerini ifa etmiş ve halka dini bil-
gileri doğru dini kaynaktan vermeye çalışmışlardır. Ücret talep etmeden halka 
hizmet etmeyi asıl gaye edinmiş bu medresede dini eğitimin veriliş amacı; yöre 
halkını bilgisizlikten kurtarmak, İslamiyet’e ve insaniyete hizmet etmek, yöre 
halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamak, yöredeki bidat, hurafe ve yanlış 
dini inanışları ortadan kaldırmaktır.

Bingöl’deki Hâlidî medreseleri, yöre halkının inanç danışmanlığını yaptığı 
dini merkezlerdir. Kelime anlamı kadar yüklendiği misyon itibariyle toplum 
önderi konumunda olan medrese mensupları, halk ile sıcak ilişki kurmayı ken-
dine yükümlülük addetmiştir. Dinin birleştirici uzlaştırıcı, kaynaşma ve daya-
nışmayı tesis eden bir faktör olarak fertler üzerinde olduğu kadar toplum ha-
yatında da önemli bir rol icra ettiği dikkate alındığında, toplumsal birlik ve bü-
tünlüğün sağlanması, toplumsal huzur ve barışın hâkim kılınmasında yöredeki 
medreselerin rolü oldukça büyüktür. Zira medrese mensupları halk arasındaki 
anlaşmazlıkları çözmede adeta asayiş vazifesini üstlenmektedir.

Daha önceleri medrese adı altında eğitim veren bu kurumlar her ne kadar 
Arapça eğitimine özen göstermişlerse de Kuran’ı güzel okumaya özen göster-
memişlerdi. Ancak son yıllarda Kuran Kursu adı altında hizmet vermeleri ve 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu hususta özverili çalışmalarıyla Kur’an’ın gü-
zel okunması problemi de aşılmıştır. İşte Haznevi gelenekten gelen Şeyh Ahmet 
Medresesi de bu minval üzere olma gayreti içindedir.
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HÂLİDÎ GELENEĞİNDE BİR FIKIH EL KİTABI: 
TENVÎRU’L-KULÛB FÎ MUÂMELETİ  

ALLÂMİ’L-ĞUYÛB

Muhittin ÖZDEMİR

Giriş I. 
Nakşibendî tarikatının Hâlidî kolunun son dönem ilim adamlarından olan 

Muhammed Emin el-Kürdî el-Erbilî (1332/1914)’nin Şâfiî fıkhına dair Tenvîru’l-
kulûb fî muâmeleti allâmi’l-ğuyûb adlı eseri, ilmihal edebiyatının ilk örneklerin-
den olmanın yanı sıra, eserin üç ana bölümünden birinin ‘tasavvuf’ olmasıyla da 
‘tasavvufî fıkıh eseri’ olma özelliğine sahip olmuştur. Eser, Şâfiî muhitinde rağbet 
görmüş ve nakşî-hâlidî medreselerinde takip edilmiştir. Eser, Türkçeye tercü-
me edilerek geniş okuyucu kitlesine kazandırılmış ve hatta sadece son bölüm 
müstakil olarak tercüme edilmiştir. Bu tebliğimizde müellifin hayatı ve eserleri 
hakkında kısa bilgiler verdikten sonra, eserin temel özellikleri eşliğinde türü 
hakkında tespitlerde bulunmaya çalışacağız.

Muhammed Emîn el-Kürdî (1332/1914)’nin Hayatı ve EserleriII. 
Muhammed Emîn b. Fethullah el-İrbilî el-Kürdî’nin doğum tarihi tam ola-

rak bilinmemekle beraber Irak Kürdistanı’nın Erbil şehrinde hicri onüçüncü 
yüzyılın ikinci yarısında doğduğu belirtilmiştir. Kâdirî tarikatında mürşid ve 
saygın bir konumu olan babasının yanında ilk eğitimini aldı. Ayrıca Erbil bölge-
sindeki ilim adamlarından dersler aldı. Hac ve ibadete yoğunlaşma ve nefis tez-
kiyesi için Mekke’ye gitti. Ardın Medine-i Münevvere’ye giderek el-Medresetu’l-
Mahmûdiyye’ye kaydoldu. Kısa bir sürede zorunlu olan eğitim dili Türkçe’yi 
öğrendi. Buradan istifade etti ve Mescid-i Nebevî’de dersler verdi. Burada on 
yıl kaldıktan sonra, Mısır’a geçerek Ezher Üniversitesi’ndeki Kürtlerin yurduna 
girdi ve yurdun yöneticisi olarak tayin edildi. İlmi faaliyetlerle ve telifle uğ-
raşan bir kişiliğe sahipti. Hatta on altı eser kaleme almış ve bunların on ikisi 
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basılmıştır. Bunların çoğu fıkıh, tasavvuf ve ahlakla ilgilidir. İmam Gazzâli’ye 
ait Hülâsatu’t-Tesânif adlı eseri Farsçadan Arapçaya tercüme etmiştir. Eğitim 
ve telif faaliyetlerinin yanında, Allah’a davet, irşâd faaliyeti ve Nakşibendî tari-
katının Mısır’ın çeşitli bölgelerine yayılması için çalışıyordu. Çok sayıda âlim, 
faziletli insan, öğrenci, tüccarlar, çiftçi ve çeşitli meslek gruplarından insan ona 
bağlanmış ve ondan el almışlardır. Zahit bir kimseydi. Özel halleri ve keramet-
leri vardı. 12 Rebiülevvel 1332 (8 Şubat 1914) yılında Mısır’da vefat etmiş ve 
Karâfe’ye defnedilmiştir. Mısır hükümeti burayı, kendisine nisbetle Şeyh Kürdi 
Sahrası olarak adlandırmıştır. Kızları ve iki erkek çoğu olmuştur. Büyük oğlu 
Şeyh Ahmed 1919 yılındaki Mısır’ın İngilizlere karşı geliştirdiği özgürlük dev-
riminde şehit olmuştur. Küçük oğlu Şeyh Necmeddîn, Ezher Üniversitesinde 
okumuş ve bazı seçkin hocalardan ders almıştır. İrşâd faaliyetlerini ve tari-
katının yayılmasını sürdürerek babasının yolunu takip etmiştir. Müellif, irşât 
hizmetlerini sunan Ezher’in değerli âlimlerinden pek çok halife bırakmıştır. 
Bunlardan biri, Tenvîru’l-Kulûb’un başında hocasının hayatını kaleme alan Şeyh 
Selâme b. Hindî el-Azâmî’dir.1 

Müellifin tarikat silsilesi şu şekildedir: Muhammed Emîn el-Kürdî el-İrbilî – 
Şeyh Ömer – Şeyh Osman – Mevlânâ Hâlid el-Osmânî – Abdullah ed-Dehlevî 
– Şemseddîn Habîbullah Cânıcanan Muzhir – Nur Muhammed el-Bedevânî – 
Muhammed Seyfeddîn – Muhammed Ma’sûm.2

Müellifin torunu Muhammed Abdurrahan el-Kürdî (1408/1988), edîp ve 
belagatçi bir âlim olup, Ezher Üniversitesi’nde Arap Belagati dalında doktora 
yapmış ve çeşitli eserler kaleme almıştır.3

Eserleri:
Hidâyetu’t-tâlibîh li-ahkâm1. i’d-dîn. Eserin Mâlikî fıkhında olduğu söylen-

miştir.
İrşâdu’l-muhtâc ilâ hukûki’z-zevâc2. .
Tenvîru’l-kulûb fî muâmeleti allâmi’l-ğuyûb3. . Eserin tasavvuf hakkında oldu-

ğu söylenmiştir.
Dîvan Hatab4. .
Seâdetu’l-mübtediîn fî ilmi’d-dîn5. .
Fethu’l-mesâlik fî îzâhi’l-menâsik6. . Bu eser dört mezhebe göredir.4

Mürşidi’l-avâm li-ahkâmi’s-siyâm alâ’l-mezhebi’l-erbaa7. .
el-U8. hûdu’l-vesîka fî’t-temessuk bi’ş-şerîa ve’l-hakîka.5

1	 Ziriklî,	el-A’lâm,	VI,	43;	Kehâle,	Mu’cemu’l-müellifîn,	IX,	78;	Zeki	Bey,	Meşâhîru’l-Kurd ve 
Kürdistân,	394-395;	Süveyrekî,	Mu’cemi A’lâmi’l-Kürd,	586-587.

2	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	500-501.
3	 Hayr,	Tekmiletu Mu’cemu’l-müellifîn,	510.
4	 Ziriklî,	 el-A’lâm,	 VI,	 43.	 Ayrıca	 bkz.	 Mu’cemu’l-matbûât, Meşâhîru’l-Kürd,	 II,	 143;	

Fehresu’l-müellifîn,	230.
5	 Kehâle,	Mu’cemu’l-müellifîn,	IX,	78;	Süveyrekî,	Mu’cemi A’lâmi’l-Kürd,	586-587.
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Kelâmî ve Tasavvûfî Bir Fıkıh El Kitabı: III. Tenvûru’l-kulûb.
Yirminci yüzyılda, bir müslümanın gündelik ihtiyacını karşılayan muhta-

sar fıkıh kitapları telif edilmiştir. İlmihal olarak adlandırılan bu eserlerin ön-
ceki muhtasar eserlerden ayrıldıkları nokta, ilmihallerin ilk bölümünün akâid 
ve bazılarında da bunun yanında ahlâk ilimlerine ayrılmalarıdır. Böylece fıkıh 
tarihi, mezhepler, akâid ve zühd hakkında okuyucuya kısa bilgiler verilerek bu 
alandaki ihtiyacın karşılanması hedeflenmiştir.

Tenvûru’l-kulûb fî muâmeleti allâmi’l-ğuyûb, akâid, fıkıh ve tasavvuf şeklinde 
üç ayrı bölümden oluşması özelliğiyle, bilinen muhtasar fıkıh kitaplarından ve 
son yüzyılın bir fıkıh literatür türü olan ilmihallarinden farklılık arz etmektedir. 
Eser, aslı itibariyle ilmihal türü olarak değerlendirilebileceği gibi, son bölümün-
de yer alan tasavvuf kısmıyla da kendine has bir tür olarak da değerlendirile-
bilir. Binâenaleyh, Tenvîru’l-kulûb’un tasavvufî bir ilmihal olarak değerlendiril-
mesi mümkündür. 

Tenvîru’l-kulûb, Şâfiî mezhebine ait bir fıkıh eseri olup mutemed bir kaynak-
tır. Eserin muhtasar olması sebebiyle Şâfiî muhitinde ders olarak okutulmuş, te-
mel konular hakkında müracaat eseri olmuştur. Eserin günümüz âlimlerinden 
Halil Gönenç Hoca tarafından Türkçe’ye kazandırılması, bir ihtiyacı karşılama-
ya matuf olmakla beraber, onun güvenilirliğinin de bir ölçütü de olmaktadır.6 

Muhammed Emîn el-Kürdî, her mükellefin mutlaka bilmesi gerekli olan 
usûlu’d-dîn ile furûi’d-dîn alanlarında, bir müridin hatadan emin olması gaye-
siyle, öğrenciler için kaleme aldığını, bir takım değerli sûfî sâdâtının eserleriyle 
süslediğini, sâdık müridin onunla terbiye aldığını, uzak duran kulun da arın-
dığını belirttiği el-Uhûdu’l-vesîka fî’t-temessük bi’ş-şerîa ve’l-hakîka adlı eserine, 
nikâh, talâk, farâiz, büyû’ ve başka konuların eklenmesiyle Tenvîru’l-kulûb’un vü-
cut bulduğunu belirtmiştir.7 Müellif, böylece eserin tür olarak değiştiğini ve aslı 
el-Uhûd gibi orijinal bir eser olduğunu vurgulamıştır.8

Eser bir mukaddime, üç bölümden oluşmuştur. ‘Mukaddime’de, Allah’a ve 
Resûlullah’a davet konusu, ayet ve hadisler ışığında işlemiştir.9

Birinci bölüm ‘Her Mükellefin Bilmesi Gereken Dinî Akâid’ ismini taşımaktadır. 
Bölüm bir giriş, üç bâb ve bir hâtime’den oluşmaktadır. Giriş aklî hüküm, birin-
ci bâb ilâhiyyât, ikincisi nübüvvât, üçüncüsü semiyyât ve hâtimede iman, islâm, 
ihsân, din, kaza, kader gibi konuların anlamı işlenmiştir.10

6 Tenvîru’l-kulûb	(Tam Şâfiî İlmihali),	Eser	neşriyat,	İstanbul	1984.	Eser,	ayrıca	yakın	dönemde	
Ali	 Arslan	 tarafından	 tercüme	 edilmiştir	 (Tenvîru’l-kulûb tercümesi,	 Seyda	 Yayınları,	
Diyarbakır	2015).	

7	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	4,	5.
8	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	5.
9	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	5-9.
10	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	9-92.
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İkinci bölüm ‘Şâfiî Fıkhı’ hakkındadır. Fıkıh bölümü, eserin en hacimli kısmını 
teşkil etmektedir. Bölüm, kitâb ve fasıl şeklinde konu başlığına ayrılmıştır. Bazen 
fâide başlığı altında önemli görülen ek bilgiler işlenmiştir. Muhtasar eserlerin 
özelliği olmayan vezinli ifadelere rastlanmaktadır. Eser muhtasar olmakla bera-
ber bazen ayet ve hadislerle konu delillendirilmiştir. Bazen hadislerin kaynağı 
gösterilmiştir. Örneğin Kitâbu’t-tahâret kısmında, abdest alınırken uzuvların yı-
kanması esnasında hadislere istinaden okunmasının sünnet olduğunu belirttiği 
duaların, rivayetin zayıflığından ya da aslının olmamasınından dolayı mezhep-
te tercih edilmemiştir.11 Müellif bu rivayetleri, eserin muhtasar olması hasebiyle 
kritik etmesi beklenmemekle beraber, bunlara yer vermesi muhtemelen zayıf 
hadislerin terğîb ve terhîb için alınabileceği kanaatinden kaynaklanmaktadır.12

Tenvîru’l-kulûb’un fıkıh bölümü, Kitâbu’t-tahâre, Kitâbu’s-salâ, Kitâbu’z-zekât, 
Kitâbu’s-siyâm ve kitâbu’l-hac ve’l-umre ile başlamış Kitâbu’n-nikâh, kitâbu’t-
talâk, kitâbu’l-cinâyât ve Kitâbu’l-hudûd ile fıkhın bütün konuları ele alarak son 
bulmuştur.13

Eserin son bölümünde ‘Tasavvuf’ işlenmiştir. Müellif bölüme, “ahiret için 
çalışmayı murad eden, onun yoluna giren; ya âbid, ya âlim ya talebe, ya yönetici, ya 
sanatkar ya da muvahhittir” diyerek giriş yapmıştır. Talebeyi tanıtırken, Allah rı-
zası için ilim tahsil etmeyi kasteden kişi olduğunu belirterek, onun ilimle iştiğal 
etmesinin, zikirlerle ve mutlak nafilelerle iştiğalinden daha faziletli olduğunu 
vurgulamıştır.14

Tenvîru’l-kulûb’da tasavvuf bölümünde şu kısımlar işlenmiştir: Evliyânın fa-
zileti ve kerâmetlerinin varlığı, tövbe, tahliye, dünyanın ve uzun ümidin kö-
tülüğü, ölümün anılması, Tekâsür suresinin tefsiri, nefis, tevekkül/tafvîz ve 
ihlâs, muhabbet/şevk ve vecd, halvet, kardeşliği Allah için edinmek, müritle-
rin şeyhlerinin nisbelerini ve silsile sahiplerini mürşitlerinden Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’e kadar bilmeleri, yüce Nakşibendî tarikatı, hafî zikir, zikrin keyfiyeti, 
Allah Teâlâ’ya ulaşan bazı yollar, hatm-i hâcegan, şeyh edinmesi sahih olan, 
müridin şeyhine karşı adabı, müridin yalnızken adabı, müridin ihvanı ve diğer 
müslümanlarla adabı, hâtime.15

Eserin üçüncü bölümü, Abdülcelil Candan tarafından Kalblerin Nuru Tasav-
vuf16, Mehmed Can tarafından da Tasavvufun İncelikleri: Tenviru’l-Kulub’tan, Ta-
savvufi Sohbetler17 adıyla tercüme edilmiştir.

11	 Nevevî,	Ravdatu’t-tâlibîn,	I,	62.
12	 Ensârî,	Esnâ’l-metâlib,	I,	44;	Şirvânî,	Hâşiyetu’ş-Şirvânî,	I,	240;	Dimyâtî,	İânetu’t-tâlibîn,	I,	

68.
13	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	93-401.
14	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	401.
15	 Erbilî,	Tenvîru’l-kulûb,	401-553.
16	 İhya	Kitabevi,	Konya	t.y.
17	 Osmanlı	Yayınevi,	İstanbul	1997.
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SonuçIV. 
Nakşibendî tarikatı Hâlidî kolu meşâyihinden Muhammed Emin el-Kürdî 

el-Erbilî’nin Tenvîru’l-kulûb adlı eseri, içeriği itibariyle diğer fıkıh literatüründen 
farklı olmuştur. Eser tarikat saliklerinin, inanç, muamele ve tasavvuf hakkında-
ki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ele alınmıştır. İlk bölümde işlenen akâid ve 
son bölümde işlenen tasavvuf ilimleriyle eser, kelâmî ve tasavvûfî bir fıkıh kita-
bı olmuştur. İlmihal türü olarak değerlendirilmesi gereken eser, son bölümde 
işlenen tasavvuf nedeniyle bu türden de farklılık arz etmiştir. İlk bölümündeki 
akâid kısmıyla ilmihal türü olarak kabul edilmesi gerekirken, son bölümüyle 
ilmihalden çok tasavvufî fıkıh seri olarak benimsenmesi daha uygun görün-
mektedir. Şâfiî fıkhına ait olan eser, mezhebin temel muhtasar el kitaplarından 
farklı olma özelliğiyle dikkat çekmiş, güvenilir olduğu için mezhep mensupları 
tarafından rağbet görmüştür.
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GÜNÜMÜZ HÂLİDÎ GELENEĞİNDE FIKIH VE 
TASAVVUF İLİŞKİSİ  

(SEYDA MUHAMMED EMİN EL-HAYDERÎ 
MEDRESESİ ÖRNEĞİ)

Ramazan KORKUT*

Giriş

Seyda Muhammed Emin el-Hayderî ve medresesi Diyarbakır merkez olmak 
üzere, Bingöl, Mardin, İstanbul gibi farklı bölgelerde ilim, fıkıh ve tasavvuf 
merkezli irşad faaliyetlerine devam etmektedir. Muhammed Emin el-Hayderî 
ve medresesi, Şeyh Ahmed el-Haznevî halkasıyla Nakşibendîliğin Hâlidîlik 
koluna intisap etmektedir. Nakşibendîliğin Hâlidîlik yorumunda fıkıh ve ta-
savvuf ilişkisinin günümüzdeki durumunu ve yansımalarını incelemek üzere, 
öncelikle “fıkıh” ve “tasavvuf” kavramları ele alınacak, bilahare Seyda Muham-
med Emin el-Hayderi ve Hayderî medresesinin ilmi tasavvufî yönü incelene-
cek, bundan sonra medresenin fıkhi yönü analiz edilecektir. 

1. Fıkıh

Sözlükte “bilmek”, “ince anlayış” ve “kavrama” anlamlarına gelen fıkıh ke-
limesi, ıstılahta genel anlamıyla “kişinin lehine ve aleyhine olmasını bilmesi” 
özel anlamıyla “tafsili delillerden hareketle elde edilen şer’î ve ameli hükümleri 
bilmek” şeklinde tanımlanmıştır.1 Klasik fıkıh ilmi ibadetler, muamelat ve uku-
bat olmak üzere üç temel kısma ayrılmaktadır. Günümüzde fıkıh ilmine İslam 
Hukuku şeklinde bir isimlendirmeye gidilmiş ve “İslam Özel Hukuku”, “İslam 
Kamu Hukuku” ve alt dalları şeklinde bir tasnife tabi tutulmuştur.2

* Arş.Gör.Dr.,Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(rkorkut@bingol.edu.tr).
1	 İbn	Manzûr,	Cemaluddin	Muhammed	b.	Mukerrem,	Lisânu’l-Arab,	Daru’l-Mearif,	Kahire	

tsz.,	V,	3450;	Buharî,	Alâuddîn	Abdulazîz	b.	Ahmed	(ö.730/1330),	Keşfu’l-Esrâr ‘an Usûli 
Fahri’l-İslâm el-Pezdevî,	 Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye,	 Beyrut,	 1997,	 I,	 11;	 Razi,	 Fahruddin	
Muhammed	 b.	 Ömer	 (ö.606/1210),	 el-Mahsûl fi İlmi Usuli’l-Fıkh,	 Müessesetu’r-Risale,	
Beyrut,	2008,	I,	7.

2	 Bkz.	Hayrettin	Karaman,	“Fıkıh”,	DİA,	XIII,	s.1.
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2. Tasavvuf

Tasavvuf kelimesi sözlükte yün anlamına gelen “sûf” kelimesinin tefa‘ul ba-
bından mastarıdır. İlk dönem sufilerin nefis terbiyesi ve zühd hareketinin bir 
simgesi olarak yün elbise giymelerinden dolayı kendilerine “sûfî” denilirken, 
kitap ve sünneti merkeze alarak geliştirdikleri nazarî ve amelî ilme de “tasav-
vuf” ismi verilmiştir. Aynı kelimenin “ashab-ı suffa”dan alındığı da belirtil-
miştir. Bu takdirde “sûfî” kelimesi ashab-ı suffa geleneğine mensup kimseler 
anlamına gelmektedir. 3 İslam’ın zahir ve batın hükümleri çerçevesinde yaşa-
nan manevi ve deruni hayat tarzı olarak nitelenebilecek tasavvuf, sufilerin du-
rumuna ve yorum tarzına bağlı olarak farklı biçimlerde tanımlanmıştır. İmam 
Rabbânî tasavvufu “zahir ve batında şeriatin edeplerini yerine getirmek” şeklinde 
tanımlamıştır.4 Tanımdaki “zahir” kaydı daha çok dinin ameli boyutu olan fık-
hı, “batın” kaydı ise dinin manevi/derûnî boyutu olan ihsan mertebesini ifade 
etmektedir. Bir ilim dalı olarak tasavvuf “insanın kalbindeki kötü vasıflardan kur-
tulma ve iyi vasıfları kazanma çarelerinden, manevi mertebeleri kat ederek insan-ı kamil 
seviyesine ulaşma kurallarından, nihayet tevhid sırlarından bahseden bir ilim” olarak 
tanımlanmıştır.5 Tasavvuf kitap ve sünneti esas alarak, sırat-ı müstakim üzere 
yaşama sanatıdır. Bunun yolu, şer’î emir ve yasaklara teslim olmak, sünneti se-
niyyeye uygun yaşamak, nebevî ahlak ve adap ile ahlaklanmak, korku ve ümit 
dengesini sağlamak, kalbi masivadan ve günah kirlerinden arındırarak zikir 
yoluyla ihya etmek, iman, ibadet, ihlas birlikteliğini sağlamak ve güçlendirmek 
suretiyle Allah rızasını kazanmaktır.6

Şüphesiz kamil insan mertebesine ulaşmanın yolu kitaba ve sünnete tabi ol-
maktır. Hz. Muhammed (sav) insanlığın kemal mertebesinde olduğundan, kemale 
ermenin yolu da onun söz, fiil ve tavırlarına tabi olmaktan geçmektedir. Şüphesiz 
ki bu konuda fıkıh ve fıkıh ilminin büyük bir önemi bulunmaktadır. Tasavvuf ta-
nımlarında onun kitap ve sünnet merkezli olduğu, kitap ve sünnetin belirlediği şe-
kilde çokça ibadet ederek ruhu saflaştırma, kalbi dünyadan ayırarak Allah Teala’ya 
bağlanma; ibadet, zikir, tefekkür, riyazet, zühd ve takva yoluyla nefsi dinin hedef-
lediği şekilde kontrol altına alma gibi ortak hususlar vurgulanmaktadır.7 Bu du-
rum fıkıh ile tasavvufun iç içe olduğunu göstermektedir. 

Tasavvufçuların meşhur yorumuna göre Cibril hadisindeki “İman” kavramı 
Kelam/Akaid ilminde, “İslam” kavramı Fıkıh/İslam Hukuku ilminde, “İhsan” 

3	 Ethem	Cebecioğlu,	Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,	Anka	Yay.,	 İstanbul,	 2005,	
s.629;	Kamil	Yılmaz,	Ana	Hatlarıyla	Tasavvuf	ve	Tarikatler,	Ensar	Neşriyat,	İstanbul,	2007,	
s.29;	Reşad	Öngören,	“Tasavvuf”,	DİA,	XL,	s.119.

4	 Reşad	Öngören,	“Tasavvuf”,	DİA,	XL,	s.119.
5	 Osman	Türer,	Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi,	Seha	Yay.,	İstanbul,	1995,	s.26.
6	 Mehmet	Şirin	Ayiş,	Elmalılı	Tefsirinde	Tasavvuf,	Rağbet	Yay.,	İstanbul,	2015,	s.36.	
7	 Osman	Türer,	Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi,	Seha	Yay.,	İstanbul,	1995,	s.23-24.
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kavramı ise Tasavvuf ilminde karşılık bulmaktadır.8 Bu tasniften hareket eden 
tasavvufçular, fıkıh kavramını İmam Ebu Hanife’nin (kişinin lehine ve aleyhi-
ne olanı bilmesi) şeklindeki tanımına uygun bir şekilde “fıkh-ı amelî”, “fıkh-ı 
itikâdî” ve “fıkh-ı vicdânî” olmak üzere üç temel kısımda değerlendirilmiştir. 
Amelî fıkıh İslam fıkhı ve İslam Hukuk ilminin alanına, itikadî fıkıh kelam ve 
akaid alanına, vicdani fıkıh ise tasavvuf alanına girmektedir.9 Buna göre genel 
anlamda fıkıh kavramı fıkıh, kelam ve tasavvufu ifade edecek derecede kapsam-
lıdır. Özel anlamda ise fıkıh; müçtehitlerin kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi asli 
delilleri, bunun yanı sıra örf, maslahat, istihsan gibi tali/şer’î delilleri esas alarak, 
bunları belirli bir metedoloji dahilinde yorumlamasını ve bundan hareketle mü-
kellefin zahiri söz, fiil ve tavırlarının şer’î hükümleri konusunda hüküm beyan 
etmesini ve beyan edilen şer’î/amelî hükümleri bilmeyi konu alan bir ilimdir.

Genel itibarıyla tasavvufun Nakşibendîlik ve Nakşibendîliğin ise Hâlidîlik 
yorumunda fıkıh ve tasavvuf birlikteliği daha belirgin bir şekilde ön plana 
çıkmaktadır. Nitekim Hâlidîliğin kurucusu olan Hâlid-i Bağdâdî’nin (ö.1827) 
Mektûbatından, onun fıkıhla doğrudan ilgilendiği, bu alanda bazı eserler ver-
diği, kitap ve sünnete sıkı bir şekilde bağlılığın esas alındığı, tarikat-ı aliyye-
nin ancak kitaba, sünnete, fıkha ve şeriate sıkı bir bağlılıkla amacına ulaşacağı, 
tasavvuf alanındaki icazetin ve halifeliğin ancak zahiri ilimler alanında icazet 
alanlara verildiği, fıkha/şeriate tabi olmayan ilimsiz bir tasavvufa anlayışına 
itibar edilmediği, en büyük kerametin istikamet, ilme ve fıkha bağlılık olarak 
değerlendirildiği görülmektedir.10 Hâlidî gelenekte fıkıh ve tasavvuf arasında-
ki bu sıkı bağlılık günümüze kadar devam edegelmiştir. Bu bağlılığın muasır 
temsilcilerinden biri de Seyda Muhammed Emin el-Hayderî ve medresesidir. 
Bu medrese günümüzde Şeyh Seyda Ahmed el-Hayderî’nin müderrisliğinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Seyda Muhammed Emin el-Hayderî ve medre-
sesini ve günümüzdeki durumunu ilim, fıkıh ve tasavvuf birlikteliği açısından 
değerlendirmek yerinde olacaktır. 

3. Seyda Muhammed Emin el-Hayderi ve Medresesinin Tasavvufî/İlmi Yönü

a. Seyda Hayderî’nin Hayatı ve İlmi Serencâmı

Seyda Muhammed Emin el-Haydarî 1927’de Mardin Nusaybin İlçesine bağlı 
Kalecik köyünde dünyaya teşrif eylemiş, 2003 yılı baharında 76 yaşındayken 
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Babası Seyda Molla Ahmed el-Hayderî (1887-

8 Himmet Konur, “Şeriat ve Tasavvuf”, İslamiyat Yay., Ankara, 1998, Cilt:	I, Sayı:	4, ss. 119-
126,	s.119.

9	 Süleyman	Uludağ,	Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,	Kabalcı	Yay.,	İstanbul,	2001,	s.137;	Kamil	
Yılmaz,	Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tariketler,	s.	70.	

10	 Bkz.	 Bağdâdî,	Mevlânâ	Hâlid,	Mektûbat,	Thk.	Ali	Karadaği,	Haşimi	Yay.,	 Beyrut,	 2015,	
s.346-347,	s.350,	s.488.

Günümüz Hâlidî Geleneğinde Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi--  
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1937), annesi ise Molla Ali Koçerî’nin kızı Sıddıka hanımdır. Babası Patnos, 
Erciş ve Dedeli bölgelerinde bulunan Hayderî aşiretinden olup, birinci dünya 
savaşında doğu cephesinde savaşmış, yaralanınca terhis edilmiş, rusların böl-
geyi işgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Nusaybin ilçesine göç etmiştir. Seyda 
Muhammed Emin el-Hayderî henüz on yaşındayken, babası birinci dünya sa-
vaşında aldığı yaranın etkisiyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Babası vefatın-
dan önce ailesini toplayarak, kendilerine ilim dışında bir miras bırakmadığını 
ve ilme adanmalarını vasiyet etmiştir.11

Seyda Muhammed Emin el-Hayderî pederinin vasiyeti ve validesinin yön-
lendirmesiyle, henüz on yaşındayken 1937’de eğitim için Suriye Kamışlı belde-
sine bağlı Hazna köyüne gitmiş, orada Şeyh Ahmed el-Haznevî hazretlerinin 
(ö.1949) maiyetindeki “Hazna Medresesine” iltihak etmiş, on yıllık bir tedrisat 
sürecinden sonra 1947 yılında Seyda Abdurrezzak el-Helelîden icazet almıştır. 
Buna göre yaklaşık 12 yıl Şeyh Ahmed el-Haznevî’nin medresesinde, yine onun 
maiyetinde ilmi ve tasavvufi bir eğitim almıştır. İlim ve tasavvuf alanında Şeyh 
Ahmed el-Haznevî’nin tasavvufi/manevi hayatının terbiyesinde yetişmiş ve 
adım adım kendisini takip etmek suretiyle onun maneviyatını özümsemiştir. 
İcazetnamesini aldıktan sonra yaklaşık 3 yıl Hazna köyünde müderrislik yap-
mış ve 1950’de Türkiye’ye geri dönmüştür. Türkiye’de Mardin’e bağlı Nusay-
bin, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde, Diyarbakır Silvan’a bağlı çeşitli köylerde 
müderrislik, ilim, tasavvuf ve irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Son olarak 
1982’de Diyarbakır Silvan Bereketli köyünde müderrisliğe başlayarak çok sa-
yıda tasavvuf, ilim ve irfan ehli talebe yetiştirmiş, talebelerini irşad için farklı 
bölgelere göndermiştir.12 Seyda Muhammed Emin el-Hayderî, irşad için belirli 
aralıklarla Diyarbakır ve çevresine seyahate çıkardı. Bu çerçevede Bingöl Genç 
İlçesine, Ilıcalar beldesine ve Dik köyüne gelerek çok sayıda insanın tövbe et-
mesine, tasavvufa intisap ederek hidayet bulmasına, ilim, ahlak ve maneviyatta 
yol almasına vesile olmuştur.

b. Seyda Muhammed Hayderî’nin Tasavvufî Yönü

Seyda Muhammed Emin el-Hayderî ve oğlu Şeyh Ahmed el-Hayderî’nin 
Hâlid-i Nakşibendî’ye intisap silsilesi şu şekildedir: Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 
(1779-1827) → Şeyh Seyyid Abdullah (v.1813) → Şeyh Seyyid Tâhâ el-
Hakkâri (v.1853) → Şeyh Seyyid Sıbğatullah el-Arvasi (v.1870) → Şeyh Abdur-

11	 Halil	Akçay,	“Son Dönem Tasavvuf Alimlerinden Şeyh Muhammed Emin el-Hayderî (Hayatı 
ve Eserleri)”,	 Bingöl	 Üniversitesi	 Yay.,	 Bingöl,	 2013,	 s.392;	 http://ilimirfandernegi.org/
hayderi/,	Erişim	Tarihi:	15.03.2017.	

12	 Halil	Akçay,	“Son Dönem Tasavvuf Alimlerinden Şeyh Muhammed Emin el-Hayderî (Hayatı 
ve Eserleri)”,	 Bingöl	 Üniversitesi	 Yay.,	 Bingöl,	 2013,	 s.394;	 http://ilimirfandernegi.org/
hayderi/,	Erişim	Tarihi:	15.03.2017;	Bkz.Şeyh	Seyda	Muhammed	Emin	Hayderî,	Tuhfetu’l-
Hayderî,	Seyda	Kitabevi,	Diyarbakır,	2015,	ss.5-13.
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rahmani Tagi (v.1886) → Şeyh Fethullah Verkanisi (v.1899) → Şeyh Muhammed 
Diyauddin Nurşinî (v.1923) → Şeyh Ahmed Haznevi (1886-1949) → (Şeyh Ma-
sumu Sanî → Şeyh Alaeddin Haznevî) → Şeyh Seyda Hayderî→Abdulğanî- 
Şeyh → Şeyh Ahmed el-Haznevî 

Şeyh Seyda Muhammed Emin el-Hayderî, Şeyh Ahmed el-Haznevî medre-
sesinde ve yine onun maiyetinde Şeyh Seyda Abdurrezak el-Helelî’den icazet 
almıştır. Seyda Hayderî, Şeyh Ahmed Haznevî’nin vefatından sonra Şeyh Ma-
sum vasıtasıyla seyr-sulûk derslerine başlar, bilahare Şeyh Ahmed Haznevî’nin 
oğlu Şeyh Alaeddin Haznevî vasıtasıyla tasavvufî icazet alır. Bu açıdan kendisi 
ve medresesi ilmi/tasavvufî açıdan Hâlid-i Nakşibendî geleneğine Şeyh Abdur-
rezzak el-Helelî, Şeyh Alaeddin Haznevî ve Şeyh Ahmed el-Haznevî halkasıyla 
intisap etmektedir.13 Seyda Hayderî Şeyh Alaeddin ve Haznevî ailesine büyük 
bir sevgi saygıyla bağlıydı. Hazna köyüne gittiğinden “ben burada müridim 
der” ve herzamankinden daha mütevazi davranır, öyle ki Haznevî ailesinden 
mutasavvıf kimseler kendisini ziyarete geldiğinde sarığını çıkarır, sizin yanınız-
da benim şeyhliğim olmaz derdi. Şeyh Alaeddin Haznevî’ye büyük bir sevgiyle 
bağlıydı. Öyle ki onun vefatından sonra büyük bir üzüntüye kapılmış, manevi 
rehberin firkatinden kaynaklanan derin bir hüzünle onun hakkında tasavvu-
fun derin izlerini taşıyan kasideler nazmetmiştir.14 Yüksek bir maneviyatı, de-
rin bir bağlılığı, sevgiyi, hüznü içeren, tasavvuftaki deruni ilahi aşkı, derin bir 
peygamber sevgisini, hazna medresesine ve mürşide olan derin sevgi bağlılığın 
yanı sıra çeşitli tasavvufî temaları yine edebi ve derin tasavvufî imgelerle dile 
getiren bu kasideler, tasavvuf çevrelerinde mütalaa edilmektedir. Tasavvufî 
konularda ele aldığı Divan, Seyda Hayderî’nin deruni takvasını, yüksek mane-
viyatını ve velayetini yansıtmaktadır. Günümüzde faaliyetlerine devam eden 
Hayderi medresesi ilim ve tasavvuf/maneviyat açısından Hazna medresesinin 
bir şubesidir. Hâlidî Nakşibendî mecrasında Hayderî Medresesine kaynaklık 
eden Hazna Medresesi bilahare ele alınacaktır. 

c. Seyda Hayderî’nin Eserleri

Henüz hayattayken ziyaret etme imkânı bulduğumuz Seyda Muhammed 
Emin el-Hayderî, zahir ve batın ilimleri toplayan, ilim fıkıh ve tasavvufu şah-
sında meleke haline getirmiş, sünnete bağlılığı ve nebevi ahlakıyla peygamber 
aşığı bir mutasavvıf, alim, edip, müellif ve müderris olmakla birlikte, bölgenin 
manen ihya ve inşası konusunda Hâlidî geleneğinin misyonunu icra eden güçlü 
halkalarından biriydi. Merhum pederi Molla Ahmed Hayderî’nin ve kendisi-
nin tasavvufi şiir ve kasideleri ihtiva eden “Diwan a Hayderî” isimli kitabı müs-

13	 Bkz.Şeyh	Seyda	Muhammed	Emin	Hayderî,	Tuhfetu’l-Hayderî,	Seyda	Kitabevi,	Diyarbakır,	
2015,	s.69;	Cuma	Aslan,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.

14	 Hayderî	Medresesi	Müderrisleri	Seyda	Ahmed-Cuma	Aslan,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.
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takil bir şekilde basılmıştır.15 Seyda Hayderî temel itikadi bilgileri ihtiva eden 
“Eqida İmanê”, Hz. Peygamberin dünyaya teşrifi serencâmını ve medhini konu 
alan “Mewlud a Nebi” isimli bir mevlit kitabı, Hz. Peygamber’in doğumunu ve 
kısaca hayatını nazım ve nesir üslubunda ele alan “Mewlidu’n-Nebî” isimli bir 
risale, temel fıkıh/ilmihal bilgilerini ihtiva eden “Werdu’l-Etfâl” isimli bir eser 
telif etmiş ve bu eserler Diyarbakır’da Mektebet-u Seyda yayınevi tarafından, 
Tuhfetu’l-Hayderî ismiyle bir araya getirilmiş ve tek kitap halinde basılmıştır.16 
Hayderî yalnızca zikredilen yazılı eserlerin yanı sıra, kendisinden geriye köklü 
bir medrese, ilim, tasavvuf ve irşad geleneğini de miras bırakmıştır.

3.2. Hayderî Medresesinin Tasavvufî/İlmi Yönü

Hayderî medresesi ilim ve tasavvuf açısından Hâlidî Nakşibendî gelene-
ğinde merkezi bir konuma/öneme sahip olan Haznevî medresesine, Haznevî 
medresesi ise Nurşin Hâlidî medresesine intisap etmektedir. Muhammed Emin 
el-Hayderî, doğrudan Haznevî medresesine intisap ettiğinden, Hayderî med-
resesinin ilmi ve tasavvufî yönünü değerlendirmek üzere, öncelikle Haznevî 
medresesini kısaca tanıtmak yerinde olacaktır.

a. Haznevî Medresesinde İlim ve Tasavvuf

Haznevî medresesinin kurucusu Şeyh Ahmed el-Haznevi17, meşhur laka-
bıyla Şah-ı Hazne, Hâlidîlik geleneğinin ilim, tasavvuf ve irşad merkezli faa-
liyetlerini Suriye’ye bağlı Kamışlı vilayetinin Haznâ köyünde yoğunlaştırmış-
tır. Hazna medresesi iki dünya savaşının yaşandığı, ümmetin siyasi birliğini 
kaybettiği, sekülerizmin büyük tahribatlarda bulunduğu zor ve karanlıklı bir 
dönemi (1886-1949) ilim/irfan, tasavvuf ve irşad faaliyetleriyle aydınlatmaya ça-
lışmıştır. Bir süre belirli sınırlara çekilen Hâlidîlik, daha sonra Hazna medrese-
sinden ilim ve tasavvuf alanında icazet alan halifeler vasıtasıyla tekrar geniş bir 
alana yayılmıştır. Bu yönüyle Haznâ medresesi günümüz Hâlidî Nakşibendî 
tasavvuf geleneğinin ve bu gelenekteki fıkıh ve tasavvuf birlikteliğinin güçlü 

15	 Bkz.	Şeyh	Muhammed	Emin	el-Hayderî,	Dîvan	u	Münâcât	Seydaî	Molla	Ahmed	Hayderî,	
Dîvan a Şeyh Muhammed Emin Hayderî,	Thk.	Ziyauddin	Hayderî,	Nûbihar	Yay.,	İstanbul,	
2012,	ss.	1-446.

16	 Bkz.	Şeyh	Muhammed	Emin	el-Hayderî,	Tuhfetu’l-Hayderî,	Mektebetu	Seyda,	Diyarbakır,	
2015,	ss.1-86.

17	 Şeyh	Ahmed	el-Haznevî:	Haznevî’nin	pederi Hoca	Murad	efendi,	Mardin	İdil	ilçesine	bağlı	
Banıhe	köyünde	doğmuş	ve	Suriye’ye	bağlı	Kamışlı	vilayeti	Hazna	köyünde	İmam-Hatiplik	
yapmıştır.	Şeyh	Ahmed	el-Haznevî	ise	1886’da	Hazna	köyünde	dünyaya	teşrif	eylemiş,	Şeyh	
Abdurrahman	Taği’nin	 (k.s.)	 Hizanlı	 halifesi	 olan	 Şeyh	Abdulkadir	 efendinin	 sohbetinde	
bulunmuştur.	Onun	 vefatından	 sonra	 ise	 Şeyh	Diyaeddin	Nurşînî’nin	 sohbetlerine	 devam	
etmiş	ve	kendisinden	halifelik	almış	olup,	Nakşibendi	tarikatinin	silsil-i	aliyesinde	büyük	veli	
ve	alimlerin	otuzaltıncısıdır.	(Alaeddin	Haznevî,	Hazret ve Şahı Hazne (Hayatı Menkıbeleri), 
Trc.	Abdullah	Demiray,	Semerkand	Yay.,	İstanbul,	2012,	ss.59-64;	http://www.haznevi.net/
haznevi-ekolu/haznevi-mursidlerine-genel-bir-bakis.html,	Erişim	Tarihi:	10.04.2017).
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bir temsilcisidir. İlim ve tasavvufun mezcedildiği bu medrese geleneğinde, ta-
savvufa intisapla birlikte öncelikle medrese ilimleri alanında icazet alınmakta, 
bundan sonra tasavvufta derinleşerek seyr-u sulûk sürecini tamamlama sure-
tiyle tarikat/tasavvuf icazeti alınmaktadır. İlmi icazeti bulunmayanlara, ilmi 
icazete rağmen seyr-u sulük sürecini tamamlamayan ve arzu edilen mertebeye 
ulaşmayanlara tasavvuf/tarikat alanında icazet verilmemektedir. Bu durumda-
ki talebeler mürid olarak kalmaya devam etmektedir. 

Hâlidî gelenekte olduğu gibi, Hazna Medresesinde de fıkıh ve tasavvuf 
ilimleri zahir/batın suretinde; iman, amel, ihlas ve ihsan tasavvuf çerçevesin-
de mezcedilmiştir. Örneğin Şeyh Ahmed el-Haznevî, sevdiklerinden birinin 
kardeşi vefat edince kendisine yolladığı mektupta: “Ey kardeş! Hakikaten ölüm, 
musibetlerin en büyüklerindendir. Ondan gafil olmak da ondan daha büyük bir musi-
bettir. Öyle ise fukahanın cenaze bâbında söyledikleri gibi ölüme hazırlık yapılması her 
mükellefin üzerine vaciptir. Hele kendisiyle arasında alış-verişi olan kimselerle helalleş-
mesi gerekir. Allah’ın mağfiretine kavuşanınızın musibeti şiddetli ve güç olsa da, kulun 
Hak Sübhanehû ve Teâlânın yaptığı işe razı olması lâzımdır. Çünkü bizler dünyada 
ebedî kalmak için yaratılmadık. Belki faydalı işler yapmak için yaratıldık. Öyle ise çalış-
mak lâzımdır.”18 Demiştir. Örnek bazında ele aldığımız bu mektupta görüldüğü 
üzere, Hâlidî-Nakşibendî geleneğinin bir temsilcisi olan Haznevî medresesin-
deki genel yaklaşım, fıkıh ve tasavvufu mezcetmektir. Medresenin genel yak-
laşımında fıkıhtan kopuk nazarî bir tasavvuf yaklaşımı söz konusu olmadığı 
gibi, yalnızca fıkıh bilgisini esas alarak bu bilgiyi kuşatan manevî çerçeve de 
ihmal edilmiş değildir. Aksine zahir ve batının harmanlayan, fıkhı samimi din-
darlıkla buluşturan memzuc bir yaklaşım geliştirilmiştir. Nitekim Şeyh Ahmed 
el-Haznevî kitap ve sünnete sıkı bir şekilde bağlılığı esas alan bir tarikat/tasav-
vuf erbabı olmakla birlikte, aynı zamanda fıkha/şeriate bağlılığı, bidatlerden 
ve ruhsatlardan sakınarak azimete bağlılığı esas alan bir fakihtir. İslam âlimleri 
evliyadan birine biat etmeden önce, onun şeriate bağlılığını dikkate alırlardı. 
Şeyh Ahmed Haznevî ‘nin fıkha/şeriate bağlılığın yanı sıra tasavvuf merkez-
li yaklaşımı, etrafındaki âlimleri mıknatısın demiri cezbetmesi türünden ona 
cezbetmekteydi.19 Aynı geleneği Hâlidîliğin tarihi gelişim seyrinde görmek de 
mümkündür. Hâlidîliğin ilme ve fıkha verdiği önem âlim ve fakihlerin böyle bir 
geleneğe intisabını kolaylaştırmıştır.

Hazna medresesi temelde Bitlis Nurşin (Güroymak) ilim/tasavvuf medrese-
sine, oradan da silsile yoluyla Hâlid-i Bağdâdî’ye kadar uzanmaktadır. Nurşin 
medresesi vasıtasıyla, silsile yoluyla Hâlid-i Bağdâdî’ye mensup olan Hazna 
Medresesi, günümüzde Türkiye ve dünya çapında faaliyet gösteren Hâlidî-

18	 http://www.haznevi.net/haznevi-ekolu/seyh-ahmed-haznevi-hazretlerinin-sozlerinden-
secmeler.html,	Erişim	Tarihi:	19.04.2017.

19	 Alaeddin	Haznevî,	Hazret ve Şahı Hazne (Hayatı Menkıbeleri),	s.65.
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Nakşibendî geleneğinin en güçlü kaynağı ve halkasıdır. Örneğin Haznevî med-
resesinde Şeyh Ahmed Haznevî’den icazet alan Şeyh Seyyid Abdulhakim Hü-
seyni (ö.1972) bir süre sonra Adıyaman Menzil köyüne gelerek tasavvufî irşad 
hareketini yoğunlaştırmış ve bu gelenek oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Raşid 
(ö.1993) tarafından devam ettirilmiştir. Günümüzde aynı gelenek Seyyid Mu-
hammed Raşid’in kardeşi Şeyh Seyyid Abdulbaki el-Hüseynî tarafından devam 
ettirilmektedir. Aynı şekilde Seyyid Muhammed Raşid’in yanında uzun süre 
kalan ve onun aynı zamanda eniştesi olan Şeyh Muhammed Konyevî, Seyyid 
Muhammed Raşid’in vefatından sonra bir yıl daha Menzilde kalmış ve sonra 
Konya’ya giderek Hâlidîlik ilim, tasavvuf ve irşad geleneğini orada devam et-
tirmiştir. 

b. Hayderî Medresesinin Günümüzdeki Durumu

Seyda Hayderî, Hazna Medresesinde aldığı ilim ve tasavvuf mirasını 1950 yı-
lından itibaren Güneydoğu merkez olmak üzere Anadolu topraklarına taşımış-
tır. Yukarıda belirtildiği üzere, farklı vilayetlere bağlı köylerde ilmi/tasavvufî 
medresesini kurmuş ve medresesi nihayet Silvan Bereketli köyünde ilk hali-
felerini yetiştirmek suretiyle istikrar kazanmıştır. Hayderî Medresesinde hala 
müderrisliğe devam eden Seyda Ahmed: “Bereketli köyünde talebelik ve müritlik 
yıllarımızda Seyda Hayderi sabah namazından sonra, madem dünya fanidir uyumayın 
derdi. Kerahet vakti çıkıncaya kadar müritlerle birlikte camide zikir ve evradlarımızı 
tamamlar, kahvaltı yapar, akabinde köyde yapılmakta olan medresemizin işlerine başlar, 
yapımında gece/gündüz çalışırdık. Seyda Hayderî ikindi vaktinde müridlerine bir tepsi 
meyve hazırlar ve bırakır, biz çalışmanın verdiği manevi lezzetten meyveleri unuttuğu-
muzdan, meyveler toz toprak içinde kalırdı.”20 Nitekim aynı geleneğin bir devamı 
olarak günümüz Hayderî medresesinde sabah namazından sonra virtler ta-
mamlanmakta, sonra kahvaltı yapılmakta ve akabinde derse başlanmaktadır.

Seyda Muhammed Emin el-Hayderî Bereketli medresesini tamamladıktan 
sonra, 2000 yıllarına doğru Diyarbakır’a 15 km. mesafelik bir mevkide, yeni 
bir ilim/tasavvuf merkezinin temellerini atmıştır. Hayderî külliyesi Bingöl-
Diyarbakır yolunda, Diyarbakır’a 15 km. lik bir mesafededir. 2003’te vefat eden 
Şeyh Seyda Muhammed Emin el-Haydarî bu külliyenin sınırları içindedir. Şeyh 
Muhammed Emin Hayderî’nin ilmî, tasavvufî ve manevî mirası, toprağa düşe-
rek filizlenen bir tohum misali, onun vefatından sonra etrafa dal budak salmış-
tır. Nitekim vefatına yakın zamanlarda “benden sonra ilmi/tasavvufî hizmet geli-
şecek, inkişaf ederek etrafa dal budak salacaktır” demiştir. Kendisinden sonra tedris 
ve irşad kürsüsüne geçen oğlu Şeyh Seyda Ahmed el-Hayderî ilim, irşad ve 
tasavvuf mecrasında faaliyetleriyle pederini tasdik etmiştir. Seyda Ahmed el-
Hayderî henüz babası hayattayken ilmi icazetnamesini aldıktan sonra, tarikat 

20	 Seyda	Ahmed,	(Hayderi	Medresesi	Müderrisi),	Kişisel Görüşme,	Nisan,	2014.
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derslerini, tasavvufî seyr-u sulûk sürecini tamamlamıştır. Bunun üzerine ba-
bası, Seyda Ahmed Hayderî’yi yanına alarak Şeyh Ahmed el-Haznevî’nin oğlu 
Şeyh Abdulğani el-Haznevi’ye götürmüş ve ondan halifelik talep etmiştir. Şeyh 
Abdulğani el-Haznevî, Şeyh Muhammed Emin el-Haydarî ile birlikte Seyda Ah-
med el-Hayderî’ye halifelik vermiş,21 o da pederinden aldığı ilmi ve tasavvufî 
mirası geliştirerek günümüze taşımıştır. Seyda Ahmed el-Hayderî Diyarbakır 
merkezli olmak üzere Bingöl, Muş, Mardin, Urfa, Adana ve İstanbul’daki ilim 
ve tasavvuf merkezli irşad faaliyetlerine devam etmekte, irşad faaliyeti kapsa-
mında belirli aralıklarla Bingöl’e, Bingöl’e bağlı Ilıca beldesine, Dik köyüne ve 
Genç ilçesine gelmektedir. Dik köyünde uzun yıllar boyunca medrese ilimleri 
okutan, tarikat ve irşad faaliyeti yürüten merhum Molla Zeki efendi, henüz ha-
yatta olan Molla Heybet, Molla Halim ve Molla Muhammed efendiler ilim ve 
tasavvufta Hayderî medresesine bağlıdır.

Seyda Ahmed el-Hayderî, Silvan karayolu üzerinde Diyarbakır’a 15 km. me-
safelik bir mevkide, pederinin hayattayken başlattığı ilim ve tasavvuf külliyesini 
tamamlamış, Hayderî medresesini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmiştir. 
Belirtilen mevkide cami, lojman ve yedi katlı bir medrese inşaatını tamamlamış, 
pederinin medrese, tasavvuf, ilim ve fıkıh geleneğini güçlendirerek devam ettir-
miştir. Haznevî medresesinin bir şubesi olan Hayderî medresesi merkez olmak 
üzere Diyarbakır, Adana, Muş, Mardin, Urfa ve İstanbul’da yaklaşık 15 adet 
şube açmış ve faaliyete geçirmiştir. Bu şubelerden bir kısmı külliye vasfındadır.22 
Diyarbakır merkeze 15 km. mesafedeki 7 katlı Hayderî medresesi, aynı zaman-
da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmıştır. Yedi katlı olan medresenin alt tarafı 
yemekhane, birinci katı mescit abdesthane, misafir/ziyaretçi odası, son katında 
ise geniş bir kütüphane bulunmaktadır. Medresenin yan tarafında talebeler için 
basketbol ve halı saha yapılmıştır.23 Talebelere ilmi ve manevi eğitimlerinin yanı 
sıra sportif aktivitelerde bulunma imkânı sunulmaktadır. 

c. Hayderî Medresesinin İlmi ve Tasavvufî Yönü

Hayderî medresesinde eğitim, yine kendi geleneğine mensup olan müder-
risler tarafından yürütülmektedir. Yaklaşık 140 civarındaki talebenin bir kısmı, 
yeni şubelerinin açılmasıyla birlikte medresenin diğer şubelerine aktarılmıştır. 
Merkezde yaklaşık 80 civarında talebe kalmıştır. Talebelerin bir kısmı hafızlığını 
tamamlayarak medreseye gelmektedir. Bir kısmı ise bizzat medresede hafızlık 
yapmaktadır. Hafızlığını tamamlayan, hafızlık yapan veya hafızlık yapmayan 
talebelerin tamamı aynı zamanda Naşibendî tarikatına bağlı birer mürid olup 

21	 http://ahmedhaznevi.net/Halifeleri-m.-ahmed-haydari-diyarbakir-268.html,	 Erişim	 Tarihi:	
15.03.2017.

22	 Cuma	Aslan,	Hayderi	Medresesi	Müderrisi,	Kişisel Görüşme,	Nisan,	2017.
23	 Hayderi	medresesi	Bingöl-Diyarbakır	yolu	üzerinde	Diyarbakır’a	15	Km.	lik	mesafede	yol	

üstündedir.
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medrese ilimlerini tahsil etmektedir. Nakşibendî tarikatına mensup birer mü-
rittir. Bu talebelerin büyük bir kısmı aynı zamanda açık öğretim İmam Hatip 
Lisesi, Düz Lise, İlahiyat Önlisans ve İlitam programlarına kayıtlıdır. Talebenin 
Açık Öğretim Lisesine başlaması için, medrese ilimlerinde Şerhu’l-Muğnî veya 
Tedricu’l-Eddânî seviyesine ulaşmış olması gerekir. Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesine kayıt yapması için, medrese ilimlerinde Suyûtî veya Molla Câmî dü-
zeylerine ulaşması gerekir. Medreseye kaydolmak ve devam etmek gönüllülük 
esasına bağlıdır. Talebeler durumlarından oldukça memnundur. Talebenin ilmi 
ve tasavvufî gelişimi açısından medresede telefon, internet ve sosyal medya 
kullanması veya sigara içmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bu tür yasakların ih-
lal edilmesi duruma göre uyarı ve devamında ihraç sebebidir. Ancak talebeler, 
müderrislerine gönülden bağlı olduğundan ve medreseyi içselleştirdiğinden 
olumlu/ılımlı ve ahlaki bir atmosferde ilim tahsil etmekte, zikredilen yaptırım-
lar söz konusu olmamaktadır. Talebelerin edep, güzel ahlak, maneviyat yönleri, 
ilmi yönlerinden daha ağır basmaktadır. Medresede beş vakit ezan okunmakta, 
talebeler Hayderî’nin müderrisleri ve müridleriyle birlikte namazlarını cemaat-
le eda etmektedir.24 

Medresede “bire bir eğitim”, “toplu eğitim” ve “bireysel eğitim” olmak üze-
re üç yönlü bir eğitim modeli bulunmaktadır. Ana dersler talebeye özel olarak 
bire bir verilmektedir. Haftanın her günü belirli saatler arasında, klasik eğitime 
ilaveten toplu eğitim kapsamında tefsir, fıkıh ve hadis ilimleri alanında ders 
halkaları kurulmaktadır. Buna ilaveten Farsça dersleri de verilmektedir. Talebe-
ler aldıkları dersi bireysel olarak ve arkadaşlarıyla birlikte müzakere etmekte, 
temel metinleri ezberlemekte ve ertesi günün dersi için mütalaa yapmaktadır. 
Hafızlık yapan talebeler ders müzakeresine ilaveten Ku’an ezberlerini tamam-
lamaktadır. Tüm bu eğitim faaliyetleri belirli bir program çerçevesinde yürütül-
mektedir. Müderrisler eğitim programını içerik, yöntem ve kaynak bakımından 
güçlendirmek üzere belirli aralıklarla toplantılar yapmakta, her alanla ilgili al-
ternatif kitaplar tavsiye etmekte, programı sürekli gözden geçirerek güçlendir-
mekte ve revize etmektedir.

Hayderî Medresesi, klasik medrese geleneğindeki ilim, tasavvuf ve irşad 
faaliyetine hafızlığı eklemiş, medresenin tasavvufi ve ilmi müktesebatını gü-
nümüz ilmi birikimiyle buluşturmuş, doğrudan ve dolaylı bir şekilde İlahiyat 
Fakülteleri, İlahiyat İlimleri, İlahiyat Açık öğretim, Milli Eğitim Açık öğretim 
programları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordinasyon sağlamıştır. Medre-
se her şeyden önce tasavvufî mahiyeti ve kimliğiyle, bundan sonra ilmi kimli-
ğiyle ön plana çıkmaktadır. Medresede hoca talebe ilişkileri sevgi, merhamet, 
şefkat ve saygı merkezli ve gönüllülük esasına dayalı olup ilmi ve tasavvufî 

24	 Hayderî	Medresesi,	Kişisel Görüşme/Araştırma/İnceleme ve Gözlem,	Nisan,	2017.
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bir geleneğe bağlıdır. Müderrisler yalnızca ilim alanında değil, aynı zamanda 
maneviyat alanında da rehberlik yapan birer mürşid olarak görev yapmakta-
dır. Talebenin yalnızca zihin dünyasını değil, aynı zamanda gönül dünyasını da 
ihya etmektedir.

Hayderî medresesinde öncelikle hazırlık mahiyetinde Kur’an-ı Kerim, mev-
lüt ve temel dini bilgiler alanında bir eğitim verilmektedir. Bilahare klasik med-
rese ilimleri (Sarf, Nahiv, Mantık, Vaz‘ ve Belağat ilimleri) kitap/konu merkezli 
olmak üzere okutulmaktadır. Eğitim Fıkıh Usulü alanında Cem’ul-Cevami‘ ese-
ri ve şerhleriyle birlikte tamamlanmaktadır. Zikredilen ilimlerden ve bunları 
konu alan kitaplardan her biri diğerinin öncülü olup, tedrici bir şekilde basitten 
karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta doğru sı-
ralanmıştır. Lafız ve mana ilişkisini esas alan bu alet ilimleri bir bütün olmakla 
birlikte, tedrisat sürecinin ser tacı olan Fıkıh Usulü ilminin öncülleri mahiye-
tindedir. Fıkıh usulü ise nasların doğru anlaşılması, naslardan hareketle akaid/
kelam, fıkıh ve tasavvuf alanlarında dinin doğru yorumlanması için metodolo-
jik bir bakış açısı kazandırmaktadır. Medresede yalnızca alet ilimler değil, bu 
ilimlerle birlikte öğrencinin seviyesine uygun kitaplardan tefsir, hadis ve fıkıh 
gibi yüksek ilimlerden biri de okutulmaktadır. Eğitimin ilk kademesinde fıkıh 
alanında Seyda Muhammed Emin el-Hayderî’nin “Tuhfetu’l-Hayderî” isimli ese-
ri okutulmaktadır. Bu kitapta temel itikadi bilgileri esas alan “Eqida İmân” ile 
temel fıkhi bilgileri esas alan “Werdu’l-Etfal” isimli eserler önceliklidir. Bundan 
sonra talebenin seviyesine bağlı olarak, her bir alet ilminin yanında fıkıh, tefsir, 
hadis ve kelam alanlarında bir kitap takip edilmektedir.

Hâlidî gelenekte olduğu gibi, Hazna medresesinin bir şubesi olan Hayderî 
Medreselerinde yalnızca ilimle yetinilmemektedir. İlim amaç değil, tasavvuf 
yoluyla hakikate, marifete ve hikmete ulaşmak için bir vasıtadır. Medresede 
amelî tasavvuf anlayışı hakimdir. Tarikat vasıtasıyla itikad, fıkıh ve tasavvufun 
doğrudan hayata yansıması söz konusudur. Tarikat ve tasavvuf süreci anlatıl-
maz sadece yaşanır. Bu durumu قال	ل	حال	التصوف “tasavvuf amel ve haldir, söz 
değildir” şeklinde ifade ederler.25 Amelî tasavvuf çerçevesinde tövbe, mürşide 
bağlanma, tasavvufa/tarikate intisap, sohbet, rabıta, her sabah namazından son-
ra gizli kalbî zikir esasına dayalı günlük virdler ve her gün ikindi namazından 
hatme yapılmaktadır. Tövbenin kabul alametleri ve tövbe akabinde yerleşmesi 
gereken ilkeler “muhabbet”, “ihlas” ve “teslimiyet” şeklinde ifade edilmekte-
dir. Bu yönüyle medresede tasavvuf ve ilim arasında memzuc bir yöntem takip 
edilmektedir. Talebeler aynı zamanda tasavvuf sürecini takip eden birer mürid 
olmakla birlikte, ilimden önce ve ilimle birlikte edebi esas alan bir eğitim çerçe-
vesinde yetiştirilmektedir.

25	 Seyda	Ahmed,	Hayderî	Müderrisi,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.
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4.1. Hayderî Medresesinde Fıkıh Eğitimi 

Seyda Muhammed Emin Hayderî -kendisinden ilim ve maneviyat alan ta-
lebelerinin belirttiğine göre- temel medrese ilimlerini ezberinden ders vermek-
teydi. Öğrenciler dersi kitaptan takip ederken, kendisi temel metinleri ezberin-
den okutmaktaydı.26 Seyda Hayderî fıkıhta Şafiî mezhebine mensup olduğu 
gibi, fıkıh derslerini de genellikle bu çerçevede vermiştir. Vaktiyle birkaç soh-
betine iştirak etme imkânı bulduğumuz Seyda Hayderî, genel itibarıyla -tasav-
vuf geleneğinde olduğu gibi- fıkıhta ruhsatla değil, azimetle amel etmeyi esas 
almaktaydı. Fıkhın ve sünneti seniyyenin en ince adaplarına varıncaya kadar 
azami derecede riayet etmeye çalışırdı. Zira ona göre tarikat, şeriate uymaktan 
ibarettir. Sohbetlerinde “Şeriat”, “Tarikat”, “Marifet” ve “Hakikat” bütünlüğü-
nü vurgular27, İmam Şafiî’nin divanından beyitler serdederdi. Fıkıh alanında 
nikâh/talak vb. aile hukukuna temas eden konuları, fetva isteyen kimseyle bire 
bir özel bir şekilde konuşur, bu alandaki sorunların gizliliğine dikkat etmek 
suretiyle fetva verirdi.

Temel itikadi bilgileri içeren Eqida İman isimli eserinden sonra, fıkıh alanın-
da temel ilmihal bilgilerini ihtiva eden 23 sayfalık Werdu’l-Etfal isimli risalesi 
taharet bahsinden başlayarak cenaze namazına kadar geçen konuları, herkesin 
anlayabileceği bir sadelikle nazım biçiminde ele almış ve risalenin sonunda Hz. 
Peygamber’e (sav) tabi olma konusunda, şeriat/fıkıh ve tarikat/tasavvuf birlik-
teliğine işaret etmiştir.28 

Medresede fıkhi sorulara bazen doğrudan cevap verilirken, meselenin ma-
hiyetine göre kimi zaman soru alınmakta ve fıkıh kaynaklarından detaylı bir 
şekilde inceledikten ve emin olunduktan sonra fetva verilmektedir. Böyle bir 
durumda, müderrisler de araştırma sürecine dâhil edilmekte ve fıkıh kitapla-
rından konunun araştırılması talep edilmektedir. Miras, talak veya münazaalı 
davalarda her iki taraf dinlenilmekte, konu müderrislerle istişare edilmekte ve 
onlarla birlikte karar verilmektedir. Bu açıdan önemli konularda ferdi değil, 
kollektif bir fetva usulü takip edilmektedir.

26	 Seyda	Ahmed,	Hayderî	Müderrisi,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.
27	 Sufîlerin	 ıstılahında	sıklıkla	yer	alan	“şeriat”,	“tarikat”,	“hakikat”	ve	“marifet”	kavramları	

onların	 uygulamasında	 biri	 diğerinin	 öncülü	 olacak	 biçimde	 bir	 bütündür.	 “Sufilerden 
Necmeddîn-i Kübrâ, şeriatı gemiye, tarikatı denize, hakikati ise inciye benzetmiştir. 
Mevlânâ’ya göre şeriat bir meşale, tarikat bu meşale ile yol alma, hakikat ise maksada 
ulaşmadır. Şeriat bakırı altın yapmaya yarayan simya ilmi, tarikat bu bilginin kullanılması, 
hakikat altının elde edilmesidir. Bazan şeriat ağaca, tarikat çiçeğe, hakikat meyveye 
benzetilir. Hz. Peygamber’in sözleri şeriat, fiilleri tarikat, halleri hakikattır. Hakikat bir erme 
hali olarak görülürse mârifetten üstündür. Fakat mârifet erme hali neticesinde hâsıl olan 
bilgi olarak düşünülürse hakikatten sonra gelir. Çok defa hakikatle mârifet bir sayılır.”	(Bkz.	
Mehmet	Demirci,	“Hakikat”,	TDV	İslam	Ansiklopedisi,	Ankara,	1997,	XV,	178.)

28	 Bkz.	Şeyh	Seyda	Hayderî,	Tuhfetu’l-Hayderî,	ss.45-68.	
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Hayderî Medresesi tarla/toprak anlaşmazlıkları, kan davaları, kız kaçırma 
olayları, miras paylaşımı veya trafik kazaları gibi durumlarda ortaya çıkan an-
laşmazlıkları, her iki tarafın uzlaşmaya razı olması şartıyla, fıkhi, tasavvufî ve 
ahlaki bir zeminde gidermeye ve taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalış-
maktadır. Bu konuda medreseye gelen talepler uygun görüldüğünde kabul et-
mekte, söz konusu talep uygun olmayınca reddedilmektedir. Bu tür konularda 
uzlaşma için tarafların yalnız başına değil, her iki tarafın gruplar halinde, ken-
dilerine öncülük eden bir din görevlisiyle birlikte gelmesi talep edilmektedir. 
Zira tarafların yapılacak uzlaşmanın fıkhi boyutunu anlaması için, fıkhi ölçüleri 
anlayan muhatapların bulunması da gerekmektedir. Taraflar arasındaki anlaş-
mazlık dine aykırı bir talep ve durum içeriyor ve konuda ısrarcı bir tavır söz ko-
nusu ise medrese bu tür anlaşmazlıklarla ilgilenmemektedir. Bu yönüyle med-
rese, fıkhi birikimi/müktesebatı, dinin birleştirici/uzlaştırıcı rolü ve medresenin 
toplum nezdindeki saygınlığı, ilmi ve manevi açıdan kabullenilmesi çerçevesin-
de, her iki tarafın talep etmesi ve verilecek hükme razı olması halinde, tarafları 
uzlaştırmak ve barıştırmak için aracı bir kurum görevini üstlenmektedir.29

Müderrisler kendi aralarında fırsat buldukça Nevevî’nin el-Mecmu‘ kitabını 
mütalaa etmektedirler. Bilindiği üzere Nevevî’nin el-Mecmu‘ Şerhu’l-Mühezzeb 
isimli eseri, Şafiî mezhebinin yanı sıra diğer mezheplerinde görüşlerine delille-
riyle birlikte yer vermektedir. Bu açıdan zengin bir fıkıh mirasını ihtiva etmekte 
ve fıkıhta kaynak olma ayrı bir önem taşımaktadır. İmam Nevevî, Şîrazi’ye ait 
“el-Mühezzeb” isimli eserini, el-Mecmu’ isimli kitabında şerh etmiştir. Bilahare 
el-Mecmu‘ kitabındaki fıkhi analiz ve değerlendirmelerin neticesinde her ko-
nuda ulaştığı görüşleri “sahih” ve “esah” gibi kavramlarla ifade etmiştir. Her 
konuyla ilgili nihai kararı/fetvayı fıkhî bir çerçevede ihtisar ederek bir araya 
getirmek suretiyle “el-Minhâc” isimli fıkıh metnini oluşturmuştur. Medrese-
nin füru fıkıh eğitiminde merkeze aldığı temel metinlerden biri de el-Minhâc 
metnidir. Amel ve fetva konusunda genellikle İmam Nevevî’nin mezhep içinde 
tercih ettiği görüşler esas alınmaktadır. 

Medrese füru fıkıh eğitiminde Hatib eş-Şirbînî’nin Muğni’l-Muhtâc Şerhu’l-
Minhâc kitabı başta olmak üzere aynı metnin Sirâcu’l-Vehhâc isimli şerhi, 
Ğayetu’l-İhtisâr (İbn Kasım) metininin şerhi olan Haşiyetu Beycûrî kitabı, 
Dimyatî’nin İânetu’t-Talibîn isimli kitabı, Said b. Muhammed Baişin’in İbn Ha-
cer ve Remelî’nin ihtilaflı görüşleri çerçevesinde ibadetler konusunu esas alan 
Buşra’l-Kerîm Şerhu Mesaili’t-Ta’lîm isimli kitapları okutulmaktadır. Okutulacak 
kitabın seçimi, müderrisin tercihine göre değişmektedir. Tercih edilen kitaplar-
dan biri, alet ilimlerine ilaveten her gün özel bire bir eğitim çerçevesinde ders 
olarak okutulmaktadır. Buna ilaveten haftada bir gün –perşembe- fıkıh usu-

29	 Cuma	Aslan,	Hayderi	Medresesi	Müderrisi,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.	
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lü alanında Abdulkerim Zeydan’ın el-Vecîz isimli eseri ders halkasında toplu-
ca okutulmaktadır.30 Ayrıca daha önce belirtildiği gibi tedirsat sürecinin son 
halkası fıkıh usulü alanında Cem’ul-Cevami’ eseriyle tamamlanmaktadır. Kla-
sik medrese ilimleri (Sarf, Nahiv, Mantık, Vaz‘ ve Belağat ilimleri) kitap/konu 
merkezlidir. Bu ilimlerden her biri ve bunları ihtiva eden kitaplardan her biri 
diğerinin öncülü mahiyetinde sıralanmıştır. Lafız ve mana ilişkisini esas alan 
bu ilimler bir bütün olmakla birlikte, tedrisat sürecinin ser tacı olan Fıkıh Usulü 
ilminin öncülleridir. Fıkıh usulü ise nasların doğru anlaşılması, naslardan hare-
ketle akaid/kelam, fıkıh ve tasavvuf alanlarında dinin doğru yorumlanması için 
metodolojik bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Zikredilen kitapların yanı sıra, ihtiyaç halinde kütüphanedeki diğer fıkıh 
eserlerinden de yararlanılmaktadır. Medresenin kütüphanesindeki bazı fıkıh 
kitapları şunlardır: İmam Şafiî er-Risale ve el-Umm, Nevevî el-Mecmu’, İbn Ku-
dame el-Muğnî, Serahsî el-Mebsût, İbn Abidin Reddu’l-Muhtâr, Remelî Nihayetu’l-
Muhtâc, Vehbe Zuhayli el-Fıkhu’l-İslamiyyu ve Edilletuh ve el-Mu’temed fi Fıkhi’ş-
Şafiî, Cezerî’nin el-Mezahibu’l-Erbaa, Hanefî ve Şafii Türkçe İlmihaller. Bunun yanı 
sıra İslam Hukuku alanında telif edilen muasır eserler bulunmaktadır: Hayret-
tin Karaman’ın Fıkıh Usulü kitabı, Nihat Dalgın-Muhsin Koçak-Osman Şahin 
tarafından telif edilen Fıkıh Usulü ve İslam Hukukuna Giriş kitapları, Mehmet 
Erdoğan’ın Fıkıh Terimleri Sözlüğü, Ali Türkmen’in İslam İletişim Hukuku bu tür-
dendir. Medresenin kütüphanesi oluşturulma aşamasında olup, kütüphanenin 
zamanla gelişeceği ve zenginleşeceği anlaşılmaktadır. 

Medrese Fıkıh Eğitiminde muhteva açısından Şafiî mezhebinin klasik fıkıh 
eserleri okutulmakta, fetva konusunda dört mezhep kitaplarından ve ansiklo-
pedik fıkıh kaynaklarından da istifade edilmektedir. Genel itibarıyla medrese-
deki Fıkıh Eğitiminin klasik fıkıh mirasını günümüz fıkıh müktesabatıyla bu-
luşturma çabası içinde olduğu, görülmektedir.

Talebenin Hanefî olması halinde Nuru’l-İzah, el-Lübâb ve el-İhtiyar kitapları-
nın okutulduğunu ve geçmişte bunun örneklerinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu 
açıdan müridin/talebenin bizzat mensubu olduğu mezhebe azimet düzeyinde 
bağlılığı esastır. Tarikat şeriate/fıkha ihsan düzeyinde uygun hareket etmeyi, 
buradan hareketle merifet, hikmet ve hakikate ulaşmayı temin eden bir vesi-
le olarak görülmektedir. Fıkıh eğitiminde amaç, onu yalnızca öğrenmek değil 
aynı zamanda yaşamaktır. Fıkıh eğitiminde talebenin ibadetler ve muamelat 
alanında karşılaşacağı sorunları çözüme kavuşturacak klasik bir fıkıh nosyo-
nu kazandırmak hedeflenmektedir. Yöntem olarak birer bir özel eğitim, toplu 
ders halkası, derslerin mütalaa ve müzakeresi esas alınmaktadır. Dersler kitap 
merkezli olup, ders sayısı az, dersin mütalaası ve müzakeresi yoğun olduğun-

30	 Muhammed	Şah	Mintaş,	Hayderi	Medresesi	Müderrisi,	Kişisel	Görüşme,	Nisan,	2017.	
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dan, derinliğine bir fıkıh eğitimi esas alınmaktadır. Buna ilaveten müderrislerin 
kendi arasında çeşitli ilimlerde ihtisaslaşmaya yöneldiği görülmektedir. Görüş-
tüğümüz müderrislerden Muhammed Şah, ihtisas alanı olarak fıkhı seçtiğini ve 
bu alanda derinleşmeye çalıştığını belirtmiştir.

İbadetler cesed ise bu cesedi çalıştıran kalptir. Bu nedenle ibadetin edası ve 
ihsan mertebesine ulaştırılması için tasavvuf yoluyla kalbin her türlü manevi 
kir, pas ve hastalıktan arındırılması ve kalbin iman nuruyla, zikir, ihlas ve tak-
vayla parlatılması, ilmin marifete, hikmete, salih amele ve güzel ahlaka vesile 
olması hedeflenmektedir.31 Kalbi merkeze alan bu yaklaşım hafi zikir, sohbet, 
rabıta, murakabe, salih amel ve sünneti seniyyeye ittiba yoluyla kalbin ıslahı-
na çalışmaktadır. Zira kalbin ıslah edilmesi halinde cesedin/manevi cephenin 
tamamı ıslah olmakta, kalbin fesada/bozukluğa uğraması halinde cesedin/ma-
nevi cephenin tamamı fesada uğramaktadır. Bu açıdan kalbe merkezi bir önem 
verilmiştir. Allah Teala, kalbi tertemiz olarak verdiği ve yine selim/tertemiz bir 
şekilde kendisine teslim edilmesini istemektedir. Tasavvu ise tertemiz alınan 
kalbin, yine tertemiz bir şekilde Allah Telaya teslim edilmesini hedeflemekte-
dir. Alimler Hz. Peygamber’in varisleri olarak görülürken bu veraset “zahir” ve 
“batın” olmak üzer iki kısma ayrılmakta, zahir kısmının başında fıkıh batın kıs-
mının başında ise tasavvuf merkezli bir maneviyat yer almaktadır. Medresede 
itikad, salih amel, ahlak ve adaba ilimden daha büyük bir önem verilmektedir. 
Çünkü ilim amaç değil, zikredilen gayelere ulaştıran bir araçtır. Nitekim İmam 
Şafiî’den, ilmin ezberlenerek korunan ve aktarılan bir bilgiden ibaret olmadığı, 
fayda veren bir süreç olduğu aktarılmıştır. Sürekli kalp huzuru, serinkanlılık/
sekine, vakar, Allah için boyun eğme, tevazu ve itaat bu faydalardandır. İmam 
Malik: “Bir ilim elde ettiğin zaman onun eseri, kalp rahatlığı ve sekine nişanı, 
vakarı ve hilm sende görülüversin; çünkü Hz. Peygamber (sav) ‘alimler pey-
gamberlerin varisleridir’ buyurmuştur.”32 Alim kendi ilminden istifade etme-
yecek olursa, başkasının o ilimden istifade etmesini sağlayamaz.33 Bunun için 
alimin içini ve dışını temizleyip güzel huylarla ihya etmeli, kin, haset, zulüm, 
aldatma, kibir, gösteriş, kendini beğenme, övünme şımarıklık, yağcılık, gıybet, 
yalan, iftira, densizce konuşma, tamahkarlık, dünyalık için yarışma ve çatışma 
türünden huylardan kendisini arındırması, iman, salih amel ve güzel ahlakı güç-
lendirmesi, dış görünüm itibarıyla islamı, ilmin izzetini temsil etmesi insanlar 
arasında bir ben gibi ön plana çıkması gerekmektedir.34 İlmi alıp da zikredilen 
gayeye marifet, muhabbet ve hikmete ulaşmamak, ilmi amaç haline getirmek 
ve ilimde boğularak onun ötesine geçememek, ilmin hedefine ulaşamadığını 

31	 Bkz.	Mehmet	Şirin	Ayiş,	Tarikat Adabı,	Rağbet	Yay.,	İstanbul,	2015,	ss.292-309.
32	 İbn	Cemaa,	Bedruddin	el-Kinanî	(ö.1333),	İslami	Gelenekete	Eğitim	Ahlakı,	Trc.	Muhammet	

Şevki	Aydın,	TDV,	Ankara,	2015,	s.70.
33	 İbn	Cemaa,	İslami	Gelenekete	Eğitim	Ahlakı,	s.73.
34	 İbn	Cemaa,	İslami	Gelenekete	Eğitim	Ahlakı,	s.83.
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gösterir. Bu sebeple Hayderî medresesi müderris, talebe, ilim açısından gayeye 
ulaşmak için ilim ve fıkhı ameli tasavvufla mezcetmiştir.

Sonuç

Zahir/batın dengesi çerçevesinde dinin amel ve ihsan boyutları aynı bütü-
nün farklı yüzleridir. Dinin şer’î ameli yönü daha çok fıkıh ve fıkıh usulü ilmi-
ne, ihsan boyutu ise daha çok tasavvuf düşünce ve pratiğine konu olmaktadır. 
Yalnızca zahirin/amelin esas alınması dini düşünce ve yaşantının sığlaşmasına 
ve özden uzaklaşmaya yol açtığı kadar, yalnızca batını esas alarak dinin zahiri 
yönünü terk etmek birçok batınî sapmaya yol açmıştır. Hâlidî tasavvuf/tarikat 
geleneği ve bunun günümüzdeki bir devamı olan Hayderî medreseleri zahir 
ve batın dengesini kurmak üzere fıkıh ile tasavvufu, şeriat ile tarikatı mezcet-
meyi hedeflemiş ve bunu hedefi büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Şüphesiz bu 
başarının temel ölçütlerinden biri de dinin ihsan boyutunu yorumlamada esas 
alınan fıkıh usulüdür. Zira fıkıh usulü sarf, nahiv, belağat, mantık ve kelam 
dersleri üzerine bina edilen dini yorum metodolojisinden ibaret olduğundan, 
dinin ihsan boyutuyla ilgili yorum ve tecrübelerin sapmaya uğramasına engel 
olmaktadır. Mücerret aklın esas alınarak kalbin ihmal edilmesi ya da kalbin 
esas alınarak aklın ihmal edilmesi eğitim sistemlerinin en büyük handikabıdır. 
Düşüncenin merkezi akıl, duyguların merkezi kalp olduğundan geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de eğitim faaliyetinde düşünce ile duygunun buluşturul-
ması, zahir batın dengesinin kurulması, ilim ve amel birlikteliğinin sağlanması 
ve bu konuda İslam eğitim ve düşünce alanındaki tecrübe birikiminin faydalı 
yönlerini alarak günümüz eğitim sisteminde değerlendirmek büyük bir önem 
taşımaktadır.
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BİR HÂLİDÎ MÜDERRİS:  
MOLLA ABDULLAH EL-BİNGOLÎ (DALAR)  

VE İLMÎ FAALİYETLERİ

Abdullah BEDEVA*

Hayatı1. 
Molla Abdullah Dalar 1923 Yılında Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Sarısaman 

köyünde dünyaya geldi. Babasının Mahmut dedesinin adı Muhammed’dir. Ti-
caretle uğraşan babası Genç ilçesinin zenginlerinden idi. Molla Abdullah med-
rese tahsiline kadar ailesiyle birlikte kalmış, kardeşlerin büyüğü olması hase-
biyle babasına yardımcı olmuştur. Askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra 
ilim tahsili için gurbet yolculuklarına başlamıştır. Evlendikten sonra ailesini de 
yanına alarak Muş’un farklı köylerinde ilim ve irşad faaliyetlerinde bulunmuş-
tur. Tasavvuf eğitimini almak üzere Suriye’ye gittiği esnada ailesi Bingöl’ün Sa-
rıçiçek köyüne geri dönmüştür. Suriye dönüşünde Doğu ve Güneydoğu’nun 
farklı yerlerinde bir müddet fahri, daha sonra resmi olarak hizmet yapmıştır. 
Emekli olduktan sonra Gaziantep’e yerleşmiş orada medrese eğitimi vermeye 
başlamış günümüzde halen faal olan bir medrese inşa etmiştir. Gaziantep’te 
ilmi faaliyetler yapmakla birlikte daha önce görev yaptığı Hatay’ın Kırıkhan 
ilçesinde bir büyük bir medrese inşa etmiş, ömrünü geri kalan kısmını bu iki 
şehir arasında geçirmiştir. Günümüzde oğlu Molla Muhammed Dalar idaresin-
de Gaziantep’te iki, Kırıkhan’da bir medrese olmak üzere ilmi faaliyetler devam 
etmekte olup bu medreselerde her yıl onlarca öğrenci ilmi icazet almaktadır.

 
Eğitimi2. 

Molla Abdullah’ın eğitime başladığı dönemde Genç ve çevresinde ilmi açı-
dan iyi yetişmiş hocalar az bulunuyordu. Genel olarak Kur’an eğitimi almak 
isteyen çocuklar ikamet ettiği köyde veya çevre köylerde bulunan hocalardan 
veya Kur’an okumayı bilen diğer kişilerden dersler alıyorlardı. Molla Abdullah 

*	 Okt.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(abdullahbedeva@hotmail.com).



520

gençliğinde kendi köylerine hayli uzak mesafede bulunan Çanakçı köyü Öz-
lüca (Vılın) köyüne giderek Kur’an eğitimi almaya başladı. İçinde bulunduğu 
hayat şartları ve iş yoğunluğundan dolayı çoğu zaman ders almaya giderken 
sıkıntılar yaşıyordu. Fakat ilme olan istek ve arzusundan dolayı eğitimini ak-
satmamak için kış aylarının zor şartlarına rağmen uzun mesafeler kat ederek 
ders almaya devam etti.1 Askerlik vazifesi öncesinde sadece Kur’an okumayı 
öğrenmiş henüz medrese eğitimine başlama fırsatı bulamamıştı. Bu vazifesini 
yerine getirdikten sonra kendisinde oluşan ilme olan aşkı sayesinde dünyalık 
imkânlardan vazgeçip yaya olarak Muş istikametine doğru yola koyuldu. Bu 
yolculuğu esnasında Genç ilçesine bağlı Şemdin dağının tepesinde duygulana-
rak şöyle dua ettiği aktarılmaktadır: ʺYarabbi bu ilim yolculuğum bana ve ümmete 
hizmet için faydalıysa benim için kolaylaştır beni doğru yoldan ayırma beni ihlaslı bir 
âlime denk getir ki ondan istifade edeyimʺ.2 Çıktığı ilim yolculuğunda Muş’un Du-
rugöze (Tıvnik) köyünde Seyda Molla Mahfuz İnam’ın yanında medrese eği-
timine başladı. Öncelikle Kur’an eğitimini yeniden alarak eksiklerini giderdi.3 
Daha sonra Arapça ve İslami ilimler alanında okutulan medrese müfredatın-
da okutulan eserleri ders almaya başladı. Medrese eğitimine başladıktan sonra 
ilme olan muhabbeti öyle artmıştı ki bunu şöyle dile getirmiş: ʺBiri bana cenneti-
mi tercih edersin ilmi mi diye sorsa ilim derdimʺ. 

Molla Mahfuz, Oxin’de ilmi ve irşat faaliyetlerinde bulunan şeyh Alâeddin 
Oxinî’nin öğrencisiydi ve tarikatta ona bağlıydı. Bu münasebetle Seyda Molla 
Abdullah, yazları hocasıyla birlikte Oxin’e gidip orada kalıyordu. Bu süreçte 
Şeyh Alaeddin’in oğlu Şeyh Halit’ten ders alma fırsatı elde etti. Bir müddet 
Bitlis’in Norşin köyünde kalarak oradaki ilim adamlarından dersler okudu, 
ilmi ve tasavvufi açıdan istifade etti.4 Kısa da olsa Molla Abdullah Güler, Mol-
la Zahir Tendürek, Bulanık’ta Molla Nimetullah’tan dersler aldı.5 Seyda Molla 
Abdullah, ilim tahsili için hoca seçerken ilmi birikimden ziyade hocanın ilmiyle 
amel etme özelliğine dikkat ederdi. Öyleki ilmiyle amel etme hususunda titizlik 
göstermeyen, ihlastan uzak olduğuna inandığı veya ilmini dünyalık menfaat 
yolunda kullanmaya çalışan hocalardan ders almamaya özen gösteriyordu. Zira 
o ilmin ancak ihlaslı ve ilmiyle âmil kişilerden elde edilebileceğine inanıyordu.6 
Medrese eğitimini tamamladıktan sonra bir vefa borcu olarak uzun müddet ra-

1	 Hacı	Hamid	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	10.04.2017	(Hacı	Hamid	DALAR	
2	 Molla	 Ahmed	 Çakır,	 Kişisel	 Görüşme,	 02.04.2017;	 Molla	 Muhammed	 Dalar,	 Kişisel	

Görüşme,	01.04.2017
3	 Genel	olarak	Kur’an	eğitimi	medreselerde	bir	eksikli	olarak	biliniyordu.	Ancak	Seyda	Molla	

Mahfuz	Kur’an	eğitimine	çok	önem	veriyordu.	Bu	nedenle	onun	yanında	eğitim	gören	Seyda	
Molla	Abdullah	bu	hususa	son	derce	ehemmiyet	göstermekteydi.	

4	 Sabahaddin	el-Çanî,	‘Ulemauna mine’l-müderriîn fi’l-karni’l-‘işrîn,	Daru’revda,	İstanbul	2016,	
s.	262

5	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
6	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
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hatsız olan hocası Seyda Molla Mahfuz’a hizmette bulunmuş ve vefatına kadar 
onun yanından ayrılmamıştır.

Tasavvvuf Eğitimi3. 
Seyda Molla Abdullahi Muş’ta medrese eğitimine devam ederken hocası 

Seyda Molla Mahfuz’la birlikte Oxin’e gidip bazı zaman dilimlerinde orada 
kalıp dersler okuyordu. Oxin’de Hâlidî geleneği halifelerinden Muhammed 
Diyauddin’in (Hazret) halifesi Şeyh Alauddin’in yanında Nakşibendî tarikatına 
intisap etti.7 Şeyh Alauddin’in vefatından sonra başka kimseye intisap etmedi.8 
İlim tahsilini bitirdikten sonra Muş’un Sürügüden (Xırbe) köyünde bir yandan 
irşad faaliyetlerinde bulunuyor diğer yandan medresede öğrenci yetiştiriyordu. 
Bu yıllarda tasavvuf eğitiminden uzak kalmasından kaynaklanan manevi bir 
boşluk hissetti ve bu boşluğu doldurmak için bazı arayışlar içerisinde oldu. 1966 
yıllarında bir mürşit bulmak için önce Hicaz’a gitti. Üç ay orada kaldıktan son-
ra Suriye’nin başkenti Şam’a geçti. Burada da aradığını bulamayan Molla Ab-
dullah, Hazne’de Şeyh Ahmet’i Haznevî’nin oğlu Şeyh Alauddîn Haznevi’nin 
yanına giderek orada tasavvuf eğitimine başladı. Yaklaşık üç yıl amel eden bu 
eğitimden sonra Şeyh Alauddîn tarafından kendisine Halifelik verildi.9 Şeyh 
Alauddin’in vefatından sonra oradan ayrılarak Türkiye’ye geri döndü. Geri 
döndüğünde tarikat faaliyetinden ziyade medreseler kurarak eğitim hizmetin-
de bulunmayı, ilim adamı yetiştirmeyi ve topluma dinin zarurilerini anlatmak 
suretiyle irşat etmeyi tercih etti.

Tarikat Silsilesi4. 
Seyda Molla Abdullah, Hâlidilik tarikatının bir kolu olan Haznevi ailesin-

den Şeyh Alauddin’nin halifesidir.10 Seyda’nın Hâlid-i Bağdâdî’ye kadar olan 
tarikat silsilesi şöyledir.

Şeyh Hâlid el-Bağdâdî (ö. 1827)1. 
Seyyid Taha (ö. 1852)2. 
Seyyid Sibğatullah Arvâsî3. 11 (ö. 1870)
Şeyh Abdurrahman et-Tağî (ö. 1886)4. 
Şeyh Fethullah el-Verkânisî (ö. 1899)5. 
Şeyh Diyauddîn (Hazret) (ö. 1924)6. 

7	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017
8	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017;	Çanî,	a,g,e.	s.	263
9	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017;	Molla	Ahmet	Çakır,	Kişisel	Görüşme,	

02.04.2017
10	 M.	Fatih	Çakır,	Ehli Sünnet Akaidi (Tuhfetu’l-Alaiyyeden),	Semerkand,	İstanbul,	2013,	s.	28
11	 Abdulcebbar	Kavak,	Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî ve Hâlidîlik,	Nizamiye	Akademi,	Istanbul,	

2016,	s.	153-154
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Şeyh Ahmet el-Haznevî7. 12 (ö. 1950)
Şeyh Masum el-Haznevî (ö. 1958)8. 
Şeyh Alauddîn el-Haznevi9. 13 (ö. 1969)
Molla Abdullah Bingolî (ö. 2002) 10. 

Faaliyetleri5. 
5.1. İlmî Faaliyetleri
Seyda Molla Abdullah ilim tahsilini tamamladıktan sonra birkaç yıl Muş’un 

farklı köylerinde irşad hizmetlerinde bulunarak, gerek ikamet ettiği köylerdeki 
gerekse civar köylerden gelen çocuklara Kur’an dersleri vermiş, onları dini açı-
dan yetiştirmek için büyük gayretler sarf etmiştir. Gittiği her köyde medreseler 
açmış Arapça ve İslami ilimler dersleri vermiş ve din adamı yetiştirmeye önem 
göstermiştir. Zira ona göre ilim tahsil edip icazet alan her kişinin mutlaka öğ-
renci yetiştirmesi elzemdi. Çünkü ancak bu şekilde hem ilmin hakkı ifa edilmiş 
olur hem de yetiştirdiği öğrenciler vasıtasıyla daha çok Müslümana dini hizmet 
sunma imkânı sağlanmış olurdu. Şunu belirtmekte fayda var ki ders verdiği 
öğrencilerin geçimlerini kendi cebinden karşılamaya çalıştığı gibi, öğrencilerin 
yemek ve temizlik ve ihtiyaçları ailesi tarafından yapılıyordu. Zira onun temel 
hedefi öğrencilerin ilim tahsil etmeleri ve zamanlarını sadece buna harcamala-
rıydı. Onları bu hedeften meşgul edebilecek her türlü işi ailesiyle birlikte üstle-
niyordu. İlmi ve irşad faaliyetlerde bulunduğu yerler: 

Abdulbahar (Yazla) Köyüa. 
Seyda Molla Abdullah ilmi icazetini Seyda Molla Mahfuz’dan aldıktan son-

ra bir müddet onun yanında kalıp hizmetinde bulundu. Seydasının vefatından 
sonra Bingöl’e döndü ve burada evlendi. Evlendikten sonra ailesini de yanına 
alarak Muş merkeze bağlı Yazla (Abdulbahar) köyünde irşad faaliyetine başla-
dı. Burada kaldığı süre zarfında medresedeki yatılı öğrencilerin yanısıra köyün 
bütün çocuklarına Kur’an ve ilmihal dersleri veriyor, köylülere her gün dini 
sohbetler yapıyor onların dini konulardaki eksikliklerini gidermekte büyük 
çaba sarf ediyordu. Bir müddet burada kaldıktan sonra Muş’un Sürügüden 
(Xırbe) köyüne gitti. 

Sürügüden (Xırbe) Köyüb.	
Sürügüden Köyü’ne gittiğinde yaptığı ilk faaliyetlerden biri orada bir med-

rese inşa edip yatılı öğrenci almak oldu. Zamanın zor şartlarına rağmen yaklaşık 
20 ile 30 civarında değişen yatılı öğrenciye ders veriyordu. Ders verdiği öğren-
cilerin büyük çoğunluğunu Bingöl’den oraya ilim tahsili için gidenler oluşturu-

12	 Şeyh	 Alâeddîn	 Haznevî,	 Hazret ve Şah-ı Hazne Hayat ve Menkıbeleri,	 (trc.	 Abdullah	
Demiray)	Semerkand,	İstanbul,	2012,	s.	18-19

13	 Çakır,	a.g.e.,	s.	12
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yordu. Bingöl’de hatırı sayılır bazı hocalar o dönemde onun rahle-i tedrisatında 
bulunmuşlardır. Medrese eğitiminin yanında köyün bütün çocuklarıyla ayrıca 
ilgilenip onları dini açıdan eğitiyordu.14 Burada da aynı şekilde Köy halkına 
yönelik dini sohbetler yapıyor onlara dinlerini öğretmeye çalışıyordu. Köyde 
meydana gelen anlaşmazlıklara müdahale ediyor her zaman makul bir çerçe-
vede sıkıntıları gideriyordu. Yazın köylüler yaylaya gidince öğrencilerini de 
yanına alarak onlarla birlikte yaylaya gidiyor, görevini orada da ifa ediyordu.15 
Yaklaşık 6-7 yıl burada görev yaptıktan sonra hissettiği manevi boşluğu kâmil 
bir mürşid ile doldurma arayışlarına girmiş buradaki öğrencilerini dağıtarak 
1966 yılında hac yolcuğuna çıkmıştır.16

Belverenc. 
Seyda Molla Abdullah tasavvufi eğitimini tamamlayıp memleketine dönün-

ce ilmi birikimini halkın hizmetine sunmak üzere imamlık görevine başladı. O, 
dinî ve ilmî açıdan çorak olan özellikle medrese geleneğiyle henüz tanışmamış 
yerlerde faaliyet yapma prensibine sahipti. Bu minvalde Adıyaman’ın Gölbaşı 
ilçesine bağlı Belveren beldesine giderek hiçbir karşılık beklemeden irşad faa-
liyetine başladı. Orada, irşad faaliyeti için gittiği her yerde uyguladığı metodu 
üzere hem görev yaptığı köyün çocuklarına hem de civar köylerden davet ettiği 
çocuklara dersler veriyordu. Halkı dini konularda aydınlatıyor onları Kur’an, 
Akide ve Fıkıh konularında eğitiyordu. Ayrıca az sayıda da olsa medrese öğ-
rencilerine ders veriyor geçimlerini kendisi temin ediyordu. Risale-i nur eserle-
rinin Osmanlıcasını istimal ediyor aynı zamanda ders veriyordu. Burada görev 
yaptığı sırada irşad faaliyetleri yapıyor ve Risale-i nur eserlerini bulunduruyor 
diye hakkında resmi mercilere şikâyet olmuş, kısa bir süre tutuklu kalmıştır. 
Yaklaşık bir yıl görev yaptığı Belveren’den bazı sıkıntılardan dolayı ayrılmak 
zorunda kaldı.17

Araban-Süpürgüç:d.	
Belveren’den sonra Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Süpürgüç köyünde 

hizmete devam etti. İrşad faaliyetlerini daha sağlıklı yapma düşüncesiyle res-
mi göreve pek sıcak bakmasa da bazı sıkıntılardan dolayı 1970 yılında Diyanet 
işleri Başkanlığı bünyesinde resmi göreve başladı. Burada camii inşa etti, yatılı 
öğrencilerin tedrisatı için birde medrese yaptırdı. Medrese tedrisatı sayesinde 
o bölgeyi ilk olarak Hâlidî medrese geleneğiyle tanıştıran kişi oldu.18 Öğrenci 

14	 Molla	Refik	Dolgun,	Kişisel	Görüşme,	16.04.2017;	Molla	Ahmed	Çakır,	Kişisel	Görüşme,	
02.04.2017;	Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017

15	 Molla	Refik	Dolgun,	Kişisel	Görüşme,	16.04.2017
16	 Molla	 Muhammed	 Dalar,	 Kişisel	 Görüşme,	 01.04.2017;	 Molla	 Ahmed	 Çakır,	 Kişisel	

Görüşme,	02.04.2017
17	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017;	Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	

01.04.2017
18	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017

Bir Hâlidî Müderris: Molla Abdullah El-Bingolî (Dalar) ve İlmî Faaliyetleri 
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ve halkın yetiştirilmesi noktasındaki metodunu burada da aynen devam ettir-
di. Faaliyetlerini, sadece görev yaptığı köyle sınırlı tutmayıp civar köylerde de 
Sünni Alevi ayırt etmek sizin sürdürüyordu.19 Burada farklı tarikatlar adı al-
tında bazı kişilerin yaptığı dinde yeri olmayan hurafelerle mücadele ediyordu. 
Tavizsiz davet metodu ve dinde olmayan hususlara karşı mücadeleci yapısın-
dan dolayı bazen belli kesimlerin tepkisine maruz kalıyor, böylece şikâyet edili-
yor ve karakollara götürülüyordu.20 Bazen de suikastlere maruz kalabiliyordu. 
Bir defasında ona yapılan suikasti öğrencisi Molla Sabri Sanır şöyle anlatıyor: 
ʺOrada yol kenarında bir su kuyusu vardı. Oradaki kuyudan civar köylerin bayanla-
rı su taşımak için gelirlerdi. Bazı gençler gelen bayanlara tacizde bulunuyorlardı. Bir 
gün Seyda orada toplanan gençleri sert bir şekilde uyardı. Bu durumu içine sindireme-
yen oradaki gençlerden bazıları ona suikast yapmaya karar verirler. Gece vakti suikast 
yapmaya kalkışan genç onun yolunu beklerken bir anda yılanla karşılaşır, yılana ateş 
ederken kendini yaralar. Böylelikle başarısız olur. Silah sesine koşan gencin babası ne 
olduğunu sorunca oda, Seyda’ya suikast girişiminde bulunurken başıma bu geldi derʺ.21 
Burada kaldığı zaman diliminde yakın yerlerde görev yapan birçok din görev-
lisi onun yanında dersler okumaya gelerek ilmi açıdan kendilerini geliştirdiler.22 
Yaklaşık 6 yıl kaldığı Süpürgüç köyünden 1976 yılında ayrılır.

Palu-Karabağ (Caro) Köyüe.	
Araban Süpürgüç’ten sonra bir müddet kendi bölgesine hizmet etmek için 

Elazığ ili Palu ilçesine bağlı Karabağ (Caro) köyünde göreve başladı. Göreve 
başladıktan sonra her yerde olduğu gibi ilk işi camii ve medrese inşa etmek oldu. 
Başlattığı medrese tedrisatına yaklaşık 4-5 yıl devam etti. Ancak görev yaptığı 
köyün ve civar köylerin çocuklarını medrese tedrisatından dolayı ihmal ettiği 
endişesiyle medrese eğitimine ara vererek yüzlerce çocuğun eğitimiyle ilgilen-
meye başladı ve onları Kur’an ve dini konularda eğitti.23 Yaklaşık altı yıl hizmet 
yaptığı köyden ayrılmak istedi, zira ona göre bir yerde en fazla 5-6 yıl kalmak 
daha doğruydu. Köylüler onun gitmesini istemiyorlardı bunun için farklı yollar 
deneseler de o bir sonraki hizmet yeri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gitti. Sey-
da Karabağ köyünden ayrılırken yerine Solhan’ın önemli âlimlerinden Seyda 
Molla Aziz Döner’in gitmesine aracı oldu. Zira o, ayrıldığı köylere veya civar 
bölgelerde dini eğitime ihtiyaç olan yerlere ilim ehli ve medrese tedrisatını yü-
rütebilen kişilerin gitmelerine vesile oluyordu.24

19	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
20	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017
21	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
22	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
23	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017
24	 Yrd.	Doç.	Dr.	Naim	Döner,	Kişisel	Görüşme,	10.04.2017
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Kırıkhan-Karamağara Köyü f.	
Palu Karabağ Köyündeki görevinden sonraki hizmet durağı, Hatay ili Kırık-

han ilçesine bağlı Karamağara köyü idi. 1980 yılında görev için gittiği köyde ilk 
faaliyeti, oradaki döküntü haline gelen camiyi yenilemek, lojman yaptırmak ve 
ders verebileceği bir ortam hazırlamak oldu. Bölgenin Hâlidîlik geleneğinden 
haberdar olmaması ve medrese eğitimine yabancı olması bazı sıkıntılar doğur-
masına rağmen, zor şartlarda eğitim faaliyetlerine titizlikle devam ediyordu. 
Oraya gittiğinde daha önce görev yaptığı Araban ve Gölbaşı çevrelerinden bazı 
gençler ilim tahsil etmek için onun yanına gelerek eğitime başladılar.25 Gittiği 
çevrede dinî değerlerden uzak bir yaşantı biçimi mevcuttu. O, toplumu dini 
hususlarda aydınlatmaya çalışıyor, toplumun geleceği olan çocuklara dersler 
veriyor ve medrese eğitimiyle din adamı yetiştirmeye çalışıyordu. Böylelikle 
Hâlidî geleneğinde mevcut olan medrese eğitimini oraya taşıdı. Civar köylerle 
ve Kırıkhan merkezle her daim irtibat halinde olarak irşad faaliyetlerini geniş 
bir alanda yapmaya çalışıyordu. Yaptığı gayretli irşad faaliyetleri neticesinde 
kısa sürede bölgede tanındı ve daha çok kişiye ulaşarak hizmetlerini sürdürdü. 
İlerleyen zaman sürecinde, Hâlidîlik tarikatında irşad faaliyeti yürüten ilim er-
babını oraya davet ederek toplumun tarikat hizmeti almasına vesile oldu. Yak-
laşık dört yıl kaldığı Karamağara’da günümüzde halen eğitim faaliyetini sürdü-
ren, ortalama 40-50 kişilik kapasiteye sahip bir medrese inşa etti. 

Gaziantep: (Merkez)g.	
1984 yılında görev yaptığı Karamağara Köyünde emekliliğe ayrılınca 

Gaziantep’te ikamet eden bazı sevenleri bu hizmetlerin oraya da taşınması ge-
rektiğini belirterek Gaziantep’e gitmesine vesile oldular. O bu teklifi geri çevir-
meyerek Antep’e taşınmaya karar verdi. Zira onun için önemli olan bu geleneği, 
olmayan yerlere taşıyarak orada irşad faaliyeti yapmaktı. Antep’e gittiğinde bir 
süre oradaki bir vatandaşın evinde kaldı. Daha sonra Gaziantep Karşıyaka ma-
hallesinde büyük bir cami yapılmasına vesile oldu ve camiye bağlı ilim eğitimi-
ni sürdürecek bir yer inşa etti. Bir müddet orada dersler verdikten sonra iki katlı 
müstakil bir yer inşa ederek medrese eğitimini oraya taşıdı. Daha önce camiye 
bitişik yaptırdığı yerde de eğitim faaliyetleri onun mahiyetinde devam ediyor-
du. İlerleyen zamanlarda bölgeden farklı hocaların oraya gitmelerine vesile ola-
rak orada medrese eğitiminin yayılmasına öncülük etti. 90 lı yıllarda Antep’in 
Başpınar mahallesinde çok katlı bir medrese inşa etmeye başladı fakat 28 Şubat 
sürecinde yaşanan sıkıntılardan dolayı akamete uğradı. Daha sonra vefatından 
sonra Başpınardaki medresenin inşaatı tamamlanarak Oğlu Molla Muhammed 
Dalar mahiyetinde günümüze kadar eğitim hizmetini vermeye devam ediyor.26

25	 Molla	 Hamza	 Tartık,	 Kişisel	 Görüşme,	 22.03.2017;	 Molla	 Muhammed	 Dalar,	 Kişisel	
Görüşme,	01.04.2017

26	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017
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5.2. İrşad Faaliyetleri
Onun sahip olduğu temel prensip mümkün olduğunca fazla kitlelere ula-

şıp gerekli olan irşad faaliyetinde bulunmaktı. Medreseler açarak din adamı 
yetiştirmek ve onların vasıtasıyla irşad ve tebliğ hizmetini daha geniş kitlelere 
ulaştırmak, onun için irşad faaliyetinde önemli bir yöntemdi. Tarikat icazetini 
almasına rağmen tarikat hizmetini fiili olarak yapmamakla birlikte özellikle din 
adamlarını, ilim erbabı ve samimiyetine inandığı şeyhlere yönlendirerek tarikat-
tan nasiplenmelerine vesile oluyordu. Çünkü ona göre ilim adamının tarikat ve 
tasavvuf geleneğinden istifade etmesi önemli bir husustu.27 Genel olarak gittiği 
bazı bölgelere tarikat ehlini davet ederek oradaki halkın tasavvuf faaliyetiyle 
tanışmasına vesile oluyordu. Her zaman irşad için, İslami yaşantı hususunda 
zayıf, din adamlarına iltifat etmeyen yerleri tercih ediyordu. O, bu tür yerlerin 
daha çok hizmete ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Çünkü onun için, irşad faa-
liyetini yapacağı yerde rahat etmekten ziyade oradaki halkın irşad edilmeye 
olan ihtiyacı ve onlara verilecek dini eğitim önemliydi. Faaliyet yaptığı yerlerde 
uzun müddet kalmamaya önem veriyordu. Amacı din hizmetini farklı yerlere 
taşımak, daha çok kişilere ulaşıp irşad hizmetinde bulunmaktı.28 Bulunduğu 
yerlerde İslami değerlere uygun olmayan davranışlara kayıtsız kalmıyor, yerin-
de ve zamanında müdahaleler ediyordu. Farklı lakaplarla tarikat ismi altında 
İslami değerlerden uzak bazı faaliyetlerle insanları dini açıdan sömürmeye çalı-
şan kişilerle de mücadele etdiyordu. Belli zaman dilimlerinde farklı sloganlarla 
ortaya çıkan aşırı gruplara karşı mücadele etmekten geri kalmıyor konuyla ala-
kalı halkı bilgilendirerek uyarıda bulunuyordu.29 İrşad faaliyetlerinde daha çok 
her Müslümanın bilmesi gereken dinin zaruri konularına dikkat çekiyor, genel 
anlamda temel ibadetler ve sorumluluklara önem gösteriyordu. İyiliği tavsiye 
etme hususunu sadece sohbet halkalarında değil gittiği her yerde uygulamaya 
çalışıyordu. Öyleki yolda yürürken bile uygunsuz bir durumla karşılaştığında 
uyarılarda bulunarak müdahale ediyordu.30 İrşad faaliyetlerini genel anlamda 
Bingöl dışında sürdürse de her sene mutlaka Bingöl’e gelir Bingöl ve çevresin-
deki halk ile buluşarak onlara da ilim ve irşad hizmetini veriyordu

Sosyal Faaliyetleri1.3. 
Seyda Molla Abdullah gittiği yerlere sadece bir din adamı sıfatıyla değil aynı 

zamanda toplumdan bir fertmiş gibi hareket ediyordu. İlim ve irşad faaliyetle-
riyle birlikte birçok sosyal faaliyette de aktif yer alıyordu. Gittiği yerlerde oranın 
sakinlerini ilgilendiren birçok işlerde öncülük ediyordu. Bulunduğu bazı yerle-

27	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
28	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
29	 Molla	Muhammed	Dalar,	Kişisel	Görüşme,	01.04.2017;	Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	

22.03.2017
30	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
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rin su sıkıntısını giderme hususunda öncülük etmiş hatta fiili olarak çalışmıştır. 
Faaliyet yaptığı Karamağara köyü sakinleri bu hususta şunu ifade ediyor: Seyda 
Karamağara’ya geldiğinde köyde su yoktu. Seyda öncülük yaparak bir kaynak su buldu. 
Suyu getirmek için çalışmalar başlattı. Fakat bazıları bu su olmaz diye itaraz etsede 
kendisi kazmayı eline aldı, tek başınada olsa suyu getirmek için yola koyuldu. O, yola 
koyulunca köylülerde gitmek zorunda kaldı. 11 gün içinde suyu köye getirdiler.31 Çevre 
köylerdeki hastaları ziyaret etmek, cenazelerine katılmak ve dini değerlere uy-
gun düğün merasimlerine katılıyordu. Ancak dini değerlerin çiğnendiği faali-
yetlere katılmamakla birlikte mücadelede ediyordu. Toplumdaki anlaşmazlığı, 
dargınlıkları ortadan kaldırmak hususunda son derece gayret sarf ediyordu. 
Kargaşalara zamanında müdahale ederek büyümesine engel oluyordu. Onun 
sosyal hayatındaki farklı bakış açıları birçok faaliyette tebarüz ediyordu. O, 
gurup halinde yapılan seyahatlerde arkadaşlarının mahcup olmaması için yol 
masraflarını karşılamak amacıyla bir arkadaş belirliyordu. O arkadaş, herkesin 
eşit şekilde verdiği parayla bir bütçe oluşturur ve masraflar böylelikle oluşturu-
lan bütçeden eşit şekilde yapılıyordu.32 Daha önce faaliyette bulunduğu yerlerin 
halkıyla bağlarını koparmıyor her zaman onları ziyaret ederek sıla-i rahimle 
birlikte irşad faaliyetini sürdürüyordu. Kendisini her zaman faaliyet gösterdiği 
toplumdan bir fert olarak görüyor ve onların çektiği sıkıntıları çekiyor yaşadık-
ları sevinci yaşıyordu.

Okuttuğu Dersler ve Eğitim Metodu5. 
Seyda molla Abdullah, genel anlamda medrese müfredatı kapsamında bütün 

eserleri okutuyordu. Genel olarak Hâlidî medreselerindeki eğitim metoduna 
yönelik eleştiri konusu olan Kur’an kıraatine ayrı bir önem gösteriyordu. Onun 
yanında eğitim almaya gelen öğrencilere bir müddet Kur’an ve tecvit derslerini 
okutarak Kur’an kıraatini iyi bir şekilde öğretip sağlam bir zemine oturttuktan 
sonra medrese eğitimini vermeye başlıyordu. Ulumu âliyenin yanında ulumu 
‘âliyeden hatırı sayılır derecede eser okutuyordu. Özellikle Şafii mezhebinde, 
Ebu’l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemî’nin Tuhfetu’l-muhtaç 
bi şerhi’l-minhâc, Ebu Zekeriyyâ Yahya bin Şeref en- Nevevî’nin Minhacu’t-
Talibîn, Said b. Muhammed Baişen’in Büşra’l-Kerim bi Şerhi Mesâili’t-Ta’lîm 
ve Cemâlüddîn Yûsuf b. İbrâhîm el-Erdebîlî’nin el-Envâr li ‘ameli’l-ebrâr gibi 
eserler okuturyordu, bunun yanında Tefsir ve Hadis ilimlerine dair önemli öl-
çüde eser okutuyordu. Öğrencilerin tasavvufî kültüre sahip olmaları için İmam 
Birgivî’nin et-Tarikatu’l-Muhammediye ve özellikle Sa’di Şirazî’nin Gulistan’ı 
gibi eserlerde okutuyordu. Gramer kitaplarından Birgivî’nin İzhar’ını metot 
olarak çok beğeniyordu. Ayrıca Molla Cami’nin Kafiye Şerhini fazla eleştirel 

31	 Muhammed	Güder,	Hasan	Aktaş,	Seydi	Güder.	Kişisel	Görüşme,	25.03.2017
32	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
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olmadığı için beğeniyor hatta bazen Molla Caminin, İzhar’ı şerh etseydi temen-
nisinde bulunuyordu.33 Risale-i nur külliyatından bazı kitapları Osmanlıca ders 
olarak veriyordu. Sabah namazından sonra öğrencilerin mutlaka en az beş say-
fa Kur’an okumalarını zorunlu kılıyordu. Böylelikle öğrenciler güne Kur’an’ın 
bereketiyle başlamış oluyorlardı. Ders verirken yumuşak huylu, sabırlı bir hali 
vardı. Öğrenci dersini anlayana kadar tekrarlamaya çalışırdı. Okuttuğu derslere 
kolay olsa bile önceden mütalaa ederek hazırlanmaya önem gösteriyor, alanda-
ki farklı kaynaklardan yararlanıyordu.34 Okuttuğu konualrı geçiştirmez, bilgisi 
olmayan konularda mutlaka detaylı araştırma yaparak konuyu tam anlamıyla 
kavrayarak aktarmaya çalışırdı. Eğitimde önemsediği konulardan biriside med-
reseyi bitiren öğrencileri Arapçayı iyi konuşmaları için birkaç ay Arap ülkeleri-
ne göndermekti. Fakat imkânlar el vermediği için böyle bir faaliyeti gerçekleş-
tiremiyordu. Ona göre ilim adamının Farsçayı da bilmesi gerekiyordu. Bundan 
dolayı farklı farsça eserlerini okutmaya çalışıyordu. Okuttuğu derslerde hoca-
sı Seyda Molla Mahfuz’un kitaplarını kullanıyor, ders verirken o kitaplardaki 
bazı notlardan faydalanıyordu. Her zaman öğrencilerle birlikte kalıyor onlarla 
birlikte yemek yiyiyor onlara kendi evlatları gibi bakıyordu. Ders metinlerinin 
ezberlenmesine önem gösteriyordu. Zira metinleri ezberlemek hem konuların 
daha kalıcı olmasına katkı sağlıyor hem de Arapçaya daha kısa sürede aşına 
olmaya yardımcı oluyordu.35 Onu her zaman öğrencilere tavsiyesi, öğrendikleri 
ilim ile amel etmeleriydi. Çünkü ilim ancak amel ile değerli ve faydalı olabili-
yordu. Ayrıca zamanın değerli olduğunu söylüyor ve her öğrencinin zamanını 
faydalı bir şekilde değerlendirmesini ve tedrisatla uğraşmasını istiyordu.36

İlmî ve Ahlakî Kişiliği6. 
Molla Abdullah, gerek ilmi gerekse ahlaki açıdan farklı bir kişiliğe sahipti. 

O İslami ilimler ve özellikle medrese müfredatı konusunda iyi bir âlimdi. Onun 
rahle-i tedrisatında bulunanlar onun Arapçada iyi bir seviyesi olduğunu söy-
ler, Arapçada yanlış okumalarına şahit olmadıklarını aktarmaktadırlar. İslami 
ilimlerde özellikle fıkıh alanında önemli ilmi birikime sahipti. Onun ziyaretine 
gelen hocalarla fıkhı konuları ele alır birçok hususta farklı konuları müzakere 
ederlerdi.37 Kitap okumayı çok seviyor elinden hiçbir zaman kitap düşürmü-
yordu. Yeni bir kitap gördüğünde onu mutlaka okumaya çalışırdı. Bir kitabı 
okumaya başlayınca onu bitirinceye kadar beraberinde taşırdı. Ayrıca görev 
yaptığı bölgelerdeki müftüler onun ilmi birikiminden istifade ediyorlardı. Bazı 

33	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
34	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
35	 Yrd.	Doç.	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
36	 Molla	Ramazan	Dinler,	Kişisel	Görüşme,	07.04.2017
37	 Yrd.	Doç.	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
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fıkhi konularda ona danışarak bilgi alıyorlardı. Ona herhangi bir fıkhi mesele 
sorulduğunda konuyu detaylıca ele almadan fetva vermezdi.38 Bilgisini şöhret 
amaçlı kullanmaktan son derece sakınırdı. İlmi konularda karşıdakini eksik 
gösterecek bir münazaraya girmezdi. İlmi seviyesini bilmediği hocalarla, renci-
de olabilir endişesiyle ilmi tartışmalara girmezdi. Fakat samimi arkadaşlarıyla 
genelde ilim tahsil etme amacıyla münazaralarda bulunurdu.39 İlmi birikimi ve 
ihlaslı mücadelesinden dolayı Üstat Said Nursî’ye ayrı bir muhabbeti vardı.40 
Seyda, ahlaki kişilik olarak daima mütevazı, aynı zamanda takva ve ilmi hu-
suslarda mükemmeliyetçi idi. Onun bu durumu tahsil hayatına da yansıyor-
du. Zira o yanında okumak istediği kişinin mütevazı ve ihlaslı olmasına dikkat 
ederdi. Çünkü ilmin bir nur olduğunu bu nur ancak takvayla ortaya çıkabile-
ceğine inanıyordu.41 Seyda çok cömertti, İlmini dünyalık uğruna kullanmaktan 
son derece imtina ederdi. Dünyalık olarak ona mal teklif eden kişilerin teklifle-
rini kabul etmezdi. Başkasından bir şeyler talep etmediği için kendi cebinden 
maişetini karşılayabileceği kadar yatılı öğrenci almaya çalışırdı. Çoğu zaman 
uzaktan gelen ve maddi sıkıntısı olan misafirlerin yol masraflarını kendisi kar-
şılardı. Kendi çocuklarına yaptığı her şeyi öğrencilerine yapmaya gayret sarf 
ediyordu. Zira bütün öğrencilerini evladı gibi görüyordu.42 Çoğu öğrencilere 
harçlık veriyor ve bu harçlıklarını kitap almada kullanmalarını tavsiye ediyor-
du. O, arkadaşlarına karşı çok samimi ve dürüst idi. Arkadaşından asla maddi 
beklenti içerisinde olmazdı. Hatta sıkıntıda olan arkadaşlarına varsa karşılıksız 
maddi destekte bulunurdu.43 Tasavvufun temel ilkelerinden biri olan tevekkül-
lü bir hayat şiarı edinmişti. Onun temel prensiplerinden biri, ilim tahsil edenin 
önceliği ilim olmalı, okumayı dünyalığa alet etmemeli ve asla geçim kaygısını 
taşımamalıdır.44 Son derece misafirperver idi. Her zaman Halil İbrahim vari bir 
sofraya sahip idi. Ziyaretine gelenleri yaklaşık bir km mesafedeki yola kadar 
uğurlamaktan haz alırdı.45 Sıla-i rahimi çokça takip eder Yanında okuduğu her 
hocasını yılda en az bir defa ziyaret ederdi. Aynı zamanda öğrencilerine de tav-
siye ederdi. Her sene gerek memleketine gerekse daha önce faaliyet yaptığı yer-
lere gidip sıla-i rahim yapardı. Her zaman ve her işte ciddi olmak ve ciddiyet 
üzere devam etmeyi tavsiye eder hiçbir zaman yapmacık olmayı kabul etmezdi. 
Çünkü ona göre ilim adamlarının temel özelliklerinden birisi ciddi ve samimi 
olmalarıdır. Şahsı bazında kimseyi eşleştirmezdi fakat dine veya ilme yapılan 

38	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
39	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
40	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
41	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
42	 Molla	Abdullah	Döner,	Kişisel	Görüşme,	03.04.2017
43	 Molla	Fevzi	Dengeşik,	Kişisel	Görüşme,	21.03.2017
44	 Yrd.	Doç	Dr.	İbrahim	Özdemir,	Kişisel	Görüşme,	05.04.2017
45	 Molla	Sabri	Sanır,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
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haksızlıklara kesinlikle kayıtsız kalmazdı. Başkasından hizmet beklemez aksi-
ne kendisi her daim hizmet etme hususunda öne atılırdı. Bu durumunu şöyle 
dillendirmiştir: Hayatım boyunca hiçbir zaman başkasının bana hizmet etmesinde gö-
züm olmadı. Her zaman hizmet hususunda arkadaşlarımdan önce davranmaya gayret 
etmişimdir.46 Onun temel hedefi, ilmini hayatına tatbik eden, okuduğuyla amel 
etmek için son derce gayret gösteren bir kişiliğe sahip olmak ve bunu özelde öğ-
rencilerine genelde de çevredekilerine aktarmaktı. O, nazari tasavvuftan ziyade 
ameli tasavvufu yaşıyordu. 

Vefatı7. 
Zamanını hep ilim ve irşat yolunda hizmet etmekle geçiren molla Abdul-

lah hayatının son dönemlerinde kalp rahatsızlığına yakalandı. Belli aralıklarla 
tedavi görüyordu. En son gittiği Ankara’da tedavi görürken 22 Temmuz 2002 
tarihinde rahmeti rahmana kavuştu. Molla Abdullah, “Dünyada beni en çok se-
vindiren şeylerden birisi de dünya malını miras olarak bırakmamamdır” diyordu. O, 
dünya malını miras olarak bırakmadı fakat geride Müslümanlara İslami değer-
leri aktarmaya çalışan yüzlerce öğrenci ve onu tanıyan binlerce kişinin hafızala-
rındaki İslami öğütleri miras olarak bırakmıştır. Daha öncede dile getirdiğimiz 
gibi mütevazı kişiliği gereği elini kimseye öptürmezdi fakat en son çıktığı An-
kara yolculuğunda onunla vedalaşırken bizlere elini öptürmüştü.

Sonuç
Bu çalışmamızda Hâlidî geleneğinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan 

Seyda Molla Abdullah,ın hayatını ve ilim ve irşad faaliyetlerine dair konuları 
ele almaya çalıştık. O. Hayatın bütün safhalarında İslam’ın ruh hayatı ve Hz. 
Peygamberin usve-i hasanesi olarak ifade edilen manevi uygunluğun yansıma-
sı olan ve İslami ilimlerin zirve noktası tasavvuf ahlakını fiili olarak yaşamaya 
çalışan, eğittiği toplumda da onu görmeye gayret sarf eden bir kişiliğe sahipti. 
Bütün ömründe ihlası elden bırakmamaya son derce gayret sarf ederek yetiş-
tirdiği bütün öğrencilerine bunun bilincini yerleştirmeye gayret etmiştir. İlim 
tahsili için çıktığı yolculuğu esnasında yaptığı dua ile bunu hissettirmiştir. Bü-
tün hayatı boyunca zamanın önemi idrak ederek boş yere geçirmemeye gayret 
sarf etmiş ve bunu hem öğrencilerini hem de çevredekilerine telkin etmiştir. 
Tasavvufun temel prensiplerinden biri olan dünyalık sevgisini kalbinden söküp 
atarak eline geçen dünyalığı da ilim ve dini uğruna tereddüt etmeden harca-
maktan geri kalmamıştır. Hayatı boyunca faaliyet gösterdiği her yerde medre-
selerde ders vererek topluma ve ümmete faydalı ilim erbabı yetiştirme gayreti 
göstermiş, yetiştirmeye çalıştığı öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını kendisi karşı-

46	 Molla	Hamza	Tartık,	Kişisel	Görüşme,	22.03.2017
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lamaya çalışarak bir cömertlik timsali olmuştur. Her zaman hizmet eden bir 
şahsiyet olmuş, asla arkadaşından veya çevresindekilerden hizmet olmayı bek-
lememiştir. Her zaman sözü fiillerine uyan ve tebliğ ettiği İslami değerlere göre 
hayatını sürdürmeye çalışan örnek bir şahsiyet olmuştur. Hâlid-i Bağdâdî’nin 
metodunda olduğu gibi irşad faaliyetlerini farklı yerlere gitmek suretiyle ger-
çekleştirmeye çalışmıştır. En önemlisi bütün hayatı boyunca çocukların dini 
açıdan yetişmesi için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Zira ancak dindar ve 
değerlerine bağlı bir nesil ile toplumun refaha ve felaha erişeceğinin farkında 
olmuştur. 
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DİL EĞİTİMİNDE DÜŞÜNÜMSELLİK  
(HÂLİDİYE MEDRESELERİ ÖRNEĞİ)

Abdulbaki KINSÜN*

Giriş
Dil eğitimi çileli bir iştir. Dil eğitimine hazırlanan bir kişi; stresli, gerilimli ve 

inişli-çıkışlı bir zaman dilimini göze almış demektir. Zira zaman faktörü ve yö-
netimi dil eğitimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Nitekim gelenekte, 
ilim öğrenmenin özelinde ise dil öğrenmenin temel şartlarından birisi zaman 
olarak zikredilmektedir. Bu yüzden dil eğitimi için “başı zehir gibi acı sonu ise 
baldan tatlıdır” denmektedir. Medrese geleneğinde başına “teşbih” yemden bu 
süreci atlatan az olmuştur.

Dil eğitimi, eğitimin ilk kademelerinden başlayarak geniş bir süreci kapsa-
yan etkinlik olmasına rağmen hem öğretimci hem de öğrenimciler üzerinde pe-
dagojik ve sosyo-psikolojik açıdan oldukça kaygı verici olup sürekli bir gergin-
lik oluşturmaktadır. İngilizce (12 yıl boyunca) ve Arapça (imam hatip, ilahiyatta 
okutulmak üzere) gibi dillerin farklı eğitim birimlerinde yerine getirildiği ve bir 
neticeye ulaşılmadığı bir gerçektir. İşte Medreseler geliştirdiği eğitim teknikleri 
sayesinde kısa bir zaman diliminde dilin öğretimiyle birlikte birçok ilmi disipli-
nin kazandırıldığı yerler olmuştur. Bu nedenle gelenekte Medrese müfredatını 
bitiren kimselere “mello duyes ilm” (on iki ilimli) denmektedir. 

Burada Hâlidiye Medreselerine bir paragraf açmak gerekir. Doğu bölgeleri-
nin Medrese geleneğinde Hâlidiye etkin bir konuma sahiptir. Kadirî geleneğine 
bağlı Medreseler bulunmakla birlikte Nakşîliğe bağlı Hâlidiye geleneği hâkim 
durumdadır. Özellikle Nakşîliğin tasavvufi rengi ve imgeleri bu Medreselerde 
açık bir biçimde kendini göstermektedir. Gerek zikir günleri gerekse Nakşîliğin 
“hatme” ritüeli oldukça yaygındır. Ayrıca zikir seansları ve ritüel günleri bulun-
maktadır. Siirt Tillo’ da Mela Burhan Medresesi, Nurşin, Antep, Diyarbakır ve 

*					Arş.Gör.,	Bingöl	Üniversitesi	İlahiyat	Fakültesi	(akinsun@bingol.edu.tr).
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Elazığ Karakoçan Şeyh Ubeydullah Medreseleri Hâlidî geleneğe bağlı Medrese-
ler arasında zikredilebilir. Özetle Hâlidî Medreselerde Dil eğitimi-öğretiminin 
yanı sıra mistik atmosferin sindiği yerler olması önemli bir husustur. 

Bu Medreselerin, dil eğitimi ve öğretimi geleneğinde mütalaanın oldukça 
saygın ve kayda değer bir yeri bulunmaktadır. Medreselerde dil eğitimi “Emsi-
le” kitabıyla başlatılmaktadır. Devamında sarf ilmine ilişkin ana kitaplar oku-
tulur. Sarf temel düzeyde verildikten sonra “Avamil” kitabıyla Nahiv ilimlerine 
giriş yapılır. Nahiv ilmi sonraki aşamalar için çok mühim bir konuma sahiptir. 
İlimde yetkinleşmek için bir nevi geçiş vizesi konumundadır. Bu denli önem arz 
etmesinden dolayı Nahiv ilminin Medreselerce anı ve menkıbeleri bile bulun-
maktadır. Dil eğitimi ve öğreniminde ilk etapta müzakere yöntemi ön planda-
dır. Müzakereye yapılan vurgu “el ilmu yahsulu beynel isnenyn” (ilim iki kişi 
arasında meydana gelir) şeklinde ifade edilmektedir. Mütalaa tekniğine daha 
üst bir düzeyde başvuru yapılmaktadır. Medreselere göre değişmekle birlikte 
mütalaanın, Şerhul Muğni ile birlikte yavaş yavaş işletilmeye başlandığı söyle-
nebilir. “Sutur”, “Saaduni”, “Hal” ve “Şerhul Katr” eserleri de mütalaanın staj 
eserleridir. Mutalaa, asıl işlerliği ve derinliğini Suyuti ve Mola Cami eserleriyle 
kazanmaktadır.

Dil Eğitimi ve Öğretiminde Düşünümsellik1. 
Dil Eğitimi-Öğretimi: 1.1. 

L. Wittgenstein, “dilimin sınırları, dünyamın sınırları anlamına gelir” de-
mekle dilin önemine ilişkin oldukça iddialı bir söylemde bulunmuştur. Ona 
göre insan dile geldiği oranda vücuda gelir ve dünyanın sınırlarını dilini kulla-
nabildiği ölçüde genişletir (Hadot, 2015, s. 24). Heidegger de bezer bir biçimde 
insanın varlık sebebini dile bağlar. Ona göre “dil varlığın evidir” yani insan 
konuşabildiği ölçüde vardır (Heidegger, 2012). Tabi bu vb. ifadeler dilin an-
lam dünyasına ilişkin teorik tezlerdir. Fakat dilin bir de gündeliği-pratiği yani 
yaşamsal fonksiyonelliği söz konudur. Sözgelimi; dile, eğer şu an konuşuyor 
olmamızı sağlayan ya da üzen, inciten ve ardından af dileyen bir araç ve niha-
yetinde bunları paylaşacak bir kültür kapısı olarak bakacaksak önemini belirt-
meye herhalde gerek yoktur. Yani her halükarda kendisine başvurulan canlı bir 
araç olarak değerlendirilirse ne demek istediğimiz daha net anlaşılacaktır.

Dilin, bu denli mühim bir vasıta oluşu dil eğitimi-öğretimine gösterilen öne-
mi de o denli mühim kılmaktadır. Nitekim bir hadiste, bir dil bilmenin bir in-
san olmakla eş tutulması, dil öğreniminin ne denli önemli olduğu gerçekliğini 
ortaya koymuştur. Dil eğitiminin önemi bu alana ilişkin birtakım yöntem, stra-
teji ve tekniklerin araştırılmasına ve ortaya konulmasına neden olmuştur. Dilin 
önemi ve niçinine ilişkin yargılardan sonra sıra dili nasıl öğreteceğiz sorusuna 
gelmektedir (Gürsel & Sünbül , 2011, s. 14). İşte böyle bir gereklilikten hareketle 
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üretilen ve Medreselerin özgün bir eğitim etkinliği olan mutalaa, dil eğitiminde 
oldukça işlevsel bir biçimde tarihi süreç içerisinde uygulanmıştır. Henüz eğitim 
bilimlerinin gelişmediği bir ortamda dil eğitimi açısından son derece etkin ve 
verimli olan mutalaanın, dil eğitimi içerisindeki konumu ve önemi üzerinde 
bilahare durulacaktır. 

Düşünümsellik: 1.2. 
Düşünümsellik; A. Giddens, P. Bourdieu, Z. Bauman ve U. Beck gibi düşü-

nürler tarafından modernite ve yapı kavramlarının analizi bağlamında kullanıl-
mış geç döneme ait bir kavramdır. Düşünümselliği; modernite, risk toplumu ve 
imal edilmiş belirsizlik bağlamında kullanan U. Beck, “Siyasallığın İcadı” adlı 
eserine düşünümselliğe uygun düşecek ilginç bir örneklemeyle başlar. Düşü-
nümsel analiz örnekliğinden hareketle Beck, V. Kandinsky’den ödünç olarak, 
19. yy’ın “Ve” çağı, oysa 20. yy’ın. “Ya da” çağı olduğunu söyler.1 Ona göre 
düşünümsellik, eleştirel bir bakıştır. Bir şeyin düşünümsel olması kendi üzerin-
de ve var olan tüm yapıların eleştiri süzgecinden geçirilmesiyle gerçekleşir. Bir 
bakıma “düşünümsellik”, teori ile pratiği bir arada ve iç içe düşünmektir. Beck 
açısından modernleşme ile düşünümsel modernleşme arasındaki en belirgin 
ayrım “bilinç” kavramında gizlidir (Soydemir, 2012). Düşünümselliğin kavram-
sallaştırılmasında önemli katkısı bulunan diğer bir düşünür P. Bourdieu’dur. 
Wacquant’a göre modern toplumsal kuram manzarası içerisinde Bourdieu’yu 
farklı kılan bir nitelik varsa o da şüphesiz onun “düşünümsellik” kaygısıdır. 
Bourdieu’ya göre düşünümsellik; özneleştiren, eleştirel ve derinlikli bir araştır-
ma biçimidir. Bu yüzden Bourdieu, düşünümselliği; sağlam bilgiyi elde etmek 
için vaz geçilmez olarak görür (Wood & Altglas, 2015). 

Düşünümselliğe kısaca bir göz attıktan sonra düşünümselliğin, çok daha 
önceleri Medrese geleneğinde aktif bir biçimde kullanıldığı söylemek mümkün 
gözükmektedir. Kavramlar farklılaşsa da bakış açısı ve gaye bakımından muta-
laanın düşünümsel bir etkinlik olduğu söylenebilir. Dolayısıyla mutalaa, Med-
reseye özgü eğitsel bir düşünümsel etkinlik olup dil eğitiminde etkin bir biçim-
de kullanılmıştır. Modern kuramcıların kullandığı bağlamlardan farklı olarak 
dil eğitimine uygulanan düşünümselliğin, Medrese literatüründeki yaklaşık 
karşılığı mutalaa olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünümsel bir dil etkinliği 
olan mutalaanın, dil eğitimindeki saygın konumu, Medreselerde tartışmasız bir 
biçimde kabul edilmektedir. Hatta kimi zaman mutalaa yapmayan öğrenciye 
ders bile verilmez. Mutalaanın düşünümsel bir dil etkinliği oluşunun yanı sıra 
bir eğitim yöntem, strateji ve tekniği oluşu onun önemini katlamaktadır.

Mütalaayı, bir eğitim stratejisi olarak mı yoksa bir eğitim tekniği olarak mı 
ele almalıyız? Acaba; bir tekniğin, yöntemin ya da stratejinin geçerli ve kullanı-

1 “Ve” tek tip, tek biçim, homojenlik ve evrenselciği simgeleyen moderniteye, “Ya da” ise 
farklılığı, çeşitliliği ve çoğulluğu simgeleyen postmoderniteye atfen kullanılmaktadır. 
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lır olabilmesi için modern eğitim bilimleri kapsamında mı yer alamsı gerekir? 
Modernliğin tartışması bir kenara bırakılırsa; modern eğitim bilimleri, eğitim 
teknolojileri ve eğitim kurumlarının karşısında gelenekseli temsil eden Med-
reselerin sistematiğinde yer alan program ve tekniklerin eğitim yöntemi, yö-
netimi ve kalitesi açısından geçerliliği hangi ölçüdedir? Medreselerin uzun bir 
tarih diliminde etkin ve aktif bir şekilde kullandığı ve hala geçerliliği bulunan 
mütalaa tekniği, Modern eğitim tahayyülesinin dışında ürettiği özgün bir ka-
zanımdır. Mütalaanın tanım ve eğitsel boyutuna geçmeden yöntem, teknik ve 
strateji kavramlarına değinmek yerinde olacaktır.

2. Temel Kavramlar
Nasıl öğretmeliyim sorusunun temelinde öğretim yöntem, teknik ve stra-

tejileri bulunmaktadır. Birer araştırma ve inceleme terimleri olarak aralarında 
farklar bulunmakla birlikte sözgelimi öğretim için kullanıldıklarında iç içe ve 
birbirlerine yakın olarak kullanıldıkları görülmektedir. Dolayısıyla öğretimin 
nasılıyla ilgilenirken yöntem, teknik ve strateji kavramlarının sırasıyla doğru 
bir biçimde belirlenmesi ve birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bu noktadan ha-
reketle aşağıda, kavramların izahatı yapılacaktır:

Yöntem: a) Genel itibariyle yöntem, bir hedefe ulaşmak için takip edilen 
yol, izlenen taktik, sergilenen tavır ve tutum olarak tanımlanmaktadır. Eğitim 
ve öğretim etkinliği için kullanıldığında ise belli bir konuyu öğrenmek veya 
öğretmek için, bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli ve dizgeli bir yoldur 
(Erdem, 2006). Öğretim sürecinde tüm işlerimizi belirli bir plana bağlı kalarak 
yaparız. Fidan, öğretim sürecine ilişkin yöntemi; hedefe ulaşmak için takip edi-
len yol olarak tarif eder. Hesapçıoğlu’na göre öğretim yöntemi, “düşünülmüş 
ve planlanmış bir eylem biçimi olup çalışmaları düzenler, disiplin altına alır.” 
Bu yönüyle öğretime yön veren ve öğretmene yol gösteren bir pusula hükmün-
dedir (Fer, 2014, s. 9). Eğitimde ve öğretimde; anlatma, soru-cevap, problem 
çözme, tartışma, grup çalışması gibi farklı yöntemlerden bahsedilebilir (Cebeci, 
2005, s. 62-69). Fakat nihayetinde yöntemi eğitim stratejisi belirler. Dolayısıyla 
stratejiyle bir neden sonuç ilişkisi söz konusudur.

Strateji: b) Günlük olarak önemli gördüğümüz işleri bir strateji çerçevesin-
de gerçekleştiririz. Çünkü strateji olmadan amacımıza ulaşmak güçtür. Peki, o 
halde strateji nedir? Strateji; Açıkgöz’ün izleğinde bir şeyi elde etmek ya da bir 
amaca ulaşmak için geliştirilen ve izlenen planın uygulanmasıdır. TDK, strateji 
kavramı için “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” ifade-
lerini kullanır (Fer, 2014, s. 8,9). Öğretim için düşünüldüğünde öğretim işinin 
belli bir plan ve izleğe bağlı gerçekleştirilmesidir. Diğer bir söyleyişle öğretimin 
buluş, sunuş ve araştırma-inceleme şeklinde üç farklı tarzda gerçekleşmesidir. 
Kısaca açıklamak gerekirse strateji, “nasıl öğretelim hangi yöntemi nasıl kulla-
nalım” sorularına yanıt arama çabasıdır (Erdem, 2006). Ely, öğretim stratejisini, 
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tamda bu anlama gelecek şekilde, öğretmenin kaynak belirlemede ve bilgileri 
sunmakta izlediği yol şeklinde tanımlar. Görüldüğü üzere yöntemle çok sıkı bir 
etkileşim içleminde kullanılmaktadır.

Teknik: c) Basit ve özlü bir tabirle teknik, izlenen yönteme bağlı olarak baş-
vurulan araç ve gereçlerin toplamına denir. Eğitim ve öğretim bağlamında ise 
teknik; “öğretim için başvurulması gereken beceri ve işlem” şeklinde tanım-
lanabilir (Erdem, 2006). Bilen’e göre teknik, öğretim materyallerini sunma ve 
örgütlemede izlenen yoldur (Fer, 2014, s. 10). Bu tanıma göre teknik yöntemin 
işlerliğini sağlayan araçlardır. Yöntemle ilişkisi daha doğrusu ortak noktası her 
ikisinin de eğitimde izlenen bir tavra ve tutuma ilişkin olmasıdır (Erdem, 2006). 
Aralarındaki fark ise yöntemin ne şekil yapılacağı, tekniğin ise neyle yapılaca-
ğını belirtiyor olmasıdır.

 
Bir Eğitim Yöntem, Stratejisi ve Tekniği Olarak Mutalaa 3. 

3.1. Mutalaanın Mahiyeti? Mutalaa nedir? Nasıl yapılır? Ne şekilde ve ne-
lerle açıklamak mümkündür? Bu vb. bir dizi soru mutalaa denildiğinde açık-
lanmayı beklemek üzere sıralanmaktadır. Mutalaa, genelinde Medrese gelene-
ğinde özelinde ise Hâlidiye Medrese geleneğinin önemli bir dil edinim etkinliği 
olarak işlevsel bir biçimde yürütülmüş ve halen de yürütülmektedir. Sessiz-gizil 
bir öğrenme etkinliği olan mutalaa; özet bir ifade biçimiyle sessiz bir düşünme 
etkinliği olarak tanımlanabilir. Dil biliminde hatırı sayılır bir yeri bulunan ta-
nımın mahiyeti, tanımlanış biçimi ve tanıma ilişkin teknik nüanslara, mutalaa 
sözcüğü bağlamında değinilmeyecektir. Fakat mütalaanın sessiz bir düşünce 
etkinliği şeklinde özet bir biçimde tanımlanması, tanımın; cami ve mani kayıt-
larının ötesinde bir gerçekliğe işaret etmektedir. 

Eyüp’ün mütalaanın neliğine ilişkin biraz ironik ve düşünceli bir tavırla 
“sessiz bir düşünme ve öğrenme biçimidir” şeklindeki ifadeleri teknik tanım-
lamaları aşma örnekliği bağlamında okunabilir (Erişim tarihi: 15.03.2017). Ko-
nuşmanın devamında Eyüp’ün; mütalaanın kazandırdığı bir kıvraklıkla sarf 
ettiği bu ifadeler onun teknik ve mekanik tanım ve etkinliklerden hoşlanma-
dığını göstermektedir. Eyüp birbakıma şunları söylemekteydi; “Mutalaa”, dil 
öğreniminde (eğitiminde) bir aşama farklı bir deyişle kendini aşma aşamasıdır. 
Talibin edilgenlikten işteşliğe ve etkenliğe geçiş aşmasıdır. Hocanın tekelinden 
denetimine geçiş olarak da ifade edilebilir. Foucault’un iktidarın aşırılığı ve do-
ğasına ilişkin kullandığı disiplin toplumundan denetim toplumuna geçiş Med-
rese özelinde düşünüldüğünde mutalaa etkinliğiyle ilişkilendirilebilir (Kaplan, 
2011). Mahiyetleri farklı olmakla birlikte talibin disiplinci eğitim kademesin-
den denetimci aşamaya geçtiğini gösterir mahiyettedir. Fakat buradaki denetim 
yetkeci ve kontrolcü bir denetimden ziyade öğrencinin gelişimine açık esnek 
bir denetimliliktir. Öğrencinin, hocanın takdiri ve denetlilirliğinde, özgüvenli 
girişimlerine katkı sağlar.
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Mutalaa, yetkinleşme yolunda emek sarf edilen bir düşünme etkinliğidir. 
Belli bir seviyeyi kat eden talibin hücresine çekilerek aktif bir üretim sürecine gi-
rerek işlettiği bir öğrenim etkinliği olarak da bakılabilir. Mutalaa birbakıma, dü-
şüncelerarasılık, düşünsel çoğulculuk, ibareler arası etkileşim, zihin jimnastiği 
ve bir teori-pratik bireşimidir. Öğrencinin birçok farklı metin arasında kurduğu 
iletişimsel ve etkileşimsel bir ağdır. Bir zihin egzersizi olarak görülebileceği gibi 
bir düşünce ağı-networku olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla mutalaa bir tür 
düşünümselliktir. Bu bağlamdan hareket eden Çağatay, mutalaa hakkında şu 
ifadelere yer vermektedir:

“Mutalaa, tuluu kökünden türeyip ala harfi cerriyle kullanılmaktadır. Keli-
memin türevleri talee ala, ittalee ala, taalee ala vb.leridir. Farklı kullanım form-
larına sahip sözcüğün kelime anlamı bir şeye vakıf olmak, farkına varmak, bir 
şeyin detaylı ve derinlikli bilgisine sahip olmaktır. ‘İttalee ala şeyin’ bir şeyin 
künhüne vakıf olmak, bir şey hakkında ya da bir şey üzerine derinlikli bir ince-
leme yapmaktır. Nitekim Kur’ anı Kerimin “tatteliu alel efide” ayeti celilesinde 
bu durum benzeri bir yaklaşımı ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu ayette yer 
alan “tatteliu alel efide” ifadesi, Allah (cc)ın kalplere vakıf olduğunu kalplerde 
geçen tüm gizlilikleri bildiğini bildirmek üzere istimal edilmiştir.

Ayrıca mutalaa kelimesini kıraat kelimesiyle ilişkilendirebiliriz. İqra su-
resinde geçtiği üzere qraat kapsamlı bir kullanıma atfen kullanılmıştır. Qraat 
kelimesi evrenin ve insanın derinlikli okumasına işaret eder. Mutalaa da aynı 
şekilde metinler üzerindeki tertipli ve derinlikli incelemeyi-okumayı belirtmek-
tedir. Mutalaa öğrencinin bir önceki ya da okuyacağı bir sonraki dersinin çeşitli 
metinlerden istifade ederek hocaya gerek bırakmayacak şekilde bir ön ve hazır-
lık aşamasıdır. Mutalaa kelime kökenine bakıldığında öğrencinin dersine vakıf 
olması ya da diğer bir deyişle dersinden haberdar olması ve hocasıyla tartışabi-
lecek argümanlara ulaşmasıdır” (Erişim tarihi: 27.03.2017).

Çağatay’ın yukarıda yer verilen alıntısı, mütalaanın mahiyetine ilişkin önem-
li ipuçları sunmaktadır. Kelimenin etimolojisinden hareketle kavramı açıklama-
ya çalışan Çağatay, mutalaayı bir tür derinlikli okuma ve okuduklarına vakıf 
olma durumu olarak izah etmektedir. İfadelerde yer alan önemli bir husus da 
mütalaanın qraat kelimesiyle semantik olarak ilişkilendirilmesidir. Çağatay’ın 
ifadeleri dikkatle izlendiğinde şöyle bir çıkarımda bulunulabilir. Mutalaa bilim-
sel ve akademik çalışma dilinin kullanılmadığı bir zeminde geliştirilen kıvrak, 
zengin ve derinlikli bir strateji ve eğitim-öğrenim tekniğidir. Tıpkı öğrencinin 
ya da hocanın dersine çeşitli tez, makale ve kitap gibi çeşitli kaynaklardan ha-
zırlanarak gelmesi gibidir. Üstelik bir tez araştırmasının önceli olarak da değer-
lendirilebilir. 

Zergun, mütalaanın neliğine ilişkin görüşlerini şöyle ifade etmektedir: 
“Mutalaa, kelime anlamı olarak ‘doğdu’, ‘çıktı’ anlamlarına gelen “talee” kö-
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künün ismi mefulüdür. Terim olarak ise konuya önceden hazırlanıp konuya 
hâkim olma anlamında kullanılır. Özellikle şark Medreselerinde eğitim süreci-
nin belli bir aşamasından sonra uygulanan bir ön etüt sitemidir” (Erişim tarihi: 
23.03.2017). Benzer ifadelere başvuran Emrullah’ın, mütalaaya ilişkin izahatı 
şöyledir: “طالع		يطالع		مطالعة” kökünden gelen mütalaa dikkatle okumak incelemek 
anlamına gelir. Medreselerde dersten önce veya sonra talebenin aldığı veya ala-
cağı dersin üzerinde derin düşünmesi ve içten okuması şeklinde gerçekleşen 
bir çeşit etüttür” (Erişim tarihi: 25.03.2017). Her iki katılımcının ifadeleri dik-
kate alındığında, mütalaanın mahiyetine ilişkin ortak bir noktanın vurgulandı-
ğı gözlenmektedir. Kelimenin etimolojisinden hareket edilerek kelimenin hem 
sözcük hem de terim anlamlarına yer verilmiştir. Terim anlamının Medrese-
lerde yer edindiği muhtevanın yanı sıra her iki katılımcının üzerinde durduğu 
ortak payda mütalaanın bir etüt olduğu şeklindedir. 

Toparlamak gerekirse mutalaa, düşünümsel bir eğitim-öğrenim tekniği ve 
stratejisidir. Derse ilişkin bir ön hazırlık, ders hakkında derin ve incelikli dü-
şünümsel bir analiz ve ders üzerine diyalektik bir tartışma zeminidir. Mutalaa, 
hem derse gösterilen ciddiyet ve ehemmiyeti gösterir hem de dersin farklı kay-
naklar üzerinden incelenerek daha zengin ve sağlık bir ders işlenmesine katkı 
sağlar. Xemgin’in bu bağlamdan hareketle mutalaaya ilişkin açıklamaları şöyle-
dir. “Mutalaa, bildiğiniz gibi bir öğrencinin derse gitmeden önce dersi gözden 
geçirmesidir. Burada önemli olan husus mutalaanın belli bir kitaptan sona baş-
lıyor olmasıdır. Yani öğrenci kitaptan anlayacak gramerden anlayacak ondan 
sonra mutalaa yapabilsin. Temel amacı öğrenciyi iyi yetiştirmektir. Öğrenci ne 
kadar biliyor ne kadarını anlıyor onu test ve tespit etmektir. Bir de hocadan tam 
bir şekilde istifadeyi sağlamaktır” (Erişim tarihi: 12.03.2017). Zınar ise mutala-
ayı, şöyle tarif eder: 

“Mutalaa, Medrese geleneğinde okuyan öğrencilerin bir sonraki okuyacak-
ları dersi gözden geçirmeleri, o dersi çalışmaları yani hazırlık yapmaları ve bir 
nevi o dersin biraz farkına varmalarıdır. Mutalaanın yarınki derse hazırlık olu-
şu şöyle; mesela öğrenci sadece okuduğu kitaptan değil şerh ve haşiyelerden 
hareketle yapar. Mutalaayı her öğrenci değil belli seviyedeki bir öğrenci yapa-
bilir. Mutalaa, Medreselerce değişse de sözgelimi Avamil, Zuruf ve terkip gibi 
kitaplarda yapılmaz hatta bazılarında Şerhul Muğni de bile yapılamaz. Öğrenci 
henüz başlangıçta olduğu için pek fazla bir etkisi olmadığından ötürüdür. Öğ-
renci ilkin belli bir altyapıya sahip olacak daha sonra kendisi metinleri okuyup 
anlayabilecek duruma geldiğinde mutalaa yapar” (Erişim tarihi: 11.03.2017).

Netice itibariyle mutalaa, sistematik, düşünümsel (teori-pratik iç içeliği), de-
rinlikli, sağlıklı, etkileşimli ve zengin bir bilgi ağına dayalı bir eğitsel etkinliktir. 
Birkaç kişinin ortak okuduğu bir derste mutalaa, hocanın bir nevi modeatör-
lüğünde gerçekleşen bilgi ve kaynak ağırlıklı sunumdur. Mutalaa hem düşü-
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nümsel hem de bilişsel bir öğrenim aktivitesidir. Daha evvel söylendiği üzere 
mutalaa, yöntem, strateji ve tekniğin bütünleşiği içerisinde gerçekleştirilen bir 
eğitim-öğrenim etkinliğidir. 

Mutalaanın giriş kısmında sessiz bir düşünme etkinliği olduğuna değinil-
mişti. Mutalaanın düşünümsel ve sessiz bir düşünme etkinliği şeklinde ger-
çekleştirilmesi sessiz ve sakin bir ortamın tercih edilişine de bağlanabilir. Zira 
mutalaanın gerçekleştirileceği ortam sessiz ve sakin olmak zorundadır. Dola-
yısıyla mutalaa yapan kişi kaynaklar üzerine düşünürken zihni berrak olmalı 
ve metinler üzerinde yoğunlaşabilmelidir. Dikkat dağıtan herhangi bir olasılık 
mutalaanın verimsiz gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle Med-
reselerde özel bir mutalaa odası bulunmaktadır. Oraya sessizce girilir ve asla 
orada yüksek sesle konuşulamaz. Mutalaa aynı zamanda derin ve incelikli bir 
düşünme etkinliğidir. Bu yüzden dikkati dağıtacak herhangi bir durumun ger-
çekleşmemesi ve dolayısıyla ortamın zihinsel odaklanmaya müsait olması ge-
rekir. 

Mutalaanın mahiyetine ilişkin veriler dikkate alındığında mutalaanın hem 
bir eğitim yöntemi, hem bir eğitim stratejisi hem de bir eğitim tekniği oldu-
ğu görülecektir. Mütalaanın gerek hem öğrenci ve hocalar tarafından yapılıyor 
oluşu gerekse de mahiyeti, niteliği ve çoklu amaçları bakımından hem öğretim 
yöntemi, hem stratejisi hem de tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. Nasıl yapılır? Mutalaa sıra kitaplarında belli bir seviyeyi yakalamış öğ-
rencinin gerçekleştirebileceği bir eğitsel etkinliktir. Öğrencinin okuduğu bir 
önceki veya okuyacağı bir sonraki derse ilişkin konu bağlamında kitaplar üze-
rine yaptığı inceleme ve araştırmadır. Öğrenci dersi okudu ana kaynağın yanı 
sıra yardımcı kaynaklara başvurarak araştırmayı zenginleştirir. Konuyu daha 
somut hale getirmek, pratikleşmek ve kalıcı hale getirmek adına yardımcı kay-
naklara başvurulur. Ayrıca ana kaynakta yer almayan hangi işkâl ve tartışmala-
rın ve hangi kaide ve inceliklerin bulunduğunu tespit etmek üzere öğrencilerce 
araştırılır. Dersin hazırlancısı, mutalaa ile birlikte hocadan öğrenciye kaymak-
tadır. Tabi mutalaa sadece öğrencinin başvurduğu bir strateji ve teknik olmayıp 
hocanın da ders verirken öncelikleri arasındadır. 

Emrullah’a göre mutalaa iki şekilde yapılır: “1- Hocanın verdiği dersi mü-
talaa etmek yani talebe aldığı dersi harfinden manasına kadar ibareyi gözden 
geçirir ve inceler. Üzerinde düşünecek varsa şerhlerine bakacak yani hocanın 
verdiği bilgiden yola çıkarak konuyla ilgili bilgiyi toplayacak. 2- Talebenin der-
se gitmeden alacağı dersi mütalaa etmesidir” (Erişim tarihi: 25.03.2017). Benzer 
bir yaklaşımı da Çağatay sergilemiştir. Ona göre mutalaanın hem öğrenci hem 
de hoca olmak üzere iki ayağı bulunmaktadır. “Öğrenci gireceği derse önceden 
dersin ana kaynağının yanında yardımcı kaynaklara başvurarak araştırır. Öğ-
renci, ders içerisinde yer alan problemli ibarelerin, kaidelerin ve tematik nokta-
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ların iyi bilinmesi için kaynak üzerine yapılmış şerhlere başvurur” (Erişim tari-
hi: 27.03.2017). Böylelikle derse hazır ve ders hakkında donanımlı bir konuma 
yükselir. 

Mutalaa, Medreseden Medreseye değişmekle birlikte günün belli saatlerin-
de yapılır. Çoğunlukla sabahın erken saatleri, ikindi sonrası veyahut yatısı son-
rası tercih edilir. Tabi bu vakitlerin tercih edilmesinin nedeni özellikle sabah 
saatlerinde zihnin berrak, dinç ve net oluşuyla alakalıdır. Aynı şekilde yatısı 
saatlerinde mutalaanın gerçekleştirilmesi o saatlerde ortamın sakin ve zihinsel 
yoğunlaşmaya elverişli olmasıdır. Emrullah’ın ifadeleri bu bağlama uygun düş-
mektedir: “Mutalaa, sabahın erken saatlerinde insan hafızasının daha berrak 
olduğu zamanda ve insanların yattığı, her tarafın sakin olduğu gece saatlerinde 
yapılır” (Erişim tarihi: 25.03.2017).

Xemgin’in, “öğrenci bazen sadece ders kitabına bakar -kolay metinlerde- ba-
zen de şer ve haşiyelerine bakar, kitabın kenarlarına önemli noktaları not eder. 
Zor ibareleri mutalaa ile halletmeye çalışır. Mutalaanın belli bir odası ve belli bir 
süresi vardır” (Erişim tarihi: 12.03.2017) şeklindeki ifadeleri ile Zınar’ın, “Med-
reselerde genelde akşam saatlerinde bir saat bir buçuk saat süreyle yapılır. Artık 
öğrencinin okuduğu kitaba göre değişir. Mesela mola Camiyle alt bir kitabın 
mütalaası farklılaşır. Öğrenci okuduğu temel kitabın yanında şerh ve haşiyele-
rini de alarak inceler. Mutalaa diğer şerh ve haşiyelerden istifade ederek öğren-
meye yönelik bir yöntemdir” (Erişim tarihi: 11.03.2017) şeklindeki aktarımları bu 
bağlamda değerlendirilebilir. Bu kapsamdan yola çıkılarak mutalaa hakkında 
şunlar söylenebilir: mutalaa dinç bir beyin, sessiz bir mekân, odaklanma, yoğun-
laşma ve pratiği de kapsayacak şekilde bir düşünümselliği gerektirir. 

Amacı Nedir?3.  Hoca derse daha aktif ve etkin bir şekilde hazırlanmak 
adına mütalaaya başvurmak durumundadır. Aynı durum öğrenci için de ge-
çerlidir. Dolayısıyla mütalaanın bir hoca bir de öğrenci olmak üzere çift yönlü 
bir kullanımı söz konusudur. Fakat her iki durumda da maksat, daha verimli, 
etkin ve aktif bir dersin işlenebilmiş olmasıdır. Mutalaa her şeyden önce bir 
ders bilinci oluşturmaktadır. Öğretime konu olan söz konusu dersin ne denli 
önemli olduğunu gösterir ve bu algıyı mutalaa sayesinde bir gün öncesinden 
sürekli dinamik tutmaya çalışır. Tabi tekil ve sınırlı amaçtan ziyade dersin ve 
öğrenimin niteliğine ilişkin çoklu amaçlardan bahsedilebilir. 

Mutalaa bir önceki dersi pekiştirmeyi, zihne yerleştirmeyi ve tabir yerin-
deyse akla oturtmayı hedeflediği gibi bir sonraki ders hakkında birtakım ön 
bilgilere sahip olmayı farklı bir tabirle ders hakkında malumat sahibi olmayı da 
hedefler. Böylelikle öğrenci, bir sonraki derste neyi, niçin ve hangi tartışmalar 
bağlamında öğreneceği hakkında bir fikir sahibi olur. Hocanın da aynı sürece 
dâhil olarak dersi daha etkin, aktif ve verimli bir şekilde geçirmesini sağlaması, 
ufuk açıcı olabilmektedir. 
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Çağatay, mutalaayı; “öğrencinin; bir önceki dersi tam anlamıyla kavramak 
ve zihne yerleştirmek için ya da bir sonraki ders hakkında malumat sahibi ol-
mak, dersi, kaynaklarını ve problem alanlarını tanımak ve hocayla dersi tartışma 
zeminine çekmek için başvurduğu bir etkinlik” olarak niteler. Dolayısıyla ona 
göre mutalaanın amacı; “daha sistematik, düzenli, planlı ve programlı bir ders 
işlemeye” katkıda bulunmaktır (Erişim tarihi: 27.03.2017). Öğrenci açısından 
değerlendirildiğinde mutalaanın amaçları arasında derse etkin katılım, kaynak 
çeşitliliği sağlamak, dersin planlı, programlı ve sistematik bir şekilde işlenmesi-
ni gerçekleştirmek vb. yer almaktadır. Hoca içinse mutalaa, sadece bir sonraki 
derse aktif ve verimli bir katılım sağlaması için başvurulan bir kaynaktır.

Emrullah’a göre mutalaanın gayesi, “talebenin dersi daha iyi anlamasına 
katkı sunması, ayrıca talebeye kendi kendine araştırma imkânını sağlayacak 
olmasıdır” (Erişim tarihi: 25.03.2017). Zınar, mutalaanın gayesine ilişkin şun-
ları ifade etmektedir: “Mutalaa, Medrese geleneğinde okuyan öğrencilerin bir 
sonraki okuyacakları dersi gözden geçirmeleri, o dersi çalışmaları yani hazır-
lık yapmaları ve bir nevi o dersin biraz farkına varmalarıdır” (Erişim tarihi: 
11.03.2017). Xemgin ise şöyle der: “Mutalaanın temel amacı öğrenciyi iyi ye-
tiştirmektir. Öğrenci ne kadar biliyor ne kadarını anlıyor onu test ve tespit et-
mektir. Bir de hocadan tam bir şekilde istifadeyi sağlamaktır” (Erişim tarihi: 
12.03.2017).

Ayrıca daha derinlikli araştırma, farklı kaynaklara ulaşma, bilginin güvenir-
liliği ve geçerliliğini test etme, hocanın eksikliklerini telafi etme ve diğer heval-
derslerle diyalojik ilmi bir tartışma zemini oluşturma gibi farklı amaçları da bu-
lunmaktadır. Mutalaa sayesinde öğrenci, daha cesur ve efektif bir şekilde itiraz-
lar geliştirebilir ve hocanın varsa eksik ve kusurlu paylaşımlarını eleştirebilir.

Önemi Nedir? 4. Mutalaanın Medrese eğitimindeki konumuna bakıldı-
ğında oldukça saygın-kayda değer bir yer teşkil ettiği görülür. Özellikle belli 
bir seviyenin üstündeki (tabir yerindeyse ağır) kitaplar için mutalaa vazgeçil-
mez bir eğitsel etkinliktir. Mahiyeti anlatılırken değinildiği üzere mutalaa, hem 
eğitim yöntemi, hem stratejisi hem de bir eğitim tekniğidir. Eğitim yöntemi ve 
stratejisidir. Zira öğrenmeye ilişkin benimsenen taktik ve izlenen bir yolu be-
lirtmektedir. Bir bakıma metnin nasıl öğrenileceğini ve ne şekilde daha etkin ve 
verimli kılınacağını gösterir. Mutalaa aynı şekilde eğitim bilimleri açısından bir 
tekniktir. Zira araştırma ve incelemede, bilgiyi elde etmede ve yöntemin uygu-
lanışında kullanılan bir araçtır. 

Mutalaanın sağladığı katkılar dikkate alınırsa önemi daha net anlaşılacaktır. 
Mutalaa, her şeyden önce öğrenciye bir yetkinlik ve özgüven kazandırır. Öğren-
cinin inceleme, sorgulama ve karşılaştırma yapabilme kabiliyetini geliştirir. Öğ-
renciye araştırma ruhu dolayısıyla araştırmacı kimliği kazandırır. Dersin iyice 
kavranmasını, düzenli ve sistematik bir biçimde işlenmesini sağladığı gibi ders 
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hakkında ve ders üzerine tartışma kültürü inşa eder. Mutalaa, öğrencinin artık 
bir seviye kazandığını gösterir. Modern bilim mantığıyla düşünüldüğünde ar-
tık bilimsel bir inceleme-araştırma düzeyine geldiğini gösterir. Konu hakkında 
farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri okuduğu kaynağın kenarına notlar şek-
linde kaydeder. Aynı şekilde ulaştığı kaynakları sözlü bir sunum yapma fırsa-
tına sahiptir. 

Öğrenci mutalaa vasıtasıyla edilgen bir konumdan etkin bir konuma yük-
selir. Bu etkinliği yapabilmesi için önceden değinildiği üzere sessiz mekân ve 
düşünümsel bir etüde ihtiyacı vardır. Mutalaa bir bakınma modern etüt ge-
leneğinin kökeninde yer almaktadır. Zihinsel yoğunlaşmayla gerçekleştirilen 
sessiz bir düşünme etkinliği olup eğitsel bir etüt hüviyetine sahiptir. mutalaa-
nın önemine ilişkin Zergun, şunları aktarır: “Şöyle ki kişi daha sonra göreceği 
derse önceden çalışıp aşinalık kazanır ve ders hocasının değineceği dersle ala-
kalı ince nüansları daha iyi yakalama potansiyeline sahip olur” (Erişim tarihi: 
23.03.2017). Bu ifadeler mutalaanın, dersin verimliliğine ilişkin önemine temas 
etmektedir. 

Çağatay’a göre “mutalaa, derse işlerlik, heyecan ve aktivite kazandırır. Der-
sin verimli ve zengin bir bilgi ağı içerisinde gerçekleşmesini sağlar. Derse iliş-
kin farklı kaynaklardan dipnotlar düşmeyi farklı kaynakları karşılaştırmayı ve 
problemi çözmeyi öğretir. Bilcümle mutalaa dersin daha sistemli, tertipli ve 
verimli geçmesine yardımcı olur. Dolayısıyla mutalaa ilmi bir araştırma seviye-
sinin eğitimsel etkinliğidir” (Erişim tarihi: 27.03.2017). Çağatay’ın ifadeleri göz-
lendiğinde mutalaanın, sistemik çalışma, araştırma kabiliyeti, serbest denetim-
lilik, problem çözme yeteneği gibi birçok katkısından söz edilebilir. Fakat kayda 
değer iki ipucu öne çıkmaktadır. İlki mutalaanın tıpkı bilimsel araştırmalarda 
olduğu gibi problem odaklı bir kaynak çalışması şeklinde gerçekleşmedir. İkin-
cisi ise eğitmenin kontrolünden serbest denetimine geçişi belirten Foucaultvari 
bir söyleme başvurulmuş olmasıdır.

Mutalaanın önemine değinirken W. Ranchiere’nin “Cahil Hoca”sından bah-
setmemek haksızlık olur. Ranchiere, bu kitabında aykırı bir tez ortaya atar. Ona 
göre eğitmenin konu hakkında bilgisiz olması öğrenimi daha kolay ve pratik 
hale getirir. Sözgelimi bu eserinde dil öğrenimi örnekliğinden hareket eder. Ya-
bancı dil bilmeyen bir hocanın başarılı dil eğitimi serüveninden söz eder. Ya-
bancı dil dersine giren hoca dili bilmediğinden öğrencilerine metin karşılaştır-
maları üzerinden dil öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, hiç dil bilmeyen biri yani 
“Cahil Hoca” eşliğinde kısa sürede dil karşılaştırmaları üzerinden dil öğrenirler 
(Ranciere, 2014). Mutalaa örnekliğine bakıldığında metinlerden hareketle bir 
dil öğrenimi söz konusu olduğu görülmektedir. Üstelik pek müdahil olmadığı 
bir öğrenim sürecidir. Mutalaa, metinlerden harekete dil öğreniminin oldukça 
eski bir eğitsel etkinliğidir. Dolaysıyla bu tezin önceli konumundadır.

Dil Eğitiminde Düşünümsellik (Hâlidiye Medreseleri Örneği) 
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Sonuç
Sonuç itibariyle mutalaa; çok yönlü, çok amaçlı, pratik ve etkili bir eğitim-

öğrenim etkinliğidir. Mutalaa; dersin kodlanması, kavranması, iyice bellenmesi, 
verimliliği, etkin ve etkileşimli/diyalojik bir şekilde işlenmesi için son derece ehem-
miyetlidir. Mutalaanın bu denli kapsamlı ve nitelikli mahiyetinden ötürü, eğitim 
bilimleri açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir eğitsel etkinliktir. Mutalaa, 
modern eğitim bilimleri içerisinde önemli bir eğitsel işlev teşkil eden “etüt” olarak 
değerlendirilebilir. Eğitim bilimlerinde; daha sonraları ön plana çıkacak olan eği-
tim yöntem, teknik ve stratejisi gibi kavramlar çok daha önceleri mutalaa etkinliği 
özelinde bir arada yürütülmüştür. Bu yönüyle modern eğitim bilimlerinin kav-
ramlarına öncülük ettiği söylenebilir. Medrese geleneğinin özgün bir üretimi olan 
Mutalaa, genel itibariyle eğitim özelde ise dil eğitiminde çok saygın bir konuma 
sahiptir. Belli bir yetkinliğe ulaşmış öğrencinin ya da eğitmenin, ders ve araştırma-
larında vaz geçilmez başvuru kaynakları arasındadır. 

Dersin verimliği, derse aktif katılım ve interaktif etkileşim gibi niteliklerin 
yanı sıra, öğrenen ve konu merkezli, problem çözme odaklı, eleştirel ve sorgu-
layıcı bir eğitim için mutalaa, oldukça önemli eğitsel ve düşünümsel bir etkin-
lik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca düşünümsellik, etkin zihinsel katılım, 
kaynak çeşitliliği, kaynakların karşılaştırılması, metinler arası inceleme, serbest 
denetimlilik, eleştirel özgüven, diyalojik tartışma zemini vb. açılardan ele alı-
nırsa ehemmiyeti daha net anlaşılacaktır. Bu kapsamdan hareketle; bir eğitim 
yöntem, strateji ve tekniği olarak mutalaa, modern eğitim bilimlerinin dil eği-
tim ve öğretimi faaliyetinde kullanılabilir. Öğrencinin öncesinden derse hazır-
lanması ve farkındalığının dinamik tutulması, ders hakkında malumat sahibi 
olması, dersin hangi kaynaklardan ve hangi itirazlar/problemler bağlamında 
işleneceği konusunda hazırlıklı olması için genel itibariyle eğitimde özelde ise 
dil eğitiminde önemli bir yer işgal etmektedir. Özetle düşünümsel bir dil eği-
timi etkinliği için mutalaanın modern eğitim bilimlerinin önceli olarak kabul 
edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması gerekir.
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Prof.Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ  
(Oturum Başkanı)

Kıymetli dinleyiciler, Sempozyumumuzun son oturumu olan Değerlendir-
me Oturumunu açıyorum.

Kapanış oturumu her zaman en keyifli oturumu teşkil eder. Çünkü artık 
yoğunluk bitti, herkes görevini bihakkın yerine getirdi, ondan sonra istirahat 
dönemi olacağı için en keyifli celseyi oluşturur. Ama bir taraftan da gerçekten 
bu keyifli iki günü bize yaşatanlar var, onlara teşekkürle başlamak istiyorum. 
Bingöl Üniversitesinin her bir elemanına, başta Sayın Rektör Bey’e, Dekan Bey’e 
ve koordinatör Orhan Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Bize çok keyifli iki gün 
geçirttiler.

Her sempozyumun kuşkusuz eksikleri de vardır, fazlaları da vardır. Eksik-
ler bağlamında sempozyuma bakacak olursak belki konular biraz daha farklı 
şekilde çalışılabilirdi. Bu ilerisi için, Hâlidîlik çalışılacak olursa, belki üzerine 
düşünmek gerekebilir. Ama artıları çok mu çok fazlaydı. İlk kez Türkiye’de ya-
pılmış olan bir çalışma. Ve inşallah bundan sonraki birçok çalışmaya da öncü-
lük yapacak olan bir çalışma. 

Çok güzel bir ev sahipliği vardı, bizi beslediler sağ olsunlar, kilo alarak 
İstanbul’a dönüyoruz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Ve ilk konuşmayı ev sahibi sıfatıyla Hasan Bey’e, son konuşmayı da yine ev 
sahibi sıfatıyla Orhan Bey’e bırakmış olalım. Hasan Bey, buyurun.
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Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ’nin  
Değerlendirmesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli hâzırûn, herkesi saygıyla selamla-
mak istiyorum. 

Bu sempozyumumuzda sunulan bildiriler, yapılan sohbetlerden benim çı-
kardığım bir iki netice var, onları sizinle paylaşmak istiyorum. 

Birincisi, tasavvufun Mevlânâ Hâlid ile ilgili yeniden aktif hâle gelmesi, ye-
niden yayılması noktasında. Bilindiği gibi tasavvuf ilk başlarda züht ve takva 
hareketi olarak ortaya çıktı. Tercüme hareketleri ile birlikte başka dillerden baş-
ka milletlerden yapılan tercümelerle birlikte tasavvuf o kültürlerden de beslen-
meye başladı, gelişmeye devam etti. Aşağı yukarı hicrî VI. - VII. yüzyıla kadar 
tasavvufun gelişme dönemi olarak bilinir. Muhyiddin İbni Arabî ve Mevlânâ 
ile birlikte felsefileşmeye başladı. Ondan sonra da durağan bir dönem geçirdi. 
Mevlânâ Hâlid’e gelinceye kadar hep geriledi. Fakat Mevlânâ Hâlid’in özellikle 
tasavvuf ile şeriatı, bir anlamda da sürekli birbirleriyle mücadele eden tekke ile 
medreseyi birleştirmesiyle birlikte tasavvuf yeniden revaç buldu ve kısa sürede 
Balkanlardan Orta Asya’ya kadar Doğu Asya’nın büyük bir kısmı, Kafkaslardan 
Ortadoğu’ya kadar büyük bir alana yayıldı. Bu tasavvuf için aslında bir nevi 
bir soluk alma gibi algılanabilir. Bu da Mevlânâ Hâlid’in bu noktada yaptığı 
büyük bir katkıya borçludur. Ek olarak Mevlânâ Hâlid tasavvuf ile şeriatı, daha 
özel anlamda tekke ile medreseyi birleştirmekle birlikte gerek kendi zamanın-
da gerekse halifeleri zamanında Hâlidîliğin yayılması, bir nevi insanlara oku-
ma yazma öğretme aracı oldu, adab-ı muaşeret öğrenme aracı oldu ve bilhassa 
Kürt bölgelerinde -bilemiyorum bu noktada yapılan bilimsel araştırmalar var 
mı- okuryazarlığın artmasına, insanların kültürle daha içli dışlı olmasına neden 
oldu. Bu son derece önemli bir noktadır. 

İkinci olarak, Mevlânâ Hâlid aşırı bir ehlisünnet savunucusu olarak büyük 
bir rol oynamıştır. Şiiliğe karşı büyük bir mücadele vermiştir ve ehlisünnetin bir 
nevi temsilcisi olarak gördüğü Osmanlı’ya destek vermiştir. Bu sebeple de bir 
nevi etkin olduğu bölgelerde ya da nüfuzu altındaki bölgelerde ve halifelerinin 
nüfuz alanlarında devletle halk arasında sıcak ilişkilerin gelişmesine yol açmış-
tır. Kendisi aslında siyaseti sevmemekle birlikte ümmet anlayışından hareketle 
bir nevi halkla devleti barıştırmış, halkın devlete olan desteğini sağlamıştır ve 
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bu yıllarca belki asırlarca devam etmiştir. Bu nokta da son derece önemlidir. 

Üçüncüsü, eserler üzerinde yeterince araştırma yapılmadığı anlaşılmakta-
dır. Bu özellikle Cumhuriyetle birlikte gerek tasavvuf üzerinde, gerek din üze-
rinde ve gerekse Kürtler üzerinde birtakım baskılar ve yasaklamalar Mevlânâ 
Hâlid’in Türkiye’de hak ettiği gibi tanınmasına engel olmuştur. Son yıllarda 
Kürtlerin ve Müslümanların siyasî açıdan aldığı solukla birlikte, hem Kürtler 
hem tasavvuf ve din üzerindeki araştırmalar yeniden başlamışsa da bu yeterli 
değildir. Hakikaten Mevlânâ Hâlid’in özellikle zamanımızdaki nesil tarafından 
hiç tanınmadığı ve dolayısıyla şahsiyeti, eserleri ve faaliyetleri üzerinde ciddî 
ilmî araştırmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Diğer bir konu da rabıta konusu. Bu konuya değinmeden geçmeyeceğim. 
Dün de burada bir soru sorulmuştu aslında. Müfid bey de cevap vermeye ça-
lıştı ama rabıta sadece Mevlânâ Hâlid’le başlayan bir olay değildir. Mevlânâ 
Hâlid’den önce Şihâbeddin-i Sühreverdî’de ve Necmeddin-i Kübra’da da görü-
lüyor. Şihâbeddin-i Sühreverdî bilindiği gibi Mevlânâ Hâlid’in hemşerisi sayı-
lır aynı zamanda ve Mevlânâ Hâlid’in eserlerinde ve kendisinde Şihâbeddin-i 
Sühreverdî’nin etkisi görülür. Bu konu tartışılmış, yani kimi tasavvuf çevreleri 
rabıta meselesini onaylarken yine bizzat Nakşîlerden kimisi de bunu eleştir-
miştir. Genel anlamda olaya baktığımız zaman hakikaten hem kültürel açıdan 
hem dinî açıdan hem siyasî açıdan hem toplumu zapt etme ve bir arada tutma 
açısından Mevlânâ Hâlid’in bölgeye ve bilhassa Kürtlere çok faydası olmuştur, 
Kürt coğrafyasında medreselerin yayılmasıyla onların yetişmesine çok katkısı 
olmuştur. Düşünün yani Cumhuriyet döneminde kırsal kesimde okullar yoktu. 
Peki, Kürtler ve bölge halkı nerden besleniyordu, nerden eğitim görüyordu? 
Medreselerde görüyordu. Bu medreselere de baktığımız zaman büyük oranda 
Mevlânâ Hâlid’e ve halifelerine borçluyuz. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla her 
açıdan Mevlânâ Hâlid bu bölgeye faydalı olmuştur. Görüşleri de tartışılmıştır, 
kendisine reddiye olarak yazılan kitaplar var, bunları biliyoruz. Hem kendisi 
hem de halifeleri tarafından Mevlânâ Hâlid’in görüşlerini savunan kitaplar ya-
zılmıştır. Dolayısıyla doluya yakın olan bir bardağa baktığımız zaman sadece 
boş kısmını değil, dolu kısmını da görürsek zaman Mevlânâ Hâlid’in bu halk ve 
toplum için çok faydalı olduğunu göreceğiz. Teşekkür ederim.
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Yrd.Doç.Dr. Abdulcebbar KAVAK’ın  
Değerlendirmesi

Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın Başkan, çok kıymetli hâzırûn, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten Bingöl’de iki güzel gün geçirdik. Havası, oksijeni de çok temiz, 
çok güzel; aynı insanları gibi. Allah vesile olan herkesten razı olsun, hepsinin 
eline gönlüne sağlık.

Toplumları değerli kılan ve sürekli, devamlı kılan sahip oldukları medeniyet-
tir. Bunu herkes bilir. Sizin medeniyetiniz yoksa istediğiniz kadar zengin olun, 
sayınız çok olsun siz dünya literatüründe yoksunuz. Toplumları değerli kılan 
bu medeniyettir. Medeniyetleri değerli kılan, özellikli kılan da içerdiği temel 
kodlarıdır. Bizim medeniyetimiz İslâm medeniyetidir ve bu İslâm medeniye-
tinin temel kodlarını -belki çok farklı kategorize edilebilir ama- birkaç başlık 
altında özetlersek burada toplamamızın amacını da daha iyi anlamış oluruz. 

Medeniyetimiz bilgiye, Müslümanlar arasındaki kullanımıyla ilme dayanır. 
Ne fark var bilgi ile ilim arasında? Bir bilgi vahiyle desteklenirse ilim olur ya 
da akıl ve o günün gerekleriyle kesin olarak ispatlanmışsa ilim olur. Biz Müs-
lümanlar ilmi kullanırız, malumat doğru da olabilir yanlış da olabilir ama ilim 
doğruya en yakındır, hikmete en yakındır. Bundan dolayı medeniyetimizin 
özünün bu bilgi ya da ilme dayanması çok çok önemli, bizi diğerlerinden farklı 
kılan kısım. 

İslâm medeniyeti merhamet üzerine kurulmuştur. Bu Hz Âdem (a.s.) Efen-
dimizden beri böyledir. Hz Peygamber (s.a.v.) Mekke’ye girdiğinde -hepimizin 
malumu olduğu üzere- Mekke halkı kılıçtan geçirilmeyi bekliyordu. Çünkü on-
lar Müslümanları kılıçtan geçirmişti, hiç acımamışlardı. Ne yapıyor Peygamber 
Efendimiz? Hepsini serbest bırakıyor. Hz. Ömer Efendimizin Kudüs halkına 
yaptığını yine bilirsiniz. Kudüs yöneticileri bizzat Hz. Ömer’e şehrin anahtarı-
nı teslim etmişlerdir. Hz. Ömer oradaki Hristiyanlara, gayrımüslimlere hiçbir 
şey yapmamış, serbest bırakmıştır kiliselerinde, havralarında. Ve çok ilginçtir 
Hz. Ömer Efendimiz Hristiyan tebaadan fakirliğinden dolayı cizye veremeyen 
birisine valinin verdiği cezayı kaldırmış, valiyi azarlamış ve o gayrımüslime 
maaş bağlamıştır. Bu, medeniyetimizin merhametinin göstergesidir. Çok şeyler 
söylenebilir de… Meselâ Selahaddin-i Eyyûbî’nin yine aynı Kudüs bölgesinde 
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yaptığı uygulama malumunuzdur. Selahaddin-i Eyyûbî orayı aldıktan sonra 
hangi Hristiyan’ın burnu kanamıştır, hangi Yahudi rahatsız olmuştur? Bunlar, 
bizim merhametimizin göstergeleri bağlamında bilinen temel örneklerinden sa-
dece birkaçı.

İslâm medeniyeti hikmete dayalıdır. Doğru olan, Müslüman olsun veya ol-
masın -Çin, Japon, Amerikalı, Hristiyan, Yahudi, Budist fark etmez-, bir toplum 
“hikmet”i, “gerçek bilgi”yi yakalamışsa, Müslüman o hikmete doğru gider. İşte 
bizim farkımız burada.

Ve maneviyat… Medeniyetimizin çok önemli ölçütlerinden biridir. Bizim 
maneviyatımız vahye dayalıdır, vahiy esaslıdır. Dün bir ayet-i kerime zikrettim, 
dedim ki: استعيذ باهلل. صبغة اهلل ومن احسن من اهلل صبغة “Allah’ın boyası”nı nasıl anla-
yacağız, Allah’ın boyası bizde nasıl tezahür eder? İslam ahlâkıyla. Bunu İmam-ı 
Gazalî çok güzel anlatmıştır, büyüklerimiz çok güzel anlatmıştır. Yaşam alanın-
da bunu en iyi temsil edenler de tasavvuf ve mutasavvıflarımız olmuştur. İşte 
bu manevî kültür içerisinde Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîliğe geldiğimizde özellikle 
Hâlidîliğin bizim için çok değerli ve önemli olan kısmı tasavvufu veya mistik 
anlamdaki söylem ve düşünceleri zaman zaman bidatler karışan tasavvufî ya-
pıyı İslâm’a şeriate yaklaştırmıştır. Hâlidîliğin en önemli kısmı budur. Tasavvu-
fu din dairesi İslâm şeriati çerçevesi içerisine dâhil etmek için çok yoğun çaba 
harcamışlardır. 

Ve Hâlidîlik ümmetçi bir harekettir. Zaman zaman bazı söylemler oluyor; 
işte Kürtçülük ve benzeri. Aslâ! Mevlânâ Hâlid evet Kürt’tür, ama aslâ siyasî 
anlamda bir Kürt devleti veya Kürtçülük ve benzeri bir oluşum ve çabanın içe-
risine girmemiştir. Bu konuda kendisine haksızlık yapılmaması lâzım. Ama 
Mevlânâ Hâlid ve halifeleri Kürtçe’nin Kürt kültürünün yaşamasına en büyük 
katkıyı da sağlayan yine bunlar olmuştur medreseler yoluyla. Bugün eğer bu 
dilin konuşulması anlamında Irakta, Suriye’de, İran’da, Anadolu’da bir şeyler 
varsa yine Hâlidîlere borçluyuz. Ama bunu kesinlikle siyasî yöne veya belli bir 
şeye çekmememiz lazım. Ortadoğu’da her etnik topluluktan Mevlânâ Hâlid’in 
halifesi vardır. İşte Bingöl’ü düşünün, Anadolu’yu düşünün Afganistan’dan, 
Hindistan’dan, Araplardan, Kürtlerden, Türklerden, hatta Afrika’dan halifele-
ri vardır. Bu neyi gösteriyor? Ümmetçiliğini gösteriyor. Bu yönüyle Hâlidîlik 
çok önemli ve Mevlânâ Hâlid özellikle Anadolu’da Ahmed Yesevî Hazretleri, 
Yunus Emre ve Mevlânâ gibi şahsiyetlerden sonra 19. ve 20. yüzyıla damgasını 
vurup bu bölgede tasavvuf ile İslâm dininin yaşamasına katkı sunmuştur. 

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum: Konya’da bir cami açılışına da-
vet edilmiştim. Orada demiştim ki: İki Mevlânâ’nın Anadolu’ya katkısı çok bü-
yüktür, sakın vefasızlık yapmayalım: Biri Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’dir, biri 
de Mevlânâ Hâlid’dir. Bu ikisine karşı eğer vefa borcumuzu yerine getirirsek 
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gerçekten ruhları şad olur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî Anadolu’da sevgi yo-
luyla nefreti engellemiştir, Mevlânâ Hâlid de ilim yoluyla firkati ve tefrikayı 
engellemiştir. Bu iki büyüğümüze karşı görevimizi yaptığımızda Bingöl başta 
olmak üzere bütün Anadolu ve diğer İslâm topraklarında biz vefa borcumuzu 
yerine getirirmiş oluruz. Özellikle Bingöl’le ilgili bir şeyler söyleyip kapatmak 
istiyorum. Osmanlı döneminden beri, dün de kısaca bahsettik, Bingöl ve çev-
resi ahde vefalı çıkmıştır, sabit-kadem olmuştur; inancına, kültürüne, imanına 
sahip çıkmıştır. Bu yönüyle bütün Bingöllü kardeşlerimi can u gönülden tebrik 
ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum efendim.
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Müfid YÜKSEL’in Değerlendirmesi

Daha önce Van’da da böyle bir sempozyum olmuştu, oraya da katılmıştım. 
Bu sempozyumlar inşallah daha da artar, daha da geniş boyutlu olarak yer alır. 
Çünkü sembol dinî şahsiyetler, farklı toplum kesimleri ve farklı coğrafyalar ara-
sında köprü olan şahsiyetler, kurucu şahsiyetler, bunlar önemli şahsiyetlerdir. 
İslâm dünyasında tarihe damgasını vurmuş, özellikle bu bölgeden yani Kürtler 
arasından çıkmış ve bütün İslâm âlemine mal olmuş bazı sembol dinî şahsiyet-
ler vardır; meselâ bir mukaddime sahibi İbn Salah Takiyyüddin Abdurrahman-ı 
Şehrezûrî gibi, Selahaddin-i Eyyûbî gibi, Fatih’in hocası Molla Gürânî gibi, Ta-
cüddin el-Kürdî gibi, Kadı Siraceddin el-Urmevî gibi, Mevlânâ Abdurrahman-ı 
Câmî gibi. Bu şahsiyetler bu bölgenin insanları arasından çıkmış ve tarihe 
damgalarını vurmuş sembol şahsiyetlerdir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de XIX. 
yüzyıla damgasını vuran şahsiyetlerin önde gelenlerindendir ve belki de başta 
gelenidir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî sadece kendi dönemine değil, bugüne ka-
dar yansıyan son iki yüzyıla damgasını vurmuştur. Çok geniş bir coğrafyada 
özellikle Hindistan’ın veya Orta Asya’nın batısına düşen bölgelerde Mevlânâ 
Hâlid vasıtasıyla Nakşibendîlik hem bir sıçrama yapmış, hem de medrese ve 
tekke birlikteliğiyle ilimle irfanı birleştirerek ve bunu müesseseleştirerek büyük 
bir sıçrama yapmıştır. Bir köprü oluşturmuştur, kurucu bir şahsiyet olmuştur 
ve aynı zamanda bir set oluşturmuştur. Ehlisünnette o orta yol, وجعلناكم امة وسطا 
ayet-i kerimesine uygun olarak o orta yolda aşırılıklara karşı da bir set olmuş-
tur. Meselâ Mevlânâ Hâlid’e baktığımız zaman bir taraftan İmam Ali Rıza ve on 
iki imam için yazdığı mersiyelerde Ehlibeyti sahiplendiği gibi bir taraftan da 
Rafızîliği içeren o akideyi de, o aşırılıkları da reddetmiştir. Mevlânâ Hâlid za-
manında baş gösteren Vehhabîlik fikirlerine karşı da hem Mevlânâ Hâlid, hem 
Mevlânâ Hâlid’in halifeleri, özellikle Mevlânâ Hâlid’in bir kısım halifelerinin 
halifeleri yazdıkları reddiyelerle ve faaliyetleriyle buna karşı da bir set oluş-
turmuşlardır. Yani o orta yolu, vasat dediğimiz o orta yolu, istikamet yolunu 
korumaya çalışmıştır. 

Rabıta ile ilgili bir iki şey söyleyeyim. “Hint kıtasından geldi” söylemi bi-
raz garip bir milliyetçilik kokuyor. Hindistan’dan gelen her şey sanki böyle 
Hinduizm’den gelmiş gibi bir ezbere boğulma söz konusu. Hâlbuki Müslüman-
lık Hindistan’da yayıldıktan sonra orada özellikle hadis alanında meselâ Radiy-
yüddin es-Sâğânî’nin Meşâriku’l-envâr’ı gibi, ya da meşhur Kenzü’l-ummâl gibi 
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çok önemli hadis külliyatları gelişmiştir. Bunu gördüğümüz zaman, “Hindu-
izm sokuldu” falan gibi bir şeye… Eğer bu olsaydı, İmam-ı Rabbanî geleneğin-
den Diyobend medreseleri doğar mıydı? Diyobend medreseleri Müceddidîliğin 
eseridir. Abdülaziz ed-Dehlevî, Huccetullahi’l-bâliğa sahibi olan meşhur Şah 
Veliyullah ed-Dehlevî’den gelen o gelenek kurdu, yani Müceddidiye geleneği 
Diyobend medreselerini oluşturdu. Hani bunu görebilirsek… Çünkü bir taraf-
tan Ekber Şah’ın oluşturduğu din-i ilâhîye karşı mücadele ederken bir taraftan 
Safevîlere karşı bir mücadele var Müceddidî geleneğinde. Hâl böyleyken kalkıp 
da bu konuda set oluşturmuş bir hareket için işte Budizm’den Hinduizm’den 
bir şeyler taşıdığını iddia etmek kadar garip bir şey olmaz. Çünkü bunlara karşı 
ciddî mücadele etmiş bir hareketin, bir oluşumun tamamen İslâm dışı şeyler-
den, ayrı dinlerden etkilenmesi gibi bir ihtimali göz önüne almanın son derece 
yanlış ve haksızlık olduğu kanaatindeyim. 

Bir diğer husus da şudur: Mevlânâ Hâlid “halvet der encümen” yani “halk 
içinde Hakla beraber olma” düsturuyla irfan ve ilmi toplumsallaştırmıştır, aynı 
zamanda bir dinamizm oluşturmuştur. Bir Şeyh Şamil hareketine baktığımız 
zaman veya Osmanlı-Rus savaşlarında bu bölgedeki insanların bu savaşlara 
katılımını gördüğümüz zaman… Meselâ Seyyid Taha Hakkârî’nin Osmanlı-
Rus savaşlarındaki yararlılıklarına ilişkin olarak elimizde arşiv belgeleri var. 
1828-1829 Osmanlı-Rus Seferinde Somay Aşiretinin Aşiret Konfederasyonunun 
Osmanlı Rus savaşına Osmanlıların yanında katılmasını sağlayan bizzat Seyyid 
Taha’dır. Bu konuda elimizde hatt-ı Hümayun belgeleri bile var. Daha sonra 
1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşında da, 93 Harbinde de aynı şekilde… Meselâ 93 
Harbinde Seyyid Sibgatullah el-Arvasî… O da Seyyid Taha’nın halifelerinden 
birisidir. Onun kardeşi Şeyh Abdulgaffâr ve halifesi ve damadı olan meşhur 
âlim Şeyh Hâlid el-Ureyfî her ikisi de bu 93 Harbinde Doğubeyazıt cephesinde 
şehit düşüyorlar. 

Diğer taraftan Mısır ve sair yerlerde de hatta Mekke’de de Hâlidî tekke-
leri vardı. Meselâ Ebû Kubeys Tepesi’nde Mevlânâ Hâlid’in hulefasından 
Şeyh Abdullah Mekkî el-Erzincanî’nin dergâhı vardı. Ondan sonra onun ha-
lifeleri Süleyman ez-Zühdî vasıtasıyla Endonezya’ya kadar yayılmıştır. Süley-
man ez-Zühdî’nin Cavalı, Endonezyalı halifeleri olmuştur; onun vasıtasıyla 
Hâlidîlik Endonezya’ya gitmiştir. Hatta orda Mekke’de bu vasıta ile birçok ki-
tap ve saire de basılmıştır. Bunun bir diğer örneği de Gümüşhanevî Dergâhı… 
Mevlânâ Hâlid’in halifesi Trablusşamlı Süleyman el-Ervadî’nin halifesi olan 
Gümüşhanevî. Gümüşhanevî çeşitli yerlerde kütüphane kurmuştur. Trabzon’un 
Of ilçesinin Uğurlu beldesinde (Çufaruksa köyünde) bir kütüphane kurmuş-
tur. Kütüphane binası hâlâ duruyor. Afyon’da bir kütüphane kurduğuna dair 
elimizde belgeler var; hatta bu kütüphanelerin bir kısmının katalogları var. 
Yani kütüphaneler inşa etmişlerdir aynı zamanda Nakşibendî şeyhleri Hâlidî 
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şeyhleri. Ve bunlardan meselâ başka bir örnek daha vereceğim: Gümüşhanevî 
dergâhına bağlı olan meşayihten Batumî Mehmed Fevzî Efendi İstanbul’da Zal 
Mahmut Paşa Eyüp Medresesinde hem müderrislik yapmıştır, hem orada Hacı 
Ali Nakşî Tekkesinin son post-nişi olmuştur. 1926’da şapka kanunundan dolayı 
Medine-i Münevvere’ye göçmüştür, vefatına kadar Mescid-i Nebevî’de Buhârî 
dersleri vermiştir. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda Nakşibendîliğin ne 
kadar büyük bir dinamizm oluşturduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bugün 
bile Hâlidîliğin mirasının bölgemizde barış ve birliğin teminatı olduğunu ve 
bundan sonra da bu işlevini devam ettireceğini tahmin ediyoruz. 

Teşekkür ederim.
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Prof.Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez: 

Müfit Bey’e ben de çok teşekkür ediyorum. 

Hasan Hocanın ve Müfit Bey’in anlattıklarından ortaya çıkan şey şu: Aslında 
daha yapılacak çok iş var Hâlidîlik bağlamında. Dolayısıyla bir tek sempozyum-
da mesele bitmiş değil, daha da devamı var. Belki Şehrezur diye bir sempozyum 
yapılsa, bu bile aslında tek başına çok şey sağlar bize. Meselâ -muhtemelen Mü-
fit Bey unuttu söylemeyi- Ebubekir Şehrezurî. Yani ümmet bağlamında dönüp 
baktığınızda son derce önemli bir isim gerçekten. Yani Şehrezurlu buraya geli-
yor, Muş bölgesine, Muş’tan Erzurum’a, Erzurum’dan İstanbul’a, İstanbul’dan 
Sultan Abdülhamit döneminde görevli olarak Güney Afrika’ya gidiyor ve Gü-
ney Afrika’da İslâm’ın yayılışını sağlayan zattır efendiler ailesi, Lütfullah Efen-
di ile birlikte gidiyor. Efendiler Ailesi olarak biliniyor o bölgede bugün hâlâ. 
Dolayısıyla aslında Şehrezur ya da bu bölgenin insanları ümmetin büyümesi, 
ümmet bilincinin büyümesi, ümmet ruhunun büyümesi adına önemli bir yerde 
duruyorlar idi ve önemli bir yerde de durmak zorundadır. Dolayısıyla biz bu 
ümmeti büyütmek istiyor isek ümmet şuurumuz, ümmet bilincimizle hareket 
etmek zorundayız. Parçaya talip olanlar -hangi parçaya talip olurlarsa olsun-
lar hiç fark etmiyor- parçaya talip olanlar kaybetmeye mahkûmdur. İster bu 
parça ırk olsun, ister bu parça bölge olsun, ister bu parça şehir olsun, ister ka-
bile olsun neresi olursa olsun, hiç fark etmiyor, parçaya talip olanlar kesinlikle 
kaybetmeye mahkûmdur. Şeyh Hâlid örneği, Ebubekir Şehrezurî Efendi örneği 
bize bütüne talip olduğunuz zaman daha geniş bir coğrafyada etkili olacağınızı 
gösterdiği gibi, asırlar sonra hâlâ zikrediliyor olduğunuzu, hâlâ sizi hatırlayan 
insanların varlığını bize gösteriyor, bu açıdan da bu önemli. 
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Prof.Dr. Orhan BAŞARAN’ın  
Teşekkür Konuşması

Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, 

Sempozyumumuzun bu Değerlendirme Oturumunda Sempozyumun koor-
dinasyon sorumlusu sıfatıyla son konuşmacı olarak ben esasen teşekkürlerimi 
ifade etmek istiyorum. Öncelikle Sempozyumun icrası noktasında idarî, maddî, 
manevî her türlü destek lütfunda bulunan Sayın Rektörümüz Prof.Dr. İbrahim 
ÇAPAK Bey’e, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Prof.Dr. Hakan OLGUN 
Bey’e, yine her türlü idarî katkılarından dolayı üniversitemiz genel sekreteri 
Sayın Doç.Dr. Abdullah TAŞKESEN Bey’e teşekkür ediyorum.

Ayrıca bildirileriyle katkıda bulunan hocalarımızdan öncelikle üniversite-
miz dışından buraya teşrif eden hocalarımıza, özellikle uzun bir otobüs yolcu-
luğu zahmetine katlanan Yrd.Doç.Dr. Esma SAYIN Hanımefendiye -o zahmetli 
yolculuğundan dolayı adını özellikle zikretmek istiyorum- ve diğer uzak ya da 
yakın diyarlardan gelerek bildirileriyle sempozyumumuza sundukları katkılar-
dan dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. 

Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarından da gerek bildirileriyle, gerek 
farklı hizmetleriyle katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. 

Sempozyumun icrası noktasında idarî personelin de katkıları oldu, onlara 
da teşekkür ediyorum. 

Katılımlarınızdan dolayı siz dinleyicilere de gerek üniversitemizin öğrenci-
leri olsun, gerek kurum amirlerimiz olsun, gerek diğer katılımcılar olsun herke-
se teşekkür ediyorum. 

İcra noktasında elimizden geleni yapmaya çalıştık ama beşer olarak yine de 
hatalarımız olmuş olabilir. Kusurlarımızı görmezden gelmenizi diliyorum. Tek-
rar herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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