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VMerkez Efendi Yolunda Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

TA K D İ M

Evliya Çelebi’nin tabiriyle yedi tepe üzerine kurulmuş şehrimiz İstanbul çağlar boyu güzelliğini 
muhafaza etmiş ve etmekte. Şehrimizin güzide ilçesi Zeytinburnu’da bu güzelliğin ayrılmaz bir 
parçası. Elbette bir yerleşim yerinin doğal güzelliğinin bugünden yarınlara aktaracak mühim bir 
miras olması kadar, o yerin taşıdığı kültürel birikim ve değerlerinin de bilinmesi, tanınması ve 
geleceğe aktarılması için çalışmalar yapılması elzemdir.

Zeytinburnu Belediyemiz şükürler olsun ki kültürel birikime sahip çıkılması hususunda nice ku-
rumlara örnek olacak bir seviyededir. İlçemizde bu birikimlerin başında gelen Tasavvufi-irfani 
mirasın tarih içindeki öncü şahsiyetlerinden biri hatta birincisi durumundaki Merkez Muslihid-
din effendi için yıllardır yapageldiğimiz faaliyetler ve yayınlar ortadadır. Bir külliyat bütünlüğü-
ne ilerleyen bu çalışmalar, bir bakıma bizlerin ecdadımıza olan vefa borcumuzun ifasıdır.

Kültür dünyasına kazandırdığımız bu eser de; bahse konu çalışmalarımızın sürekliliği açısından 
önemlidir. Büyük Mütefekkir, gönüller yapıcı bir maneviyat kandili olan Merkez Efendi ve için-
de olduğu yolun büyüklerinin farklı muhtevada biyografilerini veren bu eser, 16. Yüzyıla ait bir 
el yazma kaynak olup, ilk defa yayını gerçekleştirilmektedir.  

Eserin akademik çalışmalar için bir kültür hazinesi olduğu kadar, Merkez Efendi’nin kutlu izin-
de O’nun maneviyatını gönülden hisseden bütün hemşehrilerimizin de istifade edeceğine ina-
nıyorum.

Bu eserin titiz biçimde hazırlanmasında bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunarken, Zey-
tinburnu ilçemizi manevi mührü ile aydınlatan Merkez Efendi’nin huzurunda görev yapmanın 
bilinci içinde olmaktan bahtiyarlık duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum. 

Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı
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E S E R E  D A İ R

İstanbul’un seçkin beldesi Zeytinburnu’nu düşündüğümüzde, aklımıza ve gönlümüze etki 
eden değerlerin başında Merkez Efendi gelir. Osmanlı dünyasına adını sönmeyecek bir ilim ve 
irfan güneşi olarak nakşeden Merkez Efendi’nin kutlu izinde yıllardır devam eden ve artık bir 
gelenek halini alan “Merkez Efendi Tıp Günleri” ile bu büyük şahsiyetin dertlere deva, gönül-
lere şifa sayılacak ilmini, irfanını dünden bugüne , bugünden yarınlara yaşatan Zeytinburnu 
Belediyesi, belediyeciliğin sadece imar ve şehircilik faaliyetlerinden ibaret olmadığını; kalıcı 
belediye hizmetlerinin başında da tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak geldiğini en güzel 
biçimde göstermektedir.

Bu mirasın bir parçası olarak, İlk kez 16. Yüzyilda kaleme alınan ve yine muhtemelen Merkez 
Efendi  Dergâhı’nda zamanlar boyu ilave bilgiler eklenerek tekamül eden bu tekke yazmasını,  
bir bakıma Merkez Efendi’nin manevi yolunu; kendi dönemi, öncesi  ve sonrası ile ele alıp de-
ğerlendirdiği için, Farsça aslından günümüz diline aktarıp, gün ışığına çıkarmış bulunuyoruz. 

Kültür tarihi literatüründe ve sufi ıstılahatında Silsilenâme olarak adlandırılan bu tür eserler, 
ihtiva ettikleri biyografi bilgilerinin çoğu zaman başka kaynaklarda yer almaması sebebiyle, 
birinci elden müracaat kaynaklarıdır.

Eserin yayınında orjinal el yazmanın sayfa taramalarını da bütün olarak koruyup, akademik 
çalışmalarda birinci elden kaynak şeklinde kullanılmasını gözettik. Buna ilave olarak Farsça 
okuma kolaylığı sağlasın diye Farsça-Latinize okunuşuna da yer verdik. Bütün bunlardan daha 
önemli olarak da, eserin günümüz diline aktarılmasını sağladık. Böylece, ilgi duyacak olan 
herkesin bu önemli kaynaktan faydalanabilmesine kapı açtık.

Bu çalışmanın yayınlanmasına verdiği destekten dolayı Zeytinburnu Belediyemize ve Merkez 
Efendi’nin manevi huzurunda kalıcı hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

Seyfettin ÜNLÜ
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TA K R Î Z

Geleneksel anlayışta ilimlerin hepsi Allah’ın “el-Alîm” sıfatının fiiller düzeyinde zuhûra gelme-
sinden neş’et ederler. Zâhirdeki fiiller düzeyindeki bu oluşumun keyfiyeti bugün adına pozitif 
bilimler denilen ilim dallarını oluştururken bunun Bâtın’daki hakikatlerinin araştırılması ise 
din ve felsefe sahalarının işi olmuştur. Vahdet neşvesine sahip (holistic) ilim adamları bunlar 
arasındaki birliği görerek ikisi arasında modern çağın yaptığı gibi ontolojik bir ayrım yapmaz 
sadece ihtisas konusu olarak ayırırlardı. Binanaleyh Din ve Bilim çatışması o gelenekte yaşan-
mazdı. Gelenek kırılınca her iki taraf da bütünden koptu ve kargaşa (kaos) başladı.

Her iki çalışma alanında da ilim evvela (mukaddemât) kalıplar ve modellemeler olarak yolun 
ustalarından, üstadlarından öğrenilir (ta’lim) sonra o ilim adamının kendi istîdâtı ve kâbiliyeti 
nisbetinde buluşları, katkıları (keşf) buna ilave edilirdi. İlim ve Bilim tarihi işte bu keşifler ile 
ilerledi. Yani gerçek bilim adamları bu keşif sahipleri idi. Objektif tecrübeler üzerine konan 
sübjektif yorumlar ile inkişaf eden bu çift yönlü (zü’l-cenâheyn) bilgi akışında bazen hem zâ-
hiren ve hem bâtınen, bazen de sadece zâhiren veyahut sadece bâtınen intikal eden düşünce 
akışı olurdu. Geleneksel âlim bu düşünce silsilesine bağlanarak var olurdu. Hatta bir silsileye 
tâbî olmayanın ilmî şehâdeti kabul edilmezdi. Peygamberlerin bir nebevî silsileye bağlı olma-
ları gibi onlardan sonra gelenler de bu peygamberlere tâbi olarak onun getirdiği dini açarlardı. 
Peygamberin dünyevi ve zâhiri hayat üzerine olan açıklamaları müçtehid fakihler tarafından 
işlenirken metafizik ve mâneviyat üzerine olan bildirimleri  ârifler tarafından işlenirdi. Her 
iki yolun da Hz. Peygambere çıkan silsilesi olurdu. En büyük âlim ise her iki yoldan da sil-
silesi olan ve gelenekte “Bâtın ve Zâhir ilimlerinin sultanı“ diye anılan kimselerden olurdu. 
Bazen sadece bu kollardan birisinden silsilesi olurdu. Böyle durumda nihai otorite hangisi 
olacaktı. Geleneksel anlayışın hakim olduğu zamanlarda velâyet silsilesine bağlı olanlar daha 
üstün görülürken son asırlara doğru dünyevî ve araçsal ilimler otoriteyi ele geçirdi. Hatta ya-
kın zamanlarda silsileye tâbi olmama ve kayıtsızca (lâ-kaydî) hareket etme o kolda makbul 
görülmeye başlandı. Bâtınî ve mânevî ilimlerde ise böyle bir tavır ilim naklinin önündeki en 
büyük engeldi ve aksi düşünülemezdi. Tekke deyimleri içerisinde “El ele el Hakk’a” diye tabir 
edilen şey buydu. Mesleklerde de bu usul vardı. Her mesleğin bir Piri, bir ustabaşısı, bir kalfası, 
bir çırağı olurdu. Pir’den ustaya, ustadan kalfaya, kalfadan çırağa akan bir tecrübe, sanat, sır 
olurdu. “Pir görmüş”, “El tutmuş”, “Destur almış” v.b. gibi halk deyişlerimiz ile türkülerimizde 
geçen ‘Kalpten kalbe bir yol vardır – Göz ilen görünmez, sırdır’ dizeleri hep aynı fikrin ifadeleriydi.

İslam maneviyat mektepleri olan Tarikatler bir Pir’in ilmi, irfanı, istîdâtı, içtihadı, keşfi, zev-
kine bağlı olarak oluşan varlığın ve insanın hakikatini bulma metotlarıydılar. Günümüzde 
olduğu gibi sadece bir mekan adı değildi bu. Bir düşünce biçiminin adıydı ve kendi mekanı-
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nı yani dergâhları bilahare oluşturacaktı. Zira mekan ikincil olandı. Pîrlerin müşterek genel 
prensipleri olduğu gibi diğerlerinden ayrılan muayyen bir metodolojileri de vardı. Onun bu 
hususi metodolojisini izleyenler onun talebeleri, müridleri sayılırdı. Belirli ustalık derecesine 
gelmiş olan talebeye ise mesleğin hırkası giydirilir ve eline de ustalık diploması (icâzetnâme, 
hilâfetnâme) verilirdi. Bu bir bakıma çalışma izni idi. Bu izin alınmadan dükkan, tekke, medrese 
açılmazdı. Açılırsa izinsiz, ruhsatsız, destursuz sayılır ve orada mânevî feyiz ve bereket akışı 
gerçekleşmezdi. Günümüzde bu mezkur iki kanadın temsilcileri olan ilahiyatçıların ve sözüm 
ona şeyhlerin işlerindeki bereketsizlik işte bu feyiz akışının kesik olmasındandır. Güncel ta-
birle söyleyecek olursak ‘fişi takılı olmayan cihaz çalışmaz’. Ortada görüntü vardır sadece.

* * *

İşte elinizde tuttuğunuz bu eser bu manada hazırlanmış bir metin. Kapağında “Resûlullah sal-
lalahû Teâlâ aleyhi vesellem efendimiz hazretlerinden gelen Halvetî ve Sünbülî tarîkatleri silsile-
leriyle bilhassa Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî hazretlerinin Halvetî ve Sünbülî ricâlinin menâkıbları en 
doğru olarak burada yazılmıştır” diye bir kayıt düşülmüş. İç kapağında ise Kitâbu silsileti’l-ıstafâ 
li-ehli’s-safâ başlığı var. Metin içersinde ise bu başlık Silsiletü’l-Asfiyâ li-Ehli’s-Safâ şeklinde kay-
dedilmiş ki daha doğrusu bu olsa gerektir. Yani Safâ Ehli için Sâf ve Temiz İnsanlar Zincirinden 
bahseden bir kitap. Eser yoğun olarak Farsça olup sonlara doğru Türkçe yazılmış. 

Başlangıçta tasavvufa sıcak bakmayan bir ilim adamı olan Yusuf Sinan’ın (v.936/1529) Şeyh 
Cemal-i Halvetî ile karşılaşmasıyla ilmi hayatında farklı safha açılır. Şeyhi ona tarikat ismi 
olarak Sünbül adını verir. Yıllar sonra onun halifesi olur ve kendi içtihadıyla Halvetiyye içeri-
sinde bir kol olarak ortaya çıkan Sünbüliyye Tarikatı’nı tesis eder. Bir çiçek adıyla isimlenen 
bu ocak devam etseydi kimbili belki de bu yönüyle bugünün Yeşil Felsefe akımı içerisinde de-
ğerlendirilebilecek bir okul olabilirdi. İstanbul’un fethinin hemen akabinde kurulan ilk irfan 
ocağı olması hasebiyle Âsitane’nin mânevi topoğrafyasında kıdem sırasında en başlarda yer 
alır. Metruk bir Bizans Kızlar Manastırı’nda kurulan bu dergâh menkıbeye göre aynı zamanda 
Seyyidü’ş-Şühedâ Hz. Hüseyin efendimizin Şam esir pazarında satılan iki kızının da medfun 
olduğu yerdir. Sünbül Efendi öldüğünde onların yattığı yerin (Çifte Kumrular) ayak ucuna 
gömülmeyi vasiyet eder ve öyle de yapılır.

Mukaddimesinde pek çok eserden istifade ile yazıldığı söyleniyorsa da eser daha çok Hüseyin 
bin Ali el-Vâizi’l-Kâşifî’nin (ö. 910/1504-1505) Menâkıb-ı Evliyâ veyahut Reşahât aynu’l-hayat 
gibi eserlerinden istifade ile hazırlandığı anlaşılmaktadır. Son dönem şeyhler buna ilave edil-
miştir. Orada son olarak Şeyh Seyyid Nurullah b. Zekâî el-Merkezî adının kayıtlı olmasından 
ve bu eserle aynı torba içerisinde satılmakta olan 3 ciltlik Şecere-i Halvetiyye-yi Sünbüliyye’nin 
üzerinde yazar olarak Pîrî Paşa Şeyhi Nureddin Sünbülî, Merkezî isminin bulunmasından yola 
çıkarak bu eseri de aynı kişinin yazmış olduğu kuvvetle muhtemeldir. Binanaleyh bu iki eser 
birbirini tamamlar mahiyettedir. Tabii ki bu eserin arkasında yer alan uzun Silsilenâme’yi de 
unutmamak gerekir. 

Aslında daha evvel de Sünbüliyye yolundan gelen bazı meşâyıh yol büyüklerini anlatan eserler 
kaleme almışlardı. Mesela Yûsuf b. Ya‘kūb’un, Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâ-
yih-i Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye’si (İstanbul 1290), Hasan Adlî Efendi’nin Silsilenâme’si (Âtıf 
Efendi, nr. 1398), Uyûnî Mehmed Efendi’nin Silsilenâme-i Meşâyih-i İzâm’ı hep Sünbülî şeyh-
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lerinin yazdıkları menâkıbnâmelerdir. Elinizdeki bu eser ve 3 ciltlik diğeri yayınlandıklarında 
daha evvel yazılmış olan bu eserler ile mukayese edilmeliler. 

Peki bu eserin derleyicisi olduğu düşünülen Şeyh Nûrullah Kılıç (1879-1977) kimdir? 1879 
senesinde İstanbul’da Merkez Efendi Tekkesi’nde dünyaya gelen Nûrullah Efendi’nin babası 
Tarîk-i Sünbüliyye’den Pîri Paşa Dergâhı şeyhi Merkez Efendizâde Zekâî Efendi’dir (ö.1924). 
Medrese derslerine devam ederken Hallac Baba Şeyhi Ahmed Ferid ve İbrâhim Zihni Efendi-
lerden husûsî dersler alır. Öğrenimini Koca Mustafa Paşa Askerî Rüştiyesi’nde tamamlar. Mû-
sıkî meşkeder. Bahâriye Mevlevîhanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede’den ney öğrenir. Ayrıca 
yine onun öğrencisi ve Yenikapı Mevlevîhânesi’nin neyzenbaşısı Cemâleddin Dede’den de is-
tifade ettiği kaynaklarda zikredilir. Şeyh Nûrullah Efendi tekkeler kapatılıncaya kadar hem 
Merkez Efendi Dergâhı’nda ve hem de zaman zaman Yenikapı ve Bahâriye Mevlevîhâneleri’n-
de ney de üflemiş bir şeyhtir. Vefâtından önce ney öğrencisi Avni Zâimler’in (ö.1952) kaleme 
aldığı “Ney Metodu” kitabının yazımında kendisine yardımcı olduğu da Mûsıkî Mecmuası’nda 
nakledilmektedir. Sünbül Efendi ve Merkez Efendi Hayat ve Hüviyetleri (İstanbul, 1968) isimli 
bir kitabı vardır. Şeyh Nûrullah Kılıç 1977 yılında 98 yaşında iken İstanbul’da vefât etmiş ve 
Merkez Efendi kabristanına defnedilmiştir. 

Bir zamanlar İstanbul sırf sur içinde 26 dergâhı olan Sünbüliyye tarikatının Kırım’dan Af-
rika’daki Tuaregler arasına kadar yayılan muazzam bir insan yetiştirme ve terbiye mektebi 
olduğu anlaşılmaktadır. Trajikomik olan ise son devirde dergâhların kapatılması için ileri 
sürülen hiçbir gerekçenin kendisinde bulunmadığı ve hatta aksine delillerin bulunduğu bir 
irfan ocağı olduğunun aşikar olmasıdır. Hiçbir Sünbülî’nin bir kanunsuzluğu veyahut suç kay-
dı bulunamamıştır. Batı’da böyle insanlık yararına çalışan tarikatlere devlet Şeref Kıtası Milli 
Tarikatı nişanı (Ordre national de la Légion d’honneur) verirken bizde 30 Kasım 1925’te bir ka-
nunla kapatılmışlardır. Osmanlı dergâhlarının son şeyhleri, evlatları ve torunları diyebilece-
ğimiz üç kuşak dergâh ailesinin bu yeni devrim sürecinde ve akabinde geçirdikleri toplumsal 
dönüşümün izlerini ve binlerce ilim ve sanat eserinin nasıl sahaflara düştüklerinin, bunların 
kıymetini bilen yabancılara nasıl satıldıklarının veyahut daha da fecisi korkudan nasıl toprağa 
gömüldüklerinin veyahut çöpe atıldıkları başlı başına bir araştırma konusudur. Hususen mez-
kur Şeyh Nureddin Kılıç’ın ailesi ile yapılan bir röportaj buna ışık tutabilecek bilgiler içeriyor 
(Bkz. Dr. Cüneyt Akalın, Tanıklıklar: Tarikatların Hepsi Cumhuriyete Karşı Mıydı?).

Evet, Merkez Efendi Dergâhı son şeyhi merhum Nureddin Kılıç efendinin de metrukatı sahaf-
larda satılırken ilim ve kitap aşığı muhterem dostum Seyfeddin Ünlü bey elinizde tuttuğunuz 
bu eseri buldu, aldı ve tercüme ettirdi. Yabancılar almadan veyahut kağıt toplayıcılarına veril-
meden bu hazineyi kurtardığı için kendisine minnettarız. 

Geleneğin kesildiği, silsilelerin, şecerelerin târ u mâr edildiği anarşik bir asırda bu eserin nos-
taljik değerinin ötesinde tasavvuf tarihçilerine mühim bir kaynak olacağını ümid ediyor ve 
bulunmasında, alınmasında, hazırlanmasında, basılmasında emeği geçen herkese ilm u irfan 
câmiası adına teşekkürlerimi arzediyorum..

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
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[1]

Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Kapılar kendisiyle açılan, şükür ve sebepler kendisiyle muntazam olan şeylerin en gü-
zeli, saâdet ehlinin irâdesini mürid ve üstadı arasında umumi bir inayetle vâsıta kılan 
ve yardımını kâmil bir hidâyetle talebe ile üstâdı arasında muttasıl bir silsile olarak 
ortaya çıkaran Allâhü Teâlâ’ya hamd olsun. Kitâbda takdim olunması ve hitapta zik-
ri en üstün olan şey, hakîkî manaları insanların kalplerine akıtmaya bir suret olması 
için, hırka ehline hırka giydirmek için inşaların en hayırlılarına ilhamda bulunan zâtı 
zikretmektir. Yine o zât ki; eman âyetlerini içine alan bir suret olması için bidâyet ehli-
nin âlimlerine velâyeti öğretmiştir. Hakîki bir şeyhin velâyetinin gölgesi altında tevhid 
meyvelerinin çoğalmasını isteyeni ve şeytana hiçbir yol bırakmayanı cennetine koyan 
zâtı; bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. “Muhakkak benim bir takım kullarım 
vardır ki, senin onlar üzerine hiçbir hükmün yoktur.” 

Salât, Allâhü Teâlâ’nın nebisi Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem üzerinedir ki; O, 
şeriat ve tarikat kâidelerini hazırlamış, velâyet sultanlarına hakikatleri ve hakkı bilme 
yollarını öğretmiştir. Allâhü Teâlâ onun temiz şeriatını ve seçilmiş olan yolunun san-
caklarını yükseltsin ve bu ikisinden her birini aslı yerlerde sâbit ve dalları gökleri sar-
mış olan güzel bir ağaç kılsın. 

Selam, Muhammed Aleyhisselâm’ın âli, ashâbı, halîfeleri, evliyaları, esfiyâları, kutup-
ları, necipleri, imamları, nakîbleri ve evtâdı üzerine olsun ki onlar, uzun silsileler ve 
yardım erleridir. 

Hamd, salât ve selamdan sonra sen bil ki; –Allah seni muvaffakiyeti ile teyid etsin ve 
hakikat yolunun sâliklerinden kılsın- muhakkak Allahü Teâlâ ve sübhânehû; kudret 
eserlerini her bir asırda göndermiş olduğu bir peygamber ile göstermiş, halkı iyilerin 
yoluna sevk etmiş, hayırlı kimselerin yoluna hidâyet etmiştir. Ta ki son peygamberi 
ümmî, emîn, iki cihânın en mükemmeli ve seçilmişi olan Nebiyy-i Muhteremi – Allâ-
hü Teâlâ’nın salât ve selamı onun ve temiz ehlinin üzerine olsun- gönderinceye kadar 
böyle devam etmiştir. Peygamberlerden sonra velî kullarını göndermiş ki, halkı ve üm-
metlerini o peygamberlerin yollarına yönlendirsin. Hiç bir vakit, delil ve burhanlar ile 
kuvvetlendirilmiş keşf ve açık bir yolla ona delalet etmekte olan bir davetçiden hâlî 
kalmamıştır. Allâhü Teâlâ onları zamana göre tabakalara ayırmıştır. Bir velinin arka-
sından, müritler kendisiyle teeddüb etsin ve tâlipleri ona muhabbet beslesin için onun 
işâretlerine uyan, esrarının hakikatlerine tâbi olan bir başka veli gelmiştir. “Muhakkak 
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onda akleden kimseler için âyetler vardır.” Tarîkat yolları mağrur kimselerin yalanları 
ile fesâda uğramış, hakikatler inat ehlinin bâtıl inançları arkasında perdelenmiş, bâtıl 
inanç sâhipleri hakikat erleri ile, hevâ sâhipleri hidâyet rehberleri ile karışmış oldu-
ğundan; mutasavvıf olduğunu iddiâ edenler tevillerle meşgul olup, mücâhedeye devam 
etmek yerine rahat olmak için oldukları yerde oturduklarından onların büyük şeyhler-
den herhangi birine ulaşan bir silsileleri, geçmişlerinin izinde giyecekleri herhangi bir 
hırkaları yoktur. 

Burada seyyid, senedi faziletli, zengin fakir herkesin mercii, nakîblerin vârisi, âlimlerin 
ahvâlini câmi, seçilmiş, arındırılmış, Allâhü Teâlâ’nın yüce kelimesi kendisinde zâhir 
olan, zamanının en üstünü, nesebinin temiz olması, edebinin yüceliği, ilminin genişliği, 
suretinin güzelliği, tasavvuf yollarının bütün mertebelerini kat etmek, irfan derecele-
rini geçmekle bütün akranlarına üstün gelmiş olan –Allâhü Teâlâ ona ahlakların en şe-
reflisini, en çok râzı olduğunu, himmetlerden en üstün ve yücesini, güzel huylardan en 
uygun olanları, övünçlerden en meşhur ve en açık olanlarını nasip eylesin. Nazm:

İlim, cömertlik ve yücelikte ilim sâhibi oldu
Kerem ve sehâda bütün insanlardan üstün oldu.
Ne yakınları ve muâsırları arasından, 
Ne de geçmiş ümmetlerden onun gibisi geldi.

Allâhü Teâlâ onu kavî olan şeriat arşının taşıyıcılarından eyledi. Kendisini selâmet 
ve kurtuluş yollarını ihyâ etmeye muvaffak kıldı. Yüce geçmişlerinin ruhlarını dâ-
ru’s-selâmda güzel rayihalarla râhatlattı. Yüce şeyhlerin silsile ve senedlerini açık bir 
şekilde şerh etti. Onların mesnedlerini ve sohbetlerini gerektiği şekilde beyan etti. La-
kaplarına uygun vecihlerden gizli olan isnadlarını açığa çıkardı. Hakikat ehli bâtıldan, 
hakikate uyanlar bâtıla uyanlardan ayrılsın diye; onların neseblerinin rivâyet pınar-
larından akan irâde vâdileri ile susuzları suya kandırdı. Herkesin bu sanâattan nasibi 
az olmakla beraber, onu herkese sevdirdi. İtâat ve teslimiyetin ihlas boyunduruğunu 
ona taktı. Geçmiş kavimlerin tarihleri, hikâyeleri hakkında birçok kitaplar, sûfilerin 
silsileleri ve tabakaları hakkında meşhur risâleler cem edildi. Bunlardan bazıları: Âlim, 
ârif Şeyh Ebû Abdurrahman Muhammed bin Hüseyin bin Muhammed Mûsâ Sülemî 
Nisâbûrî’nin –Allah onun sırrını mukaddes kılsın- Tabakât kitabı, Himmeti yüce imam, 
evliyaların özü Üstaz Ebu’l-Kâsım Abdülkerim bin Hevâzin el-Kuşeyrî’nin –Allah onun 
ruhunu rahatlatsın- Risâle-i Kuşeyriye’si, âlim ârif, zâhid, mücâhid, tarikat ehlinin ör-
neği, hakikat sırlarının kâşifi 

[2]

Ebu’l-Hasan Ali bin Osman bin Ebû Ali el-Gaznevî’nin–Allah onun derecesini yüce kıl-
sın- eserlerinden olan Sırrı’l-Mahcûb li-Erbâbi’l-Kulûb kitabı, Kâdî İmâm Mecidüddin 
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Tâcü’l-İslâm Ebû Abdullah Hüseyin bin Nusayr bin Hums’un –Allah ona mağfiretini na-
sip eylesin- Menâkibü’l-Ebrâr ve Mehâsinü’l-Ahyâr kitabı, Şeyh ârif Hâfız Ebû Nuaym 
Ahmed bin Abdullah bin İshak el-İsfehânî’nin –Allah onun üzerine cennet nimetlerini 
akıtsın- Hilyetü’l-Evliya kitabı, Şeyh zâhid Ebu’l-Hasan Ali el-Hemedânî’nin –Allah ec-
rini yüceltsin- Behcet’l-Esrâr ve Levâmiu’l-Envâr kitabı, Şeyh Vâiz Ebu Said Abdülmelik 
bin Ebû Osmân en-Nişâbûrî’nin –Allah onun kadrini yüceltsin- Tehzîbü’l-Esrâr kitabı, 
İmâm-ı Fâzıl ve Fâik Ebu Selmân Dâvud bin Ebu’l-Fazl Muhammed bin Dâvud en-Ne-
bâkî’nin –Allah onu hayırla mükâfatlandırsın- Ravzatü Üli’l-Elbâb Fî Ma’rifeti’t-Tevârih 
ve’l-Ensâb kitabı, Yüce ve kâmil İmam mahlûkatın esrarını keşf eden, mükevvenâtın gü-
zelliklerine vâkıf olan Ebu’l-Fazl Zekeriyya bin Muhammed bin Mahmud El-Gaznevî’nin 
–Allah onun sa’yini meşkûr kılsın- Sadru’l-Ekâlim kitabı, Evliyâ-i Kirâmın yüce merte-
belerine erişmiş ve müttakîlerin özü, şeriat, hakikat ve yakîn güneşi olan, Hâce Pârsa 
denmekle ma’rûf Ebu’l-Fazl Muhammed bin Mahmud Hâfızü’l-Buhârî’nin –Allah onun 
ruhunu mukaddes kılsın ve kudsiyyet bahçesinde kapılarını çoğaltsın- Faslu’l-Hitâb 
li-Vasli’l-Ahbâb ve Risâle-i Kudsiyye kitaplarıdır. Bunlar gibi birçok risâle-i şerîfe ve 
kitâb-ı münife mevcuttur. Bu mezkur kitaplardan seçerek şu uzun risâlede onların ah-
vâlinden, güzel sözlerinden bir kısmını, tarikat silsilelerini ve şeyhleri indinde zikre-
dilen hallerden sahih kabul edilenlerini beyan ettim. Bu silsileler büyük şeyhlerin it-
tifak ettiği silsilelerdir. Risâleyi Farsça lisan ile yazdım ki herkes istifâde etsin, hâs ile 
halktan herkese ulaşsın. İsmini de Silsiletü’l-Asfiyâ li-Ehli’s-Safâ diye isimlendirdim. Bir 
mukkaddime ve hâtime ile üzerine yazdım. Allâhü Teâlâ günahlardan korunmayı ve 
muvaffakiyeti nasip etsin. O, doğru yola hidâyet edendir. 

Bismillahirrahmânirrahîm

Hamd hediyesini edâ ettikten sonra evrâd kitabının fihristine başlanıldı ki bu; “Bizler 
ise Sana hamd ile tesbih eder, Seni takdîs eyleriz.” esrarının sahîfelerinden bir nüktedir. 
Seher vakitlerinde seccâdeler üzerinde çekilen tesbihlerin müjdelerinden bir doğuştur. 
“O’na ibadette bulunmaktan asla kibirlenmezler ve yorgunluk da duymazlar.” nurları-
nın ışıklarından parlayan bir parıltıdır. Salât ve selâm ki onun büyüklüğü harf ve ses 
kisvesine sığmaz, onun kemâlinin nakdini akıl sahibi olan ayyarlar dahi hakkıyla tar-
tamaz. Görülmüyor mu ki himmet-i âli sâhib olan sâlikler “Ve muhakkak ki, onlar bizim 
nezdimizde elbette ki seçilmişlerden, hayırlılardandır.” müjdesi ile kendilerine işâret 
buyrulmuştur. Nübüvvet hânedânının ve fütüvvet sultanlarının özü; dinin ve milletin 
ulusu, Ebû Ali Muhammed bin Şemseddin Ali bin Amîdüddîn Abdüllatif bin Celâleddin 
Ebî Nasr İbrâhim Amîdüddin Ebi’l-Hâris Abdülmuttalib bin Şemseddin Ali bin Tâcüddin 
Ebî Ali el-Hasen bin Ebi’l-Kâsım Şemseddin Ali bin Ebî Cafer Amidüddin Muhammed bin 
el-İzzüddin Ebi Ebî Nezzâr Adnan bin Abi’l-Fezâil Abdullah bin Ebî Ali Ömer el-Muhtâr 
bin Ebi’l-Alâi’l-Müslim bin Ebi Ali Muhammed bin Ebi’l-Hüseyin Muhammed bin Abîdul-
lah es-Sâlis bin Ebî Muhammed Ali bin Abdullah es-Sânî bin Ebi’l-Hasen Ali bin Ebî Ali 



6  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Abdullah el-A’rec bin el-Hüseyin el-Asğar bin Ebi’l-Hasan Ali Zeynelâbidîn bin Abdullah 
el-Hüseyin eş-Şehîd bin Ebi’l-Hasan Ali bin Ebî Tâlib; nesebten nesebe nakîbliği devral-
mış, mızrak gibi elden ele geçmiştir. Ondan önce ve ondan sonra gelen bütün muvaffak 
ve muhakkık âlimler onun marifet bahçesinin meyvelerinden ve tasavvufi güzellikle-
rinden nasiplenmek istemişlerdir. O ki, Nübüvvet-i manevi devleti ve hakîkat yolunun 
yolcusu olmakla beraber, Peygamber nesebinden olmakla şereflidir. Ve onun bu neseb-i 
şerifeden olduğuna dair silsilenâmeler sünnet-i nebeviye yolunun sâlikleri tarafından 
tasdik edilmiş ve sâbit olduğu kabul olunmuştur. Nazm- Onun bekâsının devamını ve 
müttakîler için önder kılmasını iste.- “Adaklarını yerine getirirler ve bir günden korkar-
lar ki onun şerri (etrafa) dağılmış olmuştur.” 

[3]

âyet-i kerimesi; menkîbe ve eserleri bahsedilen bu tâifenin fazîlet ve büyüklüğünü be-
yan etmekte, “Ve ey Ehl-i beyt, Allah sizden ancak kiri götürmek ve sizi tertemiz kılmak 
dilemektedir.” âyeti kerimesi de onların zâhirdeki ve manadaki görünüşleri hakkında 
bir övünç ve medihtir ki bu; dürüst akıl sâhibi ve selîm fikir sâhiplerinin görüşlerine de 
uzak değildir. Zira gözle görülen beyana muhtaç olmaz. Fakîr ve hakîr, Allâhü Teâlâ’nın 
muvaffak kılmasına sarılmış olan Hüseyin bin Ali el-Vâizi’l-Kâşifî –Allah onun günah-
larını mağfiret buyursun ve günah işlemek gafletinden uyandırsın- itiraf denizinden 
bir avuç almak kastıyla, beyan ve zabtının şükrüne gücü yetmediği halde, lisanda aczi-
yetimle beraber mukaddimede de îzah edileceği üzere der ki: -Onlara hizmet eder oldu-
ğum halde Cibrîl kereminde olanların cehdine güç yetiremem- Bu tertîbi hazırlamaktan 
maksat, dervişlerin silsilelerini ve onların hırka senedlerini îzah etmektir. Mukaddime-
de tasavvuftan ve bu tâifeye sûfî denilmesinden bahsedilmiştir. Şeylerin sened ağaçları 
müritlerinin isimleri ile beraber şekillendirilerek açık bir şekilde sunulmuştur. Hâtime 
de ise bu seçilmiş kulların bazı husûsî hallerinden bahsedilmiştir. Allâhü Teâlâ doğru 
yola hidâyet edendir.

Giriş

Tasavvufun îzahı, tasavvuf ehlinin sûfiyye diye isimlendirilmesinin sebebi, hırka giy-
menin beyanına işâret ve sûfilerin bazı ahvâlinden bahsedilecektir. Üç fasıldan oluşur:

Birinci Fasıl: Tasavvufun manası ve kısımları ve tasavvufa dair meseleler hakkındadır. 

Şeyhlerin şeyhi Ebu’l-Hasan Ali es-Sercânî –rahimehullah- bir risâlesinde şöyle zikretti: 
“Büyüklerden birisine sordular ki, Hak Sübhânehû ve Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de marifet, 
tevekkül, rızâ ve bunlar gibi tarikat makamlarını zikretmiş midir, tasavvufu açıkça 
beyan buyurmuş mudur?” Buyurdu ki: “Hucurât Sûresi’nde bu maksudunuza işâret 
buyurmuştur; ‘Sizler Allâhü Teâlâ’ya muhtaçsınız.’ O büyükler cevap verdiler ki: Çün-
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kü gayret-i İlâhî bu taifenin hakikatini izzet kanatları altında tasavvufa mensub kıldı. 
Başkalarının gözlerinden nur perdesi ile perdelendiler. Buyurdu ki “Benim veli kullarım 
kanatlarımın altındadır. Onları benden başkası bilmez.” Şüphe yok ki onların mertebe-
lerini başka bir sözle îzaha gerek yok. Ta ki gayretsiz kimslerin gözlerinde güzel ve hoş 
olan belâ ve musibet olandan ayrılsın. Habib ve Haleb kıssası bu hale âdil bir şâhittir. 
Zira ki dostun utangaçlığı “Allâhü Teâlâ, İbrâhim’i (as) dost edindi.” (meâlindeki âyet-i 
kerîmesinden) açıkça anlaşıldığı üzere âlimlerin gözlerinde akarak tecelli etmektedir. 
Güneş, habibin muhabbetini “O, onları sever, onlar da onu sever.” (meâlindeki âyet-i ke-
rimden) kinâye olunarak bulutların arkasına gizlemiştir. Bu söz, gayret mertebesinde 
olan habibe nisbet olunur. Diğerleri ise henüz keşf mertebesindedir. Seven ile sevilen 
arasındaki fark bu makamda zâhir olmaktadır. Bu sözü idrak etmek bu makdan ha-
kikaten zevk almaya bağlıdır. “Tatmayan bilmez.” İşte bu kimselerde ya tasavvuf ismi 
hâsıl olur ya da eski ihtilaf meydana gelir. Bazıları dediler ki “bu ismin açıkça ortaya 
çıkması Resûlullah’ın zamanındadır.” Bu söz eskiden beri söylene gelmektedir. Üstaz 
Ebu’l-Kâsım Kuşeyri radıyallâhü anh risâlesinde şöyle demiştir: Muhammed Mustafa 
(sallallâhü aleyhi ve sellem) hazretlerinin zamanında onun sohbeti ile müşerref olan 
bir kısım topluluk Sahâbe ismini almışlardır. Bu isim ve bu fazîlet onlardan başka kim-
seye nasip olmamıştır. Ashâb-ı Kirâm’ın sohbetinde bulunma saadetine nâil olan taife-
ye de Tâbiin dendi. Çok büyük himmetleri vardı.

[4]

Onlara tâbi olarak mütâbaat caddesine ayak koyan topluluğa ise Tebea Tâbiîn denildi. 
Onlardan sonra mertebelerde farklılıklar meydana gelmeye başladı. Allâhü Teâlâ’nın 
hâs kulları din ve şeriat hususunda daha fazla ihtimam, tarikat ve tasavvuf hususunda 
daha fazla gayret göstermekte idiler. Onların bu hallerini zâhid ve âbidler okudular. 
Çünkü bid’atler yayılmaya başlamıştı. Bu meydana gelen bid’atlerin yok olması üm-
metin bütün taifelerinin yegâne da’vâsı idi. Ki bu tâifelerin zâhid ve âbidlerinde ehl-i 
sünnetin büyüklerinin hâli hâsıl oldu. Allâhü Teâlâ’ya yakınlıkla beraber tarikat kâi-
delerine uymak ve gaflet yollarından kalplerini muhafaza etmek onların feryatları 
idi. Münferid ve toplu olarak bütün mahlûkat indinde böyle idi. Onlar tasavvuf ismi ile 
müsemmâ idiler. Onların bu isimle meşhur olmaları hicrete göre iki yüz senesinden ev-
vel idi. Bu söz ise bu isimin ortaya çıkışına nisbet edilmiştir. Bazılarına göre ise bu isim 
İslam’dan önce de var idi. O zamanın seçkin kimselerine bu isim verilirdi. Bu isim onla-
ra mahsus idi. Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) zamanında ise manevi hayatla 
meşgul olan kimseler bu isimle yâd edilmiştir. Tâbiîn zamânında yine bu saâdetli isim 
şöhret bulmuş idi. Buna delil de İslam’dan önce var olması imiş. Bu hususta Muhammed 
bin İshak’ın kavli kabul olundu ki şöyle dedi: “İslam’dan önce Mekke’ye gelinirdi. Vakit-
lerden bir vakitte hiç kimse Ka’be-i Muazzama’yı tavâf ile meşgul olmuyordu. Zaman 
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oldu ki Peyâmedî devrinin yolundan bir sûfî Beyt-i Harâm’ı tavâfa, rükun ve makâm-ı 
müşerrefi ziyarete geldi. Bu delil gösterdi ki bu tasavvuf ismi İslâm’ın zuhûrundan evvel 
zamanın sâlih ve seçilmişlerine mahsus idi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında bu 
ismin meşhur olduğuna diğer bir delil ise şu hadîs-i şeriftir: Abdullah bin Mes’ud (radı-
yallâhü anh) dedi: Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Aç 
ve susuz bir topluluk olan Suffe ehlinin duâsını almaya rağbet edin. Çünkü Allâhü Teâlâ 
onlara rahmeti ile nazar eder ve duâlarını hemen kabul ediverir.” 

Bu ulaşmış olduğumuz tahkikata göre tasavvuf ismi İslam’dan önce de, Seyyid-i Enâm 
zamânında da meşhur imiş. Yine kati’ olarak biliniyor ki Tâbiîn zamanında da vardı. 
Tâbiîn’in imamlarından Hasan-ı Basrî radıyallâhü anh bir kıssasında buyurmuşlar ki 
“Tavaf esnasında bir sûfî gördüm. Ona bir şeyler verdim fakat almadı. Ve ‘Yanımda bir 
dirhemin dörtte biri var, bana yeter.’ dedi.” Bu da açık bir delildir ki tasavvuf ismi eski-
den beri mevcuttur. 

Meşâyih-i kiram –Allah İslam diyarında onların derecesini âli eylesin.- tasavvufun 
manası hususunda birçok sözler söylemişlerdir. Elmas ile süslenmiş inciler gibi bir-
kaç kelime îradına icâzet ve izinli olarak deriz ki: İmâm Ebu’l-Haseni’l-Alevî şöyle dedi: 
“Tasavvuf, rükunların hareketi ve kalp ile Allâhü Teâlâ’ya yönelmektir.” Yani bedenin 
atar damarları hareket etmekle beraber tasavvuf sebebi ile ve Deyyân olan Rahmân’ın 
tâatinde azaların huşû ve huzû içerisinde olmasıdır ki “Muhakkak mü’minler felah bul-
du, Onlar namazlarında huşû içerisindedirler.” Âyet-i kerimesinin hükmü tecelli eder. 
Bu sayede kul kurtuluş yolunda olur. Bunda gönlün nasibi ise sükût etmektir. “O gün 
müttakiler Rahmân olan Allahü Teâlâ’nın huzuruna toplu halde sevk edilirler.” Âyet-i 
kerimesinin işâreti ile Rahmân olan Allâhü Teâlâ’yı marifet yolunda mücâhede edenler 
dâimâ Allâhü Teâlâ’ya mülâki olmakla ve “Güzel amelde bulunanlara daha güzel iyilik 
ve bir de ziyâde vardır.” Meâlindeki âyet-i kerimesinin işâreti üzerine daha fazla ihsana 
nâil olmakla müjdelenirler. Seyyidü’t-Tâife Cüneyd-i Bağdâdî kuddise sirruh Hazretleri 
buyurdular ki: “Tasavvuf, güzel olan her ahlak ile vasıflanmak ve çirkin olan her ah-
laktan uzak durmaktır. Tâ ki sâlik Rahmânî ve nûrânî sıfatlarla muttasıf olmuş olsun.” 
Onun sıfatları İlâhî sıfatların gölgesidir. Onlar fâni değildir. Zât-ı Samadiyyet ve hüvi-
yet-i ehadiyyet ile hakka’l-yakîn bâkidirler. O tasavvuf sıfatıyla muttasıf, safâ vasfıyla 
mevsuftur. Şeyh Ebu’l-Abbas Nihâvendî şöyle dedi: “Fakrın yani fenâfillâh makamına 
erişmenin nihâyeti tasavvufun başlangıcıdır. Ancak fütüvvet ve şecâat fakr makamı-
nın nihâyeti, tasavvuf mertebelerinin başlangıcıdır. Hulâsa tasavvuf ancak civanmert-
liktir, tasavvuf fütüvveti odur ki mahbubun yolunda sıtk ile yol gitmektir.

[5]

 Bu işin özü ruhu göz önünde tutup bütün kalbi ve gönlünü vermektir. Şecâat-i tasavvuf 
odur ki kalbin katılığı karşısında dik ve kuvvetli durmak ve gönül sahibinin kötü düşün-
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celeri def etmesidir. Akl-ı maâşı çok fazla konuşmaktan yüze çevirmeye yöneltmektir. 
Evli olanlar, işte onlar hakikaten ferahlayanlardır.” fehvasından kendisini gâfil kılma-
maktır. Şeyh Muhammed bin Makarrî dediler ki: “Tasavvuf, Hakk’ın yolunda olmakla 
beraber kişinin bütün hallerinin dosdoğru olmasıdır.” Doğruluk, yüksek bir derece ve 
yüksek bir mertebedir. Kişiyi gönül kuşu bütün ahvâlleri değiştiren Celâl’in yolunda 
mukayyed kılar. O kuşun doğruluk fezâsında uçması ise en büyük yüceliktir. Nitekim 
âyet-i kerimede meâlen “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol, onların hevâlarına tâbi olma.” 
Buyrulmuştur. Yine dedi ki: “Tasavvuf, ruhun gayrısından tasfiyesi, Cebbâr olan Allâhü 
Teâlâ’dan başkasından ve mecûdâtın zâhirinden gönlü temizlemektir. Her ne kadar gö-
rünüşte anlaşılmasalar da lâkin bu tâifenin önde gelenleri Allâhü Zülcelâl’in esmâ ve 
sıfatlarının gölgesini taşıyıcıdırlar. Allah’tan başkasını kalpten çıkarmak ise vücûd-ı 
zıllînin hakîkatinin sâlike yüz göstermesidir. “Onun zâtından başka her şey helak olu-
cudur.” âyetin remzi bi-temâmihi gerçekleşmesi gereklidir. “Şimdi gerektiği gibi oldu” 
işâretinden nasipsiz görünür. Bu mertebe üçüncü tecellîde eline geçer. Birinci tecelli 
ef’âlin tecellisidir. Bu halde sâlikin müşâhede aynasında şu usul yapılmalıdır ki onun 
görünüşünde hiçbir fiil tezâhür etmesin. Ancak Allâhü Teâlâ müşâhede olunsun. İşte 
buna tevhid-i ef’âl makamı denilir. Onun fiillerinin tamamı bu sûretlerde açıkça tezâ-
hür eder. Büyükler bu manalara şu iki beyitte işâret etmişlerdir. Nazm: Şâhit olduğum 
şeylerin tamamı bir fiildir. Özü gizlenmiş tek bir şeydir. Zira örtü zâil olmayınca ondan 
başkası görmedi. Şekiller sebebi ile rütbelerinde bir karışıklık kalmadı. Mesnevî: Yine 
benim imanım şu haldedir ki buradadır diyor. O kıymetli bir sanattır ben ise şekil.

İkinci tecelli esmâ ve sıfât tecellisidir. Ve bu mertebede sâliki kesindir ki hiçbir kemâl 
sıfata ulaştırmaz. Ancak Hak Celle ve Alâ’yı bilir. Şöyle ki ilim, kudret, irâdet ve sâir 
kemâl sıfatlardan ehl-i ilmin bildiklerine hak sahibi olur. Bunların âlemlere nisbeti ge-
çicidir. Bu makama ulaşmak ise tevhîd-i sıfâttır. Nefsin önceki tecellileri kabul etmeye 
isti’dâdının olması gelecek tecellileri bahşeder. Şu kadar ki tecelli-i ef’âli elde etmekle 
tecelli-i sıfâta isti’dâdı olmuş olur. Burası aynı şekilde tecelli-i sıfâtı elde etmesi kesin-
leştiği zaman tecelli-i zâtiye isti’dâdı hâsıl olur. İşte bunlar şu üç tecellidir. Ve bu merte-
be de âlem ve âlemdekilerin zâtlarını Cenâb-ı Hakk’ın zatının gölgesi olarak görürler. “ 
Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzatmıştır? Eğer dileyecek olsa idi onu elbette sakin 
kılardı. Sonra güneşi gölge üzerine bir delil kıldık.” Âyet-i kerimesi bu kelâmımızı tef-
sir ve bu makamları beyan eder. Ve “Mülk kimindir.” Nidâ-i kerîmî ile Hak’tan Hakk’a 
kulak verir ki “Bir ve Kahhâr olan Allah içindir.” Cevabını Hak’tan başkası işitmez. İşte 
bu tevhîd-i zât makamıdır. Bu mertebede bütün bulanıklar ortadan kalkar. Burada 
cem’u’l-cem’ lisânı ile söylenir. Beyt: -Nerede olan var ise başkasıdır. Allah’tan başka. 
Çünkü o başkasının vücudunda değildir.- Zira aşk cezbesi ile sarhoş olarak söylenen 
sözden maksat içdeki manaları dışarıya beyan etmektir. Birinci bahsin başına mürâ-
caat etmek manayı anlamaya yakındır ve tasavvufun manasını şerhten açıkça zâhir 
olmuştur ki bu derece evlâdır. Şeyh-i Rûmî’nin sözü ki “Tasavvuf nefsi yüz üstü bırakıp 
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Allâhü Teâlâ’nın emirlerine koşmaktır.” Nefsi yüz üstü bırakmaktan maksat mâniaları 
ortadan kaldırmaktır ki bunlar nefsânî ve şeytânî isteklerdir. Bu mertebe riyâzata ve 
şefkatli bir müridin sohbetine devam etmekle hâsıl olur. Ta ki nefsin vesveselerinden 
tabiat kirlerinden temzilenmiş olsun. Cenâb-ı Hakkın emirlerine yapışmanın mertebesi 
ise Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna teveccüh etmek ve kulluğa yönelmektir. “İşte şu Allâhü 
Teâlâ’nın fazl u ihsanıdır, onu dilediğine ihsân eder.” Tasavvufun tarifinde birçok sözler 
söylenmiş ise de hakikat şudur ki tasavvuf tefe’ul bâbındandır yani ekseriyetle kendi-
sinde tam bir tekellüf/zorluk vardır. Sûfilerin ahvâlini taleb eden bir cemâat kemâli ta-
lep etmiştir. Onları sûfiler öğretirler. Safâ ve tasavvufun hikâyesi ve nüktesi bu manaya 
işârettir. Onlar derler ki bu yolun yolcusu üç kısımdır: Birincisi: Sûfî, İkincisi: Mutasav-
vıf, Üçüncüsü: Müstesvıf. Sûfî ona denir ki 

[6]

Kendisinden fâni olup Hak’da bâkı kalan, tabiat hallerinden kurtulup hakikate yapı-
şandır. Mutasavvıf o kimsedir ki bu dereceye ulaşmak için mücahede ederek talep eden-
dir. Müstasvıf ise bu iki taifeye benzemiş gibi görünerek ailesi için mal, kendisi için şan 
ve şöhret uğrunda halkın elinde perişan olmuş kimsedir. Halbuki bu iki taifenin hiçbir 
şeylerinden haberi yoktur. “Ne onlara ne de bunlara mensup” Bu sebeple denilmiştir 
ki “müstesvıf” tasavvufda sinek misâlidir. Yani mutasavvıfların gözünde zerre kadar 
kıymeti yoktur. “Onların bu ticâretleri bir kazanç temin etmemiştir. Ve onlar hidâye-
te ermiş değildirler.” Âyeti kerimesinin misdâkınca diğer mahlûkata nisbetle de hiçbir 
kıymetleri yoktur. Bu sözlerin hâsılı sûfî Allâhü Teâlâ’ya vâsıl olandır. Mutasavvıf kabûl 
olunmaya taliptir, müstasvif ise ehl-i fuzûldür. Tasavvufu bu kadar îzâh etmemiz makâ-
mın iktizasıdır. Meşâyihin sûfiyi beyan hakkında söylemiş oldukları sözler bu hususta 
zikredilenlerden sadece bir cüzdür. Şeyh Nûri –Allah onun yüzünü nurlandırsın- dedi 
ki: Sûfiler beşeriyet kirlerinden ve nefsânî âfetlerden ruhları temiz olan kimselerdir. Bu 
sebeple onlar Hak huzurunda en ön saftadırlar. Ondan gayrısından kaçmışlardır. Denil-
di ki: Sûfî hiçbir şeye sâhip olmadığı hiçbir şeyde ona sâhip değildir. Onun her kelimesi 
ihlâs makamına ve Hakk’a işâret eder. Fakr rütbesi bundan kuvvet bulmaktan ibâret-
tir. Çünki burada iflas da mümkündür. Onlar ki beşeriyet sıfatlarından fâni olmuş ve 
Cenâb-ı Hakk’ın emriyle mevsuf olmuşlardır. Hürriyet kendi zatından fakrı kabul edip 
Hak Sübhânehû ile zenginliği tercih edenlerde mu’teberdir. İşte o kimseye birinci dere-
ceyi nasip kılmışlardır. “Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır” denilmiştir. İkinci derecede 
her şeyin sâhibidir. “Fakr benim övüncümdür.” Denilmiştir. Anlayan anladı. Bilen bildi. 
Şeyhlerin şeyhi Sehl bin Abdullah Tüsteri rahimahullah dedi ki: “Sûfî kederden safâ bu-
lan, fikr-i Hak ile dolan ve kendisi yanında altınla taş bir olandır.” Ebu’l-Feyz Zünnûni 
Mısrî –Allah ona feyzini akıtsın- dedi ki: “Sûfî Konuştuğu her şeyi hakîkatlerden konu-
şandır. O susarsa âzâları Hak’tan başkasında alâkayı kestiğini konuşur. Onun hâlinin 
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bütün hakikatinde şeriat mesturdur. Tarîkat ise onun amelinin süsüdür.” O ilm-i yakîn 
ile ayne’l-yakîni cem etmiştir. Şüphesiz ilm-i hakikat, şeriatın süsü olmakla güzeldir. 
“Şerîatsız hakikat küfürdür.” Büyüklerin birçokları dediler ki “Şerîat ilmi iki kısımdır; 
bir kısmı dirâyete, bir kısmı rivâyete taalluk eder. Rivâyet, fiillere taalluk eder. Dirâ-
yet ise surete, fiilsiz ahvâle taalluk eder.” Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri demiştir ki: “Kim 
Mustafâ sallallâhü aleyhive selleme tâbi olmaksızın Hakk’a vâsıl olmayı murad ederse 
dalâlete düşer ve sapıtır.” Bu kelâm Hakîm’in söylediği bir şiirin manasından da anlaşıl-
maktadır: Beyt: “Hak’tan uzak gözüne yakın olur.”

[7]

Sehl bin Abdullah Tüsteri rahimahullah dedi ki: “Kitab ve Sünnet’in şâhitlik etmediği, 
uygun görmediği her vecd bâtıldır.” Hakîm Sinân da yine bu manayı kast ederek dedi 
ki: “Cenâb-ı Hakk’ın ve Resûlullâh’ın kelâmından uzak olan söz aşağılıktır.” Beyt: -Aslı 
olmayan her şey efsâne ve hevestir.- Hâsılı şudur ki şeriat ve hakikat bir şeydir. An-
cak şeriatın alâmeti açık ve zâhirdir. Hakîkatin alâmeti ise bu yoldan anlaşılan ilimle 
açıktır. Her ilmi, hâlidir. Her hâli zikirdir. Her zikri sırrıdır. Her sırrı hatırıdır. Her hatırı 
alâmetidir. Her alâmeti yücedir. Her yücesi nurdur. Her uru vusuldür. Her vusulü kabul-
dür. Bunun için ilmin sonu ve nihâyeti yoktur. “Allâhü Teâlâ’nın kelimeleri tükenmez.” 
Âyetinin sırrı Şiblî’nin –rahimehullah- kelamında görülmektedir. Beyt: -Tasavvuf ilmi 
sonu olmayan bir ilimdir. Sünnî, semâvî ve Rabbânî bir ilimdir. Onda şerli kimselerin de 
bildiği fâideler vardır.- 

Bu taifeye sûfî denilmesi hakkında risâleler yazılmış, işâretler konulmuştur. Hâsılı 
şudur ki Sufi denilmesindeki sebeb dediler ki yün elbise giydikleri içindir. Bu en sahih 
sözdür. Zira sûfa yani yüne nisbet edildikleri için sûfî denildi. Diğer sözler ise Arapça 
kâidelere göre doğru değilse de zikredelim. Zira büyükler kitaplarını süslemek maksa-
dıyla buyurmuşlardır ki: “Onların eserlerinden bahsetmek, onların bazılarını zikret-
mek lâzım olan hususlardandır.” Bazıları dediler ki: “Onlara sûfî denilmesinin sebebi, 
onlar dâima ilk safta olmaları cihetiyledir.” Yine denildi ki: “Ashâb-ı Suffe ile dostluk ve 
muhabbet kurmaları vasıtasıyla sûfî denildi.” Yine dediler ki: “Onların sırlarında safâ 
vasfı ğâlib olduğu içindir.” Bunun için bu hususta lugavî manasının iktizâsına en yakın 
olan mana bu ismin ‘safâ’ dan alınmış olmasıdır. Zira bu cemâatin ahlâk ve davranışları 
parlak bir aynaya işlenmiş cevher gibidir, onların gönül aynaları alâkayı mâ sivâdan 
saf ve temizdir. Onlara sûfî denmesi hakkında şeyhlerden birisi şöyle dedi: “Kim sevgili-
nin muhabbetiyle dolarsa o sâftır. Kim de sevgiliden başkasını kalbinden çıkarırsa o da 
sûfîdir.” Bu manada birçok güzel sözler söylenmiştir: “İnsanlar sûfî kelimesinin mana-
sında ihtilaf ettiler, tartıştılar. Sûf kelimesinden müştak olduğunu zannettiler. Bu isme 
ise gönlü sâf olan gençten başkası lâyık olmaz ki sûfî sûfî diye isimlendirilsin.” 
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Avârifü’l-Meârif tercümesinde –Allah müellifinin ve müterciminin ruhunu mukaddes 
kılsın- denildi ki: Hakk’a vâsıl ve kâmil olan sûfilerden murad, Allâhü Teâlâ’ya yakın 
olan ve onun yolunda bulunan kimselerdir. Bir topluluk ki sırf isim ve sıfatları diğerle-
rinden ayrılmışlardır. Her kim ki Allâhü Teâlâ’ya yakın olanlardan olur, kemal safta en 
öne geçme derecesine ulaşmış olan kimseye büyük tasavvuf şeyhleri sûfî demişlerdir. 
Hakîkatte de sûfiler onlardır. 

İkinci Fasıl:

Sûfîlerin şiârı olan yamalı ve eski olarak giymiş oldukları hırkanın beyanındadır.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem yün hırka giyerdi, merkebe binerdi. 
Bu sebeple bu fırkanın tâbileri sünnete uymak maksadıyla hırka giyerler. Resûlullah 
Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Yün elbise giyenler kalplerinde 
îmânın tadını alırlar.” Yine Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem Hazret-i Âi-
şe’ye -r.anhâ- buyurdular ki: “Bir elbiseyi yamamadan sakın giyme.” Merd odur ki mer-
di beladan korur. Derdsiz ve garip kimseler safâ ehlinin vefâ gömleğini yamalı giyen-
lerdir. Gurur ehline karşı gönlü sürurlu olanlardır. Safâ ehli, üzerinde süs olmayan, tek 
parçadan yapılmış hırka giyerler. Mağrur kimseler de şu kimselerdir ki Hak’tan uzak, 
iyilikten mahrum olanlardır. Şimdi hırka kimisine hediyedir kimisine ise perdedir. 

Şeyh Kemâleddin Abdürrezzâk –kuddise sirruh- dedi ki: “Mürit irâde âleminin başın-
dadır. Onun kalbinin nakdine darphâne yurdunda inâbet sikkesini nakşetmek onu süs 
ile dağlamaktır. Tasavvuf hırkasını bir mürşid-i kâmilin elinden giyer. Hırka giymek ve 
giydirmekte üç işâret vardır. Birincisi: Müridin zâhiri murâd olunan hayatıdır yani şey-
hinin varlığı ile süslenmiştir. Bu manada olan er ayna onun bâtınıdır. Yine takvâ elbise-
sini giymekle ise kâmil ve mükemmel sıfatlardan ibârettir. Bunlar ile muttasıf olmak o 
aynanın süsüdür. Allâhü Teâlâ “Takvâ elbisesi, işte o hayırlıdır.” Buyurmuştur.

İkincisi şudur ki, mürid şeyhinin mübârek elinden bir pay alır. Ve onun vücudu o büyük-
lerin nazarlarıyla kulluğun kemâline ererler. Onların tesirli nazarları herkese müyes-
ser olmaz. Nazm –Onların nazarları ile âdî fıtratlar cevher olur. Dokunuşları ile toprak 
parçası altın olur. Gönül ve safâdan her bir nazarları, hakikat bilinmeyeni kimyâ kılar. 
Nazar ehlinin gönlüne yakın eder.- 

Üçüncüsü: Hırka, şeyh ile mürid arasında bir ittisâl vâsıtasıdır. Ve bu muvâseletin 
bekâsı için bir râbıtadır. Dâimi bir muhabbet vesilesidir. Keşfü’l-Mahcûb kitabı sâhibi 
der ki: “Sûfî hırka giymekle diğer kimselerden ayrılır.” Bazı kimseler dediler ki “Hırka, 
yağmalayanların dört ayağı altında yer yer düşmüş perişandır. Bu dört ayak altında 
kalan elbise içinde namaz, şerîatte takvâdandır, kerâhet yoktur. İkincisi odur ki bid’at 
ehli bazı kimseler yün elbiseleri kendilerine alâmet edinmişlerdir. Mübtedilerin alâmet-
lerinin hilâfını yapmayı sünnete muhâlefet kabul ederlerdi. Sıkıntılı bir elbise giymek 
eğer abâdan bir parça ise musibet olmaz. Rızâ kadehinden murâdı dökmek olmaz. Avâ-
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rifü’l-Meârif sâhibinin tercihi şudur: O zikretti ki: Şâh-ı Kirmân’a Şeyh Ebû Hafs geldi. 
Üzerinde abâ var idi. Şeyh ona şöyle bir baktı ve dedi ki “Biz cübbede aradığımızı abâda 
bulduk. Gayretle çalışarak her istediğimize nail olduk.” Hulâsa hırka giyen fakir kefen 
giyenin misalidir. Bazı müridler hırka giymişlerdi ki dünya lezzetlerinden kesilsinler. 
Gönüllerini dünyâ âfetlerinden pâk eylesinler. Ta ki “Ölmeden önce ölünüz” mizanına 
erebilsinler. Hakîm-i Teâlâ’nın kelâmı olan “Onlar Rablerinin indinde hayat sâhibidir-
ler.” Müjdesinin sırrına mazhar olsunlar. İdris as., Bu sebepten; ölmeden önce cennete 
dâhil oldu. Sözü bu kadar uzatmaktan maksad şudur ki sevgililerin elbiselerini kendine 
hırka yap ki gariplerin fiilini işlemiş ol. Şeyh-i kâmil sonra gelen âlimlerin delili Hâce 
İmâd Fakih –kuddise sirruh- dedi ki “Ey yamalı elbiseler giymiş olanlar ne oldu?. Fakr 
yolunda ayak atmak doğru mudur?. 

[8]

Üçüncü Fasıl: Ehl-i Suffe’nin –Allah onlardan râzı olsun- bazı hallerini şerh hakkındadır.

Bütün büyüklerin sözlerinin neticesi sûfiyyenin ehl-i suffeye nisbeti üzerinedir. Bu 
topluluğun sözü doğrudur. Zira tasavvuf ismi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü 
aleyhi ve sellem’in zamanından sonra ortaya çıkmıştır. Bu topluluğun hallerini zikret-
mek ve onların meşhur olanlarının isimlerini doğru olarak yâd etmek takdire şâyandır. 
“Allâhü Teâlâ doğru yola erdirsin.” Ehl-i suffe bir topluluk idi. Dünyâ işlerinden el çek-
mişler, âhiret amellerine yönelmişler idi. Her ibâdeti yerine getirmeye çalışmakta ve 
Hak’tan gayrısından müberrâ idiler. Ne hazırda bir azıkları vardı ne de sığınabilecekle-
ri bir köşeleri. Onlar Beytü’l-Harâm’da durmayı ve Seyyidü’l-Enâm’a komşu olmayı iste-
mekte idiler. Sabah ve akşam Allâhü Teâlâ’yı zikre devam ile meşgul idiler. “Ve nefsince 
de sabret, o kimseler ile beraber ki, sabah ve akşam Rablerine dua ederler, O’nun cema-
lini dilerler” Hak Teâlâ onların şânında âyetler inzâl buyurmuştur. Hazret-i Muham-
med Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem onların rütbelerinin yüceliği hakkında hayırlı 
haberler îrâd buyurmuştur. “Ashâb-ı Suffe’yi müjdeleyiniz. Ümmetimden her kim râzı 
olarak sizin bulunduğunuz sıfat üzere kalırsa muhakkak o kimse benim dostlarımdan-
dır.” Ve muhakkak onlar dînin büyükleri, yakîn ehlinin tâbi oldukları, hidâyet semâsı-
nın yıdızları, kovulmuş şeytanların kendilerinden kaçtıkları, irfân nurları kenilerinde 
zâhir olan, ihsân pınarları kendilerinden doğan kimseler idiler. “Onlar o zâtlardır ki, 
(Allah) Onların kalblerinde imân yazmıştır.” Onların gönülleri mahlûkat ile alakadan 
kesilmiş idi. Cenâb-ı Hakk’ın Celal ve Cemâl nazarları parlamakta idi. “Ey imân edenler! 
Sabrediniz, sabır yarışında bulununuz” âyeti onların büyüklüğünün değişmez kâidesi 
idi. “Ey îmân edenler, ahidlerinizi yerine getirin.” Âyeti onların ahidnâmelerinin unvânı 
idi. “Ve sizler muhtaçsınız.” Âyeti onların değişmez ölçüsü idi. “Onun cemâlini görmeyi 
dilerler.” Âyeti onların yüce gayretlerinin doğduğu semâ idi. 
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Bu topluluğun meşhurlarından on dördü lisân-ı kalem ile izah edilmiştir:

Birincisi: Peygamberin sırlarının mahremi Ebû Abdullah Selmân-ı Fârisî –radıyallâhü 
anh- Hazretleridir. Bu yolun büyüklerinden ve âriflerin önde gelenlerindendir. Şundan 
bundan alakasını kesmiş, “Selman bizdendir, bizim ehl-i beytimizdendir.” Müjdesi ile 
şereflenmiş idi. Bir çok kişi “Ben İslâm’ın çocuğuyum.” Sadâsını işitmiştir. Şerîat ilimle-
rinin mi’mârı, tarikatin kıymetlisi idi. Tevekkül hususunda büyük tecrübesi vardı. İsfe-
hanlı olduğu söylenmiştir. Hazret-i Ömer’in –radıyallâhü anh- hilâfeti zamanında vefat 
etti. Sene-i hicrî yirmi iki idi. 

İkincisi: Zâhid, ârif, şehid Ebû Zer Cündüb Cünâde bin Sefîru’l-Ğıfârî –radıyallâhü anh-
dır. Sâliklerin yiğitlerinden, âlimlerin müştâklarından idi. İki cihân hakkında da büyük 
himmeti var idi. Parlamakta idi. “Îsâ bin Meryem’e bakmak kimi sevindirirse Ebû Zerr’e 
baksın.” Müjdesi hakkında şeref-vârid olmuş idi. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılma-
mıştır. Tefrîd ve tecrîdde tarikat üzere idi. Hicrî otuz iki senesinde vefat etti. İki yüz sek-
sen bir hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. 

Üçüncüsü: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) münâdisi Bilal bin Rebahi’l-Habeşî. Şevk sâ-
hibi ve zevk pınarı idi. Kemal hâle sâhip idi. “Rahatlat bizi ey Bilal” kıymetli hitabına 
muhatap olmuştur. Şüphesiz tevekkül yolunda mütevekkillerin en üstünü ve gönlü en 
temiz olanlarından idi. “İnfak et yâ Bilal” kavl-i şerifi hâlini te’dib etmekte ona remz 
olmuştur. Hicrî on yedi senesinde vefat etmiştir. 

Dördüncüsü: Ashâb’ın övülmüşlerinden, hâl ehlinin zîneti Ebu’l-Feyzân Ammâr bin Be-
kir bin Mâlik bin Kinâne. Bütün güzel halleri kendisinde toplamış, şehâdetin ma’mûr-
larından idi. İyilerin mürşidi, seçilmişlerin özü, “Ammâr hidâyete erdi.” Kelâm-ı şerifi 
ile müşerref idi. Şu nükte onun iyiliği ve doğruluğunun açık delilidir. Sıffîn’de şehâdet 
şerbetini içmiştir. Hicrî otuz yedi senesi. 93 yaşında idi. Altmış iki hadîs-i şerif rivâyet 
etmiştir.

Beşincisi: İlim hazînesi, hilim gemisi Ebû Mes’ûd Abdullah bin Mes’ûd el-Hüzeylî –ra-
dıyâllâhü anh-dır. Hadîs-i Nebevî hâfızı ve Resûlullah Efendimizin bir çok haberini bil-
mekte idi. Na’leyn ve yastık sâhibi. Hakkında “İbn-i Ümm-i Abdullah’ın ahdine sarılın” 
şeref-vârid olmuştur. Hicrî otuz iki senesinde Medine’de vefat etti. Baki’ kabristanlığın-
da medfûndur. Ömrü 67 senedir. Sekiz yüz kırk sekiz hadîs-i şerif rivâyet etti. 

Altıncısı: Muhâcirler ve Ensâr’ın sevgilisi, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını talep edici Ebû Ubey-
de Âmir bin Abdullah el-Cerrâh –radıyallâhü anh-. Mücâhede sahibi, müşâhede tâlibi 
idi. Rüşd ve salahın merkezi, kurtuluşun önderi ve yıldızlarından idi. “Her ümmetin bir 
emîni vardır. Bu ümmetin emîni de Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.” Hakkında şeref-vârid 
olmuştur. 

Yedincisi: Rızâ-i ilâhî dergahının müdâvimi, cemâl-i ilâhî tâlibi Ebû Hüreyre Abdurrah-
mân bin Sahre d-Devsî –radıyallâhü anh-. Risâletpenâh Efendimiz’den ayrılmaz, dâima 
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ona tâbi olur idi. Mescid-i Nebevî’nin müdâvimlerindendi. “Şu kulunu seviver.” Duâsı ile 
müşerref olmuştur. Bu duâ onun, ehl-i İslâm’ın sevgililerinden ve insanların en üstünle-
rinden olduğuna delildir. Hadîs-i şerif rivâyetinde ve haber naklinde

 

[9]

Âlemin hocası olmaya hak kazanmıştır. Zira dâima mescid-i Nebevîde bulunur, ehl-i 
suffe ile musâhebet ederdi. Bu topluluğun büyüklerinin önde gelenlerindendir. Yedi 
sene Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunmuştur. Hicrî elli sekiz senesinde 
vefat etti. Medîne’de medfûndur. Ömrü yetmiş sekiz sene idi. Peygamber Efendimizden 
(s.a.v.) beş bin üç yüz yetmiş dört hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. 

Sekizincisi: Büyük marifet sâhibi, sülûkta muvaffak olmuş Ebu’ş-Şûf Süheyb bin Sinân 
bin Mâlik er-Rûmî –radıyallâhü anh- tarîkatı yolunun emîni, hakikat mekânın koruyu-
cusu idi. Kemâl bahçesinin ağaçlarının meyvelerinden olan Süheyb r.a. “Kim Habîbibini 
öfkelendirirse muhakkak Rabbini gazaplandırmış olur.” Kavl-i muhteremi ile müşerref 
olmuştur. Hicrî otuz yedi senesinin Şevval ayında Medîne-i Münevvere’de vefat etmiş, 
Baki’a defnedilmiştir. Yetmiş yaşında vefat etmiştir.

Dokuzuncusu: Uzlet yolunun yolcusu, zillet kâilelerini ortadan kaldıran, âşık-ı vâsıl 
Mikdâd bin Esved –radıyallâhü anh-. Şühûd âleminin güneşlerindendir. Resûlullah 
Efendimizin “Rabbim bana dört kişiyi sevmemi emretti ve zatının da onları sevdiğini 
haber verdi. Onlar Ali bin Ebû Tâlib, Ebâ Zerri’l-Ğıfâri, Selmânü’l-Fârisî ve Mikdâd bin 
el-Esved’dir.-radıyallâhü anhüm-“ buyurduğu dört zâttan birisidir. Hicrî üç senesinde 
yetmiş iki yaşında vefat etmiştir. 

Onuncusu: Ömeru’l-Fâruk Hazretlerinin biraderidir. Husûsî teveccühe nâil olmuş, As-
hâbın simâ cihetinden en güzellerinden, hitâbın özü, yakîn âleminin büyüklerinden ve 
Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem’in husûsî sahâbelerinden idi.

On birincisi: Peygamber Efendimiz’in –sallallâhü aleyhi ve sellem- mübârek sözlerinin 
hâfızı Abdullah bin Ömer –radıyallâhü anh-. Kur’ân-ı Kerîm’in esrarına vâkıf, irfân de-
nizini her tarafından kuşatmış idi. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dâima yanında bu-
lunmakla müşerref olmuş, “Muhakkak Abdullah sâlih bir kimsedir.” Hitâbı âlîsine nâil 
olmuştur. Hicrî altmış senesinde vefat etmiş, Mekke-i Mükerreme’ye defn edilmiştir. Bin 
altı yüz hadîs-i şerif rivâyet etmiştir.

On ikincisi: Nimetleri cem eden, töhmet ve korkudan uzak Ebu’d-Derdâ Uveymir bin 
Âmir –radıyallâhü anh-. Riyâzat deryasında ve hidâyetin ve irşâdın zirvesine ulaşmış 
idi. Teslimiyet ve rıza meclisinin müeddibi, “İlmi Uveymir Ebu’d-Derdâ’nın yanında ara-
yınız.” Hadîs-i şerifinin muallimi idi. Hicrî otuz üç senesinde Dımaşk’da vefat etmiştir. 
Yüz yetmiş hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. 
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On üçüncüsü: Tevâzu yolunun âbidi Mevlâ Ebû Huzeyfe bin el-Yemânî –radıyallâhü anh. 
Kerem sâhibi ve ârif idi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından övülmüş “Kur’ân-ı 
Kerîm’i şu dört zâttan talep ediniz: Abdullah bin Mes’ûd, Sâlim Mevlâ Huzeyfe, Übey bin 
Ka’b ve Muâz bin Cebel. –radıyallâhü anhüm.” 

On dördüncüsü: Nübüvvet sırlarının emîni, fütüvvet nurlarının kaynağı Ebû Abdullah 
Sevban Mevlâ Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem. Risâlet dergahının müdavimlerin-
den ve o haremin yakınlarından idi. O, iki cihanın efendisinin azatlısı olmakla faziletin 
kendisi idi. 

Bu zâtların büyüklükleri herkes indinde malumdur. Onların kendi hallerinden bir neb-
ze okuduk ki dînin sultanları onlardır. Bu sebeple risâlenin başlangıcında onların ah-
vâlinden bahsetmek boynumuzun borcu idi. Aynı şekilde sûfiyyenin sened ağacının 
meyvelerini yazmak, hakikat bahçesinde yüce bir döşek ve velâyet bahçesinde açan 
güzel çiçeklerdir. Bu hususta gayret ve azmetmek icap etti. Bu güzel ağacın meyveleri ki 
“Toplanacak meyveleri pek yakındır.” Âyetinin tecellisidir. 

Hazret-i Allah’tan meded umarız. Allah herkesin yardımcısıdır. Ona tevekkül ettim. İşi-
mi ona havâle ettim. İki cihanda ona tevvekkül kıldım. O ne güzel vekildir.

[10]

Ebu’l-Kâsım Hakîm –rahmetullâhi aleyh- der ki: dört sene ilim okudum. Ve bu dört se-
nede dört söz öğrendim. Ve bu dört sözü başıma tac eyledim. …. Birinci söz: Zâhitler-
le sohbet etmezsen dînde selâmet bulamazsın. İkinci söz: Kendini kahretmezsen nefis 
fitnesinden kurtulamazsın. Üncü söz: Dünyayı terk etmezsen şeytandan kurtulmazsın. 
Dördüncü söz: Halkın elindekine tamah edersen onların ta’nından kurtulamazsın. Ves-
selam.

Bismillahirrahmanirrahim

“Görmedin mi ki, Allah Teâlâ nasıl bir temsil irâd etmiştir, bir temiz kelimeyi ki kökü 
sabit ve dalı semâda olan hoş bir ağaç gibidir. Öyle bir ağaç ki (yemişlerini) Rabbinin 
izniyle her zaman verir ve Allah Teâlâ insanlara misaller irad eder, tâ ki, düşünüp ibret 
alsınlar.”

[11]

İlyas Nebi Aleyhisselam

Rûhânîlerin ve kudsî zâtların dostu, hür kimselerin kıblesi, dostluk bahçesi, nübüvvet 
çemeninin yasemini, çiçek bahçesinin gülü, “Ve muhakkak İlyas da elbette gönderilmiş 
(peygamberlerden)dir.” Mesnedinin sâhibi. Gül sarayının sultanı sâlihlerden Ebû Ab-
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dullah İlyas bin Sâm –Aleyhisselam- Hızır Aleyhisselam’ın dedesinin amcasıdır. Baba-
sına hizmet etmekle bu şekilde amcaoğullarıdır. O hocasına hizmet ederdi. Bu şekilde 
üstâdın talebeleri onun hocasına hürmet gösterirlerdi. O mert idi, uzun boylu, gayretli, 
az konuşur, çok murâkebe yapardı ve heybetli idi. Şerîate mütâbaat ve Hızır Aleyhis-
selâm’ın sünnetine riâyet hususunda gayretli idi. Halkı şeriat-ı Muhammediye’ye davet 
ederdi. Emir ve nehileri gayet dikkat ederdi. Şehâdet ehli kimselerle sohbet ederdi. Şeyh 
Cüneyd zamanında Cemşâde ile musâhebet etmiştir. Anlatılacak ahvali çoktur. Bu ka-
darı ile iktifâ ettik.

Hızır Nebi Aleyhisselam 

Seçilmişler gökyüzünün güneşi, müctebâlar şeceresinde safâ savmaasının sâkini, vefâ 
dairesinin merkezi Ebu’l-Yesnân Belbâs-ı Melekân Hızır Aleyhisselâm. Bütün dünyanın 
hocası, “Kullarımızdan bir kulu buldu.” Hitabının sâhibi, “Biz ona katımızdanbir ilim öğ-
rettik.” Kavl-i kerimi onun ulaştığı kemâl-i fazîletlerden bir fazilettir. O, mert idi, yüzü 
güzel, huyu güzel, şefkatli, çok ihsandan bulunan cömert bir kimse idi. Kimyâ ilmine ve 
hazînelere ulaşmakta ihtisas sahibi idi. Pazar yerlerinde hususi ile de Arafat ve Minâ’da 
alış veriş dellallığı yapar. Hoş dostluk sahibidir. Semâ ve ağlamak ondan sâdırdır. Yer-
yüzünde yüzü çoğu zaman yüzü solgun olarak dolaşır. Herhangi bir şeyle meşgul ol-
maz. Her yüz senede bir mübârek vücutları tazelenir. Ekseriyetle nikah merasimlerinde 
görünür. Onun evlâdı ve zevceleri yoktur. Onun ve İlyas Aleyhisselâm’ın bütün dostları 
Şâfiî Mezhebi üzerinedirler. Onun çoğu vakit tekrar ettiği dua şudur: Yâ Hayyü yâ Kay-
yûm yâ lâ ilâhe ille ente es’elüke en tuhyiye kalbî bi-nûr-i ma’rifetike ebeden.” 

Allâhü Teâlâ’ya Davet Eden Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib 
bin Abdimenâf (sallallâhü aleyhi ve sellem)

Resûllerin seyyidi peygamberlerin sonuncusu Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah 
bin Abdülmuttalib bin Abdimenaf bin Kusay bin Mürre bin Ka’b bin Lüey bin Gâlib bin 
Fihr bin Mâlik bin Nadr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin Mudarr bin Nizar bin 
Maad bin Adnan. İlim ve irfan bahçesinin nuru ve önderi. Kutbu’l-Aktâb onun hakkın-
da der ki: “Bütün peygamberler ve bütün evliyâullah onun doğduğu Cumâ gününden 
istifâde etmişlerdir.” Bazıları doğum günün Paraztesi olduğunu söylemişlerdir. İsken-
deriye senesine göre yüz seksen ikinci senesi Rebîulevvel ayının yedinci günü güneşin 
doğduğu vakitte dünyaya geldiler. Bazı yazılan rivâyetlere göre ise beş yüz yetmiş bir 
senesi yani fil hadiseden iki ay sonra dünyaya gelmişlerdir. Diğer bir rivayete göre elli 
gün sonradır. Altmış üç sene ömür yaşamıştır. Yirmi beş yaşında iken Hazret-i Hadîce 
vâlidemizle evlendiler. Kırk yaşında iken Receb ayının yirmi yedinci Cuma günü vahî 
inmeye başladı. Pazartesi günü de risâlet ile muhatap kılındı. Gönderilişi, Padişah 
Hüsrev’den sonraki yirminci senede, Perviz’den ise iki sene önce idi. Ramazan-ı Şerifin 
on yedinci gecesi Mi’râca yükseltildiği söylenmiştir. Hâl erbabı ve kemâl sâhiplerinin 
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tamamı onun mi’râcını tasdik etmişlerdir. Her ne kadar nâkıs akıl sâhibleri şüphe ile 
yaklaşıp reddetseler de bu onların bakışlarındaki noksanlıktandır. İşin hakikati ehl-i 
basiret ve kemâle gizli değildir. Bu hususta güzel bir söz söylenmiştir: “”

Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicreti Rebiulevvel ayının on birinci 
pazartesi günü idi. Bedir Gazvesi Hicrî ikinci sene Ramazân-ı Şerîf ayının on yedinci 
günü oldu. Uhud Gazvesi Hicrî üçüncü sene Şevval ayında oldu. Mekke’nin fethi hicrî se-
kizinci sene Ramazan’ında müyesser oldu. Mübârek ruhları on birinci sene Rebiulevvel 
ayının üçüncü pazartesi günü cennet-i a’lâya yükselmiştir. Çarşamba günü de Hazret-i 
Âişe’nin (radıyallâhü anhâ) hücre-i saâdetlerine defin olundular. Onun cismine doku-
nan toprağa selam olsun. Ey görülen yerlerin ve şehitliklerin en güzeli…

[12]

Ebûbekir es-Sıddîk –radıyallâhü anh-

Şeyh-i Atîk Ebûbekir bin Ebî Kuhâfe Osman bin Amir bin Amr bin Merved bin Sa’d bin 
Teym bin Ka’b. Sahâbenin en hayırlısı, iftihârı ve en şereflisi. “O ikisi mağarada iken 
ikiden ikincisi idi.” Tecrid ehlinin seyyidi, hikmet erlerinin pâdişâhî idi. Onun kerâmet 
ve veliliği zâhir, alâmet ve burhanları açık idi. Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem 
buyurdular ki “Bir dost edinseydim elbette Ebubekir’i dost edinirdim.” Hulasa olarak 
onun hallerinden birisi şudur ki: O bütün mal ve menâlini Allah yolunda sarf etmiş üze-
rinde giyecek bile hiçbir şeyi kalmamıştı. Bir hasıra sarılmış evinde oturuyordu. Mele-i 
a’lâda bütün mukarreb melekler de ona benzemek için bir hasıra sarılmış halde duru-
yorlardı. Cebrail Aleyhisselam da hasıra bürünmüş olarak geldi. Hâce-i Âlem onun bu 
hâlinde suâl etti. Cebrâil Aleyhisselâm vaziyeti anlattı. Resûlullah Efendimiz Ebûbekir’e 
r.a. sual buyurdu. “Yâ Ebâbekir rızâyı Hak uğrunda herşeyini fedâ etmişsin. Ailene ne 
bıraktın?” Dedi ki: “Allah ve Resûlünü. Nihâyetsiz hazînelere sâhibim.” Allâhü Teâlâ’ya 
muhabbet ve Resûlüne mütâbaat hususunda bu yolun bütün şeyhleri ona intisâb etmiş-
lerdir. Ömrü altmış üç sene idi. Hilâfet müddeti iki sene, üç ay ve yirmi iki gündür. Hicrî 
on üç senesi Cemâziyelâhirinin yirmi ikinci günü vefat etti.

Ömeru’l-Fâruk radıyallâhü anh

Mürşid-i ekmel, adâletle hakkı bâtıldan ayıran Ebu Hafs Ömer bin Hattâb bin Nüfeyl 
bin Abdüluzzâ bin Fart bin Rebâh bin Abdullah bin Revâh bin Adiy bin Ka’b. Îmân ehli-
nin bekçisi, ihsân yoluna yönlendirendi. Doğru sözün mazharı, şeriat ve diyânetin ko-
ruyucusu idi. Resûlullah Efendimiz s.a.v. buyurdular ki “Muhakkak Allâhü Teâlâ hakkı 
Ömer’in lisanı ve kalbine koydu.” Birçok kerametleri vardır. Bunlardan bir tanesi şöy-
ledir. Bir hutbelerinde yüksek sesle “el-cebel! El-cebel! Yâ Sâriye” diye seslendiler. Orada 
bulunanlar bu hâlden sual ettiler. Buyurdu ki “Gözüm hicab perdesi kaldırıldı. Gördüm 
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ki Nihavend tarafında düşman askerleri toplanmış Müslümanlara hile yapmayı murad 
ederler. Onlara haber verdim ki dağa doğru gidin. Böylelikle düşmanın hilesinden kur-
tuldular.” Bu hikâye bâtının saf ve kerametlerinin zâhir olduğuna işârettir. Bu taifenin 
şeyhleri yamalı hırka giymekte ve dîn hususunda dik durmakta onu örnek almışlardır.. 
Ömrü altmış üç senedir. Hilâfet müddeti on sene sekiz aydır. Dokuz yüz otuz yedi ha-
dîs-i şerifrivâyet etmiştir. Hicrî on üç senesi Zilhiccenin yirmi sekizinde Çarşamba günü 
şehâdet şerbetini içti. Rahmetullâhi aleyh.

Osmân-ı Zinnûreyn radıyallâhü anh

İlim ve hilim sâhibi, iki nur sâhibi lakablı Ebû Ömer Osman bin Affân bin Ebu’l-Abbâs bin 
Ümeyye bin Abdüşşems bin Abdimenâf. Hayâ ve safâ ehli idi. İlim ehlinin mürşidi, hilim 
ehlinin kıblesi idi. Fazîletleri ve menkıbeleri pek çoktur. Resûlullah Efendimiz sallallâ-
hü aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Her peygamberin bir dostu vardır. Benim cennette 
dostum da Osman’dır.” Hilâfeti zamanında yüz dört kölesi olduğu halde bir gün kendisi 
hurma bahçesinden sırtında odun taşırken “ey zamanın halifesi, bu hâlin nedir?” diye 
sorulunca “Nefsimle harb etmek isterim.” Bu söz onun şan ve şöhreti, riyâseti terk ede-
rek Hakk’a vâsıl olmayı murat ettiğine delildir. Tasavvuf büyükleri mal sarf etmekte, 
teslimiyette ve hayada ona tâbidirler. Ömrü seksen iki senedir. Hilâfet müddeti on sene 
on bir aydır . Hicrî otuz beş senesi Zilhiccenin ilk Cuma günü şehit olmuştur. Medîne-i 
Münevvere’de medfundur.

Huzeyfetü’l-Yemânî radıyallâhü anh

Âlim-i Rabbânî ârif-i samadânî îmân sırlarının sâhibi, irfân nurlarının muhîtî Ebû Ab-
dullah Huzeyfe bin el-Yemânî el-Kıssî. Resûlullah Efendimizin sır kâtibi idi. Kabul ve 
vusûl ehlinin seçilmişidir. Zamanın ebdâlleri onunla dost olmuşlardır. Onun duâsı ve 
selamı Seyyid-i Âlem’e arz olunur ve ulaştırlır. Onun diğer Ashâb arasından Rsûlullah 
Efendimiz’in sırlarına vukûfiyet noktasından hususiyeti vardır. Onun faziletini beyan 
etmek mümkün değldir. Hazret-i Osman’ın şehadetinden kırk gün sonra Hicrî otuz beş 
senesi Kûfe’de vefat etti. Medâyin kapısı yakınlarında medfûndur. Rahmetullâhi aleyh. 

[13]

Mü’minlerin Emiri Ali bin Ebû Tâlib radıyallâhü anh

Müttakîlerin imamı, âlemlerin Rabbi’nin veli kulu Ebu’l-Hüseyn Eli bin Ebî Tâlib bin Ab-
dülmuttalib. Dara düşenlerin yardımcısıdır. Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) amcasının 
oğlu idi. Seçilmişlerin muktedîsi ve önderi idi. Tarîkatta büyük şân ve yüce derece sâ-
hibidir. Tarîkat usul ve âdâbını beyan hususunda geniş malumata sahiptir. Resûlullah 
Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Ey Ali, senin benim nezdimdeki 
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menzilen Hârun Aleyhisselâmın Mûsâ Aleyhisselâm nezdindeki menzilesi gibidir. An-
cak şu kadar varki benden sonra başka peygamber gelmeyecek.” Hakîkatlerin manala-
rını tetkik ve o manalrın inceliklerini beyan hususunda kâmil marifet sâhibi idi. Hatta 
Bağdad camii hatibi minberde: “Tarîkat usûlünde delilimiz ve şeyhimiz Aliyyü’l-Mür-
tezâ Hazretleridir.” demiştir. Tasavvuf hırkasının silsilesi ve tasarruf hususunda bu 
yola mensûb olanların tâbi olduğu kişi odur. Onun fazîletini ve menkîbelerini anlatmak 
ve saymak mümkün değildir. Fil Senesinesine göre sene 30’da Receb ayının un üçüncü 
Cuma günü Harem-i Ka’be’de dünyaya geldiler. Ondan önce ve sonra hiç kimse bu şerefe 
nâil olmadı. Altmış üç sene ömür yaşamıştır. Hilâfet müddeti dört sene on aydır. Hicrî 
kırk senesi Ramazân-ı Şerîf’inin on ikinci Cuma gecesi İbn-i Mülcem tarafından şehid 
edildi. Merkad-i şerîfi Necef yakınlarındadır.

Mü’minlerin İmâmı Hasan bin Ali radıyallâhü anhümâ

Peygamber Efendimizin muhterem torunu Ebû Muhammed bin Ali bin Ebû Tâlib. Pey-
gamber torunu, Zehrâ vâlidemizin göz bebeği idi. Tarîkat hususunda görüşleri tam ve 
hakikatleri yazmakta maharet sahibi idi. Hakâik ilminde o dereceye ulaşmıştı ki ha-
san-ı Basrî Hazretleri müşkil kaldığı hususları ona arz ederdi. Kemâlâtı olgunluk dere-
cesinde idi. Onun oğluna delâlet eden hallerden birisi de şudur: O beş defa zehirlenmiş 
fakat zehir ona zarar vermemişti. Altıncı defa da ise zehir kâr etmişti. Kardeşi Hüseyin 
bin Ali başucuna gelip ona dedi ki: “Ey biraderim, senin hâlin benim hâlimdir. Seni kaç 
defa zehirlediler, fakat zarar veremediler. Ancak son defada istediklerini elde edebil-
diler. Bunun hakikati nedir?” Dedi ki: “Annemiz Fâtma-i Zehrâ da dünyaya genç vakit-
te vedâ etti. Bu büyük bir mürüvvettir. Hicrî üç senesi Ramazân-ı Şerifinin on beşinci 
gecesinde Medîne-i Münevvere’de dünyaya geldi. Kırk yedi sene ömür sürmüştür. Beş 
ay halîfelikte bulundu. Hicrî elli senesi Saferi’nin yirmi ikinci günü şehid edildi. Baki’de 
medfundur.

Mü’minlerin Emiri Şehid Hüseyin r.a.

Şehit torun Ebû Abdullah el-Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib. Ehl-i Beytin güllerinden. Bütün 
mahlûkâttan mücerred ve zamanının seyyidi idi. Âlemlerin ve bütün âlimlerin hocası 
olan Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz onun ve birâderinin şerefi hak-
kında buyurdular ki: “Hasan ve Hüseyin Cennet ehlinin gençlerinin efendileridirler.” 
Şüphesiz ki o velî kulların hâslarından ve sabır ehlinden idi. Bir gün cariyelerinden biri-
si önüne bir yemek tabağı getirdi. Tabağı sofraya koyarken Hazret-i Hüseyin’in üzerine 
döktü. Mübârek çehrelerinde öfke alâmetleri görüldü. Bu hâli gören Cariye: “Takvâ sâ-
hipleri öfkelerini yutarlar.” Ayet-i kerimesini okudu. O da “Öfkemi yuttum.” Dedi. Cariye 
tekrar “İnsanlardan hatalarını affederler.” Diyerek âyetin devamını okudu. O da “Seni 
affettim.” Buyurdu. Câriye “Allâhü Teâlâ ihsanda bulunan kullarını sever.” Âyetini oku-
du. Hazret-i Hüseyin “Sen Allah rızâsı için hürsün.” Diyerek onu azad etti. İş şu hal onun 
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ahlâkının güzelliklerindendir. Hicrî dördüncü sene Şa’ban ayının dördüncü günü dün-
yaya geldiler. 56 sene ve beş ay ve beş gün ömür sürdü. Hicrî altmış bir senesi Muhar-
rem-i şerifin onuncu Cumartesi veya diğer bir rivayete göre Pazartesi günü Kerbelâ’da 
şehid edildi. Ravza-i şerifleri oradadır.

Selmânü’l-Fârisî radıyallâhü anh

Resûlullah Efendimizin dergâhının müdâvimi Aliyyü’l-Mürtezâ’nın yolunun yolcusu 
Ebu Abdullah Selman el-Fârisi r.a. Doğru yolun sâliki, kerâmet sâhibi idi. Ehl-i Suffe’nin 
ahvâlini anlatmak hususunda onun bazı övünç kaynağı olan menkıbelerini zikretmek 
yeterlidir. Bazıları onun dört yüz sene yaşadığını söylemişlerdir. Bazıları da üç yüz sene 
olduğunu söylediler. Onun ahvâli mukaddimede zikredilmişti. Tekrara ihtiyaç yoktur.

Üveys el-Karanî radıyallâhü anh

Âriflerin hayırlısı Üveys bin Âmir el-Karanî. Ümmetin güneşi, dîn ve milletin ışığı idi. 
Peygamber Efendimiz s.a.v. mübârek hırkalarını kendisine göndermişlerdir. Ömeru’l-Fâ-
ruk ve Aliyyü’l-Mürtezâ r. Anhümâ ona ulaştırdılar. Bu kıssa biraz uzundur. “Tâbiîn’in 
en hayırlısı ismi Üveys olan bir zâttır. Sizden kim onunla mülâkî olursa onun duâsını 
almaya baksın.” Hadîs-i şerîfi ise onun şerefini anlatmak için yeterlidir. Hâce dedi ki: 
“Allâhü Teâlâ kıyamet günü Üveys Hazretlerinin suretinde yetmiş bin melek halk eder. 
Üveys r.a. Arasat’ın ortasına gelir. O meleklerle beraber cennete girer. Yaratılmışların 
hiç birisi hakîki Üveys’in hangisi olduğunu bilemez. Zira dünyada mahfi ibadet ettiği ve 
kendisini halktan gizlediği ahrette onu kimse bilmeyecektir.” Sıffîn’de Ali r.a. tarafında 
idi. Onun düşmanları ile savaştı. Ve orada otuz altı senesinde şehid oldu. Bir rivayete 
göre Deylem harbinde şehit olmuştur. Kabr-i şerifleri Kazvîn’dedir. Kirman’da olduğunu 
söyleyenlerde olmuştur. Lakin birinci kavil kat’îdir. 

Selmânü’l-Fârisî

Kâsım bin Muhammed

İmâm Ca’feru’s-Sâdık

[14]

Bâyezid-i Bistâmî

Ebu’l-Hasen Aliyyü’l-Harkânî

Ebû Ali Fârmedî

Hâce Ebû Ya’kûb Yûsuf Hemedânî
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Kümeyl bin Ziyad radıyallâhü anh

Ebu’n-Nasr Kümeyl bin Ziyad en-Necefî. Tevhid ehlinin reisi, uzlet ashâbının en kâmili 
idi. Kendisine Tâcü’t-Tâbiîn (Tâbiîn’in Baş Tacı) denilirdi. Hazret-i Ali’nin r.a. hususi yol-
daşlarından ve sırdaşlarındandır. Ki bu sâyede Hazret-i Ali’nin r.a. hakikat parıltılarına 
muttali olmuş, onun maârif nurlarından çokça istifâde ve iktibâs etmiştir. Tevhid hu-
susunda bir çok işâretleri vardır. Marifet hakkındaki ibâreleri sayısızdır. Menkıbeleri 
yazmakla kayıt edilecek hadde değildir. 

Herim Bin Hayyân radıyallâhü anh

Ebû Abdullah Herim bin Hayyân el-Abdî. Havf ve haşyet sâhibi, mârifet ehli idi. Tarikat 
silsilesinin büyüklerindendir. Yazı hususunda marifet sahibidir. Üveys el-Karanî’nin r.a. 
dostudur. Sene kırk beşte vefat etmiştir. 

Mûsâ Râî radıyallâhü anh

Şeyhlerin umdesi Ebû Muhammed Mûsâ bin Yezid er-Râî. Hakîkat ilimlerinin ârifi, ta-
rikat yolunun sâliki idi. Uzun müddet Üveys el-Karani ile birlikte olma şerefine nâil ol-
muştur. Hakikatleri ve tarikat hakkında incelikleri yazmak hususunda büyük mahareti 
vardır. Bir gün kendisine birisi “Ben evliyaullahtan olmak istiyorum. Hangi ameli işle-
meliyim ki saâdete erişeyim ve derecem terakkî etsin.” diye sordu. Buyurdu ki: “Dünya-
da kendini bir zerre gibi gör, yalnız kalmaya rağbet et ve her hâlinde hak yolunda olma-
ya bak. Mâsivallahtan uzak ol ki merteben yükselsin.” Doksan senesinde vefat etmiştir. 
Şam’da medfundur. 

Habîb-i Râî radıyallâhü anh

Ebû Halîm Habib bin Selîm er-Râî. Bütün evliyanın emiri olmakla beraber fakir bir zat 
idi. Meşâyih yanında büyük mertebesi vardı. Büyüklerden birisi dedi ki: “Çobanken bir 
ağaç çanağı vardı. Birgün bu çanağı bir taşın altına tuttu, biri bal, biri süt olmak üze-
re iki çeşme akmaya başladı. Yanındakilerden biri onun yüksek kerâmetini görerek; 
“Efendim! Bu dereceye ne ile kavuştun?” diye sordu. Habîb-i Râî; “Muhammed Musta-
fa’ya (sallallahü aleyhi ve sellem) uymakla.” buyurdu.  “Mûsâ aleyhisselâmın kavmi 
kendisine karşı oldukları halde sert taş onlara su verdi. Derecesi Mûsâ aleyhisselâm-
dan yüksek olan Resûlullah efendimize uyduktan sonra taş bana süt ve bal vermez mi?” 
buyurdu. Hicrî yetmiş veya seksen senesinde vefat ettiği rivâyet edilmiştir. 

Muhammed bin Bekr radıyallâhü anh

Ebu Abdullah Muhammed bin Ebî Bekir es-Sıddîk. Kabûl ehlinin kumandanı, Mürtezâ 
ilminin yıldızı idi. Kemâl-i ilmi herkes tarafından bilinmekte idi. Hakîkatleri anlama 
hususunda pek firâsetli olup tembelliği sevmezdi. Sıffîn’de şehâdet şerbetini içti. Sene 
otuz yedi. 
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Zeynelâbidîn radıyallâhü anh

Ebû Muhammed Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib. Milleti efendisi, ümmetin ışığı, 
Âbidlerin süsü, evliyâullahın mumu idi. Zamanın en cömert ve en âbidi olup onun ha-
kikatleri keşfi, eşsiz sözleri pek meşhurdur. Büyük bir takva sahibi olan Zeynelabidin, 
fakir ve kimsesizlere yardım konusunda da büyük bir gayret gösterirdi. Çok sayıda fa-
kire yardım ettiği halde, ihlası sebebiyle bunu hiç kimseye fark ettirmezdi. Gece karan-
lığında sırtında un taşıyarak bunu muhtaçlara yetiştirirdi. Sürekli bu işi yaptığı halde 
hiç kimse onu bilemedi. O sözlerinde ve hareketlerinde ve ahlâkında Peygamber Efendi-
miz’e çok benzerdi. Hicri 36 senesi Cemâziyelâhirinin on birinci Perşembe günü doğdu-
lar. Otuz dokuz sene altı ay üç gün yaşadılar. Hicri yetmiş beş senesi Muharrem ayının 
on yedinci cumartesi günü vefat ettiler. Baki’ da medfundurlar.

[15]

Muhammed Bâkır radıyallâhü anh

Ebû Ca’fer Muhammed bin Ali el-Bâkır. Marifet ehlinin delili, müşâhede ehlinin burhanı, 
Peygamber Efendimizin neslinin kıymetlisi, Hazret-i Ali evlâdının seçilmişi idi. İlimlerin 
inceliklerinde ve hikmetlerin hakikatlerinde tam bir marifet sahibi idi. Taarruf Kitabının 
şârihi der ki: “Muhammed Bâkır rah. Asrının seyyidi idi. Oğlu Cafer rah. Ondan birçok ri-
vâyetlerde bulunmuştur. Bu taifenin kitapları onun söz ve halleri ile doludur. Tâbiîn’den 
birçokları kendisini görmüş, o da Ashâb-ı Kiram’dan Câbir bin Abdullah Ensârî hazret-
lerine mülâkî olmuştur. Câbir bin Abdullah r.a. ona Peygamber Efendimizin s.a.v. selâ-
mını iletti. Buyurdu ki “Âlemlerin Efendisi buyurdu ki: Şüphesiz o, benimle aynı isimde 
ve insanların bana en çok benzeyenidir. O’nun ilmi Benim ilmim, O’nun hükmü de Benim 
hükmümdür.” Müjdesini verdi. Muhammed Bâkır rah. Câbir radıyallâhü anh’ın terbiye-
si altına girerek rızâ makamına erdi. Hazret-i Câbir yetmiş sekiz senesinde vefat etti. 
İmâm-ı Muhammed Bâkır rah. İse elli yedi senesi Receb-i Şerifin ilk Salı günü doğdular. 
Yüz yedi senesinde vefat etmişler ve babalarının yakınına defn edilmişlerdir. 

Kâsım bin Muhammed Kuddise Sirruh

Ebû Muhammed Kâsım bin Muhammed bin Ebûbekir es-Sıddîk. Ehl-i İslâmın fakihle-
rinden, Tâbiîn’in büyüklerinden ve yakîn yolunun sâliklerinden idi. Medine-i Münev-
vere’nin yedi fakihinden birisi idi. Tarîkatta iki nesebe sâhiptir ki birisi kendi babası 
Muhammed bin Ebûbekir, diğer Selmân-ı Fârisi r.anhüm yoludur. Yüz sekiz senesinde 
vefat ettiler. 

Muhammed Vâsi’ Kuddise Sirruh

Zâhidlerin önderi, âbidlerin üstünü, kanâatkârların süsü Muhammed Vâsi’. Tarîkatta 
şeriat hususunda tam marifet sâhibi idi. Tâbiînden birçok zâta hizmette bulunmuştur. 
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“Hakîki dost odur ki korku ve ümit kendisinde eşit olandır.” Derdi. Yüz yirmi senesinde 
vefat etmiştir. Bazı rivayetlere göre Buhara yakınlarında medfundur.

Mâlik bin Dînar radıyallâhü anh

Âlimlerin önderi dîn yolunun reisi deniz üzerinde yürüyen ve havada uçabilen Mâlik 
bin Dinar rah. Bu taifenin büyüklerinden idi. O lisân-ı hâl ile sohbet ve nasihatte bulu-
nurdu. Buyururdu ki “Kimin gözü ve gönlü, fâni hayattan bakî hayat hakkında iyi bir 
ibret dersi almamış ise, iyi bilinmeli ki o adamın kalbi perdeli, ameli de azdır.” Bir de-
fasında gemiye binmişti. Gemi ilerleyince gemici ondan ücret istemiş, o da parasının 
olmadığını söyleyince, bayılıncaya kadar dövmüşlerdi. Ayılınca, ücreti vermezsen seni 
denize atacağız diyerek tutup kaldırdıklarında, suyun yüzünde bir çok balıkların ağız-
larında birer dinar (altın) olduğu halde gördüler. Bunun üzerine o, balıkların ağzından 
iki dinar alıp gemicilere vermiştir. Gemiciler bu hâli görünce onun evliyâ olduğunu an-
layarak özür dilemişler. O ise bu hâdise üzerine gemiden inip, deniz üzerinde gözden 
kayboluncaya kadar yürüyüp gitmiştir. Bu sebeple Mâlik ismiyle şöhret bulmuştur. Yü-
zotuz senesinde vefat etti. 

Hasan-ı Basrî radıyallâhü anh

Ebû Saîd / Ebû Ali bin Ebu’l-Hasan Yesâr et-Tabiîn el-Basrî el-Ensârî. Tarîkat ehlinin imâ-
mı, hakikat ehlinin önderi idi. Bu tarikin erbâbı indinde büyük hatırı ve kıymeti vardır. 
Yüz yedi Ashâb ile mülâkî olmuştur. Onlardan yetmişi ile arkadaşlık etmiştir. Tezkire 
ve Tuhfe kitaplarında onun Hazret-i Ali’nin yanında yetiştiği ve onun elinden hırka giy-
diği rivâyet olunmuştur. Bu kavil ekseri tasavvuf ehli tarafından sahih görülmüştür. 
Annesi, Ümmü Selem validemizin azatlısı idi. Bu sebeple onun mübârek huzurlarında 
yetişmiştir. Ve risâlet bahçesinin bereketi ile kemal ve fazîletlere nail olmuştur. Hazret-i 
Ömer’in r.a. hilâfetinin ikinci senesi dünyaya geldi. Hişam bin Abdülmelik zamanında 
yüz on senesinde Basra’da vefat etti. Sâlihiyye’de medfundur.

Dâvud-ı Belhî kuddise sirruh

Ebû Abdullah Dâvud bin Abdullah el-Belhî. Evliyâullahın büyüklerinden, müttakilerin 
üstünlerinden idi. Muâsırlarının tamamına üstünlük sağlamıştır. Duası dâima makbul 
olmakla şereflenmiştir. Selman ve İbrâhim bin Edhem r. anhümâ derlerdi ki: “Ondan 
işittim, derdi ki, Hızır Aleyhisselam bana ism-i A’zam-ı tâlim etti.” Selman ve İbrahim 
bin Edhem Hazretleri onunla arkadaşlık ve yoldaşlık etmişlerdir. Onunla övünürlerdi. 
Yüz on altı senesi yakınlarında vefat etmiştir. 

Hâce Lokman Horasânî.

Hâce Ahmed Yesevî.



25  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

[16]

Cafer-i Sâdık radıyallâhü anh

Ebû Abdullah Cafer bin Muhammed Sâdık radıyallâhü anh. Sünnetin kılıcı, tarîkatin 
cemâli, marifet saffet sahibi, âli yüce, kemâl sahibi, derecesi yüksek idi. Güzel yüzlü, 
temiz görünüşlü idi. Taarruf isimli eserde zikredilmiştir ki: “Bir gece Mansur halife ve-
zirine Cafer-i Sadıkı getir öldürelim dedi. Veziri dedi ki o bir bucakta oturmuş ve uzle-
ti tercih etmiştir, kendisini dünyadan çekip ibadetle meşgul olmuştur. Halifeye hiçbir 
ziyanı yoktur anı öldürmekte ne fayda var; Halife vezirinin sözünü dinlemedi Caferi 
Sadık hazretlerini getirmeğe adamlarnı emreyledi. “Ne zaman ki ben tacımı başımdan 
çıkarınca ol saat başını kesin” dedi. Cafer-i Sadık Hazretlerini getirdiler. Halife Mansur 
onu görünce tahtından aşağı indi karşıladı. Cafer-i Sadık Hazretlerinin elini aldı tahtı 
üzerine çıkardı ve karşısında diz çöküp edeple oturdu. Vezirleri taaccüpte kaldılar, Ca-
fer-i Sadık Hazretleri dedi ki: “Benden ne hacetin vardı ki, beni getirttin, Allahımın iba-
detinden ayırdın kendi halimde meşgul olup dururdum, lütfet de beni yerime gönder” 
dedi. Halife derhal izin verdi, güzelce ağırlayıp yerine gönderdi. Halife’yebu halinden 
sorulunca “Çünkü Cafer-i Sadık Hazretleri geldiği vakit üzerinde bir ejderhâ vardı. Ağ-
zını bana doğru açmış, beni yutuvermesinden korktum.” Dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri 
iki nisbete sâhiptir: Birisi kendi pederinden giydiği hırkadır, diğeri ise annesinin babası 
Kâsım bin Muhammed’den r.anhümâ giydiği hırkadır. Her iki ceddinden de halifelik al-
mıştır. Hicrî seksen üç senesi Rebiulevvel ayının on yedinci Cuma günü Medîne-i Münev-
vere’de doğdu. Atmış beş sene yedi ay ömür sürdü. Receb-i Şerifin on birinci Pazartesi 
günü vefat etti. 

Ebû Hâşim Sûfî

Ebû Hâşim Abdullah es-Sûfî. Evliya bahçesinin nuru, seçilmişler bahçesinin süruru ve 
tarîkatte tam ehliyet sahibi idi. Bağdad evliyasının büyüklerindendir. Tarîkatta Süf-
yân-ı Sevrî hazretlerine tâbi olduğu söylenmiştir. 

Fudayl bin Iyaz radıyallâhü anh

Ebû Ali Fudayl bin İyaz bin Mes’ud bin Bişr el-Yemenî ve Yerbûî el-Ahvâzî el-Ferâşânî. 
Mukarrabînin şâhı, vâsılînin sultanı idi. Tarîkat hususunda büyük nasibi var idi. Fu-
dayl bin Iyâz hazretleri, ilk zamanlar eşkıya reisi idi. Bir gece yoldan bir kervan geçi-
yordu. Kervanda bulunan bir kişi meâlen: “Îmân edenlere vakti gelmedi mi ki, kalbleri 
Allah’ın zikrine ve inen Kur’ân-ı kerîme saygı ile yumuşasın!...” âyet-i kerîmesini oku-
du. Bu âyet-i kerîme kendisine öyle tesir etti ki, gönlünden yaralandı, içinden: “Geldi, 
geldi. Hattâ geçti bile!” diyerek kendinden geçmiş bir hâlde şaşkın ve mahcûb bir şekil-
de oradan ayrıldı. Bu sırada kervandakiler: “Fudayl yolumuzun üzerinde bulunuyor. 
Acaba nasıl gideceğiz.” diye birbirleri ile konuşuyorlardı. Fudayl bin Iyâd bu konuşma-
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ları duydu ve: “Size müjdeler olsun! Şimdi o yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bun-
dan sonra ibâdetle meşgul olacak.” Dedi. Ebu Ali Razi der ki : ”Üç sene onunla arkadaş-
lık ettim. Bu müddette eski halinden hiçbir eser görmedim.” Fudayl bin Iyâd bir gün 
oğlu Ali vefât edince tebessüm etti. Halbuki otuz yıldır hiç gülmemişti. “Ey Fudayl! Bu 
gün gülünecek gün müdür?” diye sordular. Bunlara cevab olarak buyurdu ki: “Allahü 
teâlâ evlâdımın ölümüne râzıdır. Madem ki oğlumun ölümünde Allahü teâlânın rızâsı 
vardır. Ben de Allahü teâlânın rızâsına râzı oldum. Onun için güldüm.” Semerkand’da 
dünyaya geldi. Bağdat’ta yaşadı. Harun-ı Reşid zamanında seksen üç senesinde yine 
Bağdat’ta efat etti.

Utbetü’l-Ğulâm

Ebû Abdullah Utbe bin Eyazin. Kâmil bir zâhid ve ilmiyle amel eden bir âlim idi. Genç-
liğinde fısk u fücur ile meşgul iken Mâlik bin Dinar hazretlerinin sohbetine girmek ve 
onun vasıtası ile tevbe ederek saâdete ermek nasip olmuştur. Sonra riyâzat ve mücâhe-
deye devam etmiştir. Mâlik bin Dinar Hazretleri “O, Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin elinden 
tevbe aldı.” Derdi. Onun tarikatta iki nisbete sahib olduğu sabittir. 

Es-Seyyid Muhammed bin Musa eş-Şehîr Hacı Bektaş Velî 

Hacı Bektaş Veli’nin Haliefeleri: Kucak Hâcım Sultan, Sarı İsmail, Seyyid Cemal Sultan, 
Resûl Baba

İbrahim Edhem

Ebu İshak İbrahim bin Edhem bin Mansur el-İcl. Emirlerin emiri, müttakiler yolunun 
sâliki idi. Gençlik zamanlarında babası Belh şehrinde sultan idi. Bir gün saraydan dışa-
rıya çıktı. Av köpeğini de alıp ava gitti. Karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için 
atını sürdü, gâibden; “Yâ İbrahim sen bunun için yaratılmadın ve bununla emir olunma-
dın!” diye bir ses işitti. “Allahü teâlâya yemîn ederim ki, bu günden sonra Allah’a isyan 
etmeyeceğim. Rabbim, sâlih insan olmamı istiyor” dedi. Bu hâdise üzerine tacını ve sal-
tanatını terk etti. Nişabur’a doğru gitti. Bir mağarada –Bugün İbrâhim mağarası diye 
bilinir- riyâzat ve halvet ile meşgul oldu. Oradan Şam’a geçti. Br müddet orada ikâmet 
etti. Birçok şeyh ile dost oldu. Fudayl bin Iyad ve Süfyan Hazretlerinin nasihatlerini din-
ledi. İmâm-ı A’zam hazretlerinden ilim aldı. Onun hakkında “İbrahim bizim seyidimiz-
dir.” Derdi. Sahrada giderken bir zât ile karşılaştı. O zât kendisine İsm-i a’zamı, Allahü 
teâlânın en büyük ismini öğretti. Bununla Allahü teâlâya dua etti. Hızır aleyhisselâm ile 
görüştü. O, kendisine; “Sana, ism-i a’zamı öğreten kimse İlyas (aleyhisselâm) idi” dedi. 
Fakirlik içerisinde yamalı elbiseler giyerdi. Hicri yüz otuz iki senesinde Bağdat’ta vefat 
etti. Kabri Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin yakınındadır. Hırka silsilesi Mûsâ Râî Haz-
retleridir. Sohbet silsilesi Dâvud-ı Belhî Hazretleridir. 
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Abdülvâhid

Ebû Muhammed Abdülvâhid bin Zeyd. Safâmadeni vefâ pınarı idi. Taarruf kitabı şârihi 
der ki: “Abdülvâhid Zeyd ve Utbetü’L-Ğulâm zâhidlerin ve âbidlerin büyüklerindendir. 
Onların halleri pek kıymetlidir. Önce gelenlerin önderlerindendirler.” Şeyh Abdülvâhi-
din hırka silsilesi Kümeyl bin Ziyad’dır. Hasan-ı Basrî Hazretlerinin sohbetinde bulun-
muşlardır. 

[17]

Mûsâ Kâzım radıyallâhü anh

Ebû İbrâhim Mûsâ bin Cafer el-Kâzım. Pek halîm ve kerîm bir zât idi. Onun kemâl-i hâ-
linden dolayı kendisine Abdüssâlih denilirdi. On dört sene boyunca yatsı namazından 
sonra gece karanlığında sabah vaktine kadar, sabah namazından sonra zevale kadar 
secde etmiştir. Çok sabırlı ve cömer idi. Hatta kendisine “falan kişi hakkınızda kötü söz 
söylüyor.” denilse, o kişiye kese içerisinde kızıl dînarlar gönderir ve özür beyan eder-
di. O şahısta onun bu hâlini görünce kendisinden utanır ve hâlinden tevbe ederdi. Hicrî 
yüz yirmi sekiz senesi Safer ayının sekizinci Pazar günü doğmuştur. Harun Reşid zama-
nı 183 senesi Receb-i Şerif ayının yirmi beşinde hapiste vefat etmiştir. Bağdâd, Dârus-
selâm’da Batı Bâbu’t-Tîn’de medfundur. 

Feth-i Mevsılî rahimehullah

Ehl-i tarîkin övülmüşü, celâl sâhibi Ebu Muhammed Feth bin Said el-Mevsılî. Zâhidlerin 
büyüklerinden, âbidlerin üstünlerinden idi. Verâ ve mücâhede hususunda pek gayretli 
olup zamanında tevekkül hususunda ondan daha üstünü yoktu. Onun Sâlim-i Haddâd’a 
tâbi olduğu söylenir ki bu Sâlim hazretleri ebdâlin önde gelenlerinden sayılmaktadır.

Habîb-i Acemî rahimehullah

Tarikatta şecâatli hakîkat hususunda sağlam Ebu Muhammed Habîbü’l-Acemî el-Fârrî. 
Sağlam yakîn sâhibi, şöhreti olmayıp halvete çekilmiş, kerâmetleri zâhir, makâmı âli 
idi. Ebdâldan olduğunda şüphe yoktur. Bir gün münkirlerden birisi “O çok bilgisiz bir 
kimsedir.” diyerek aleyhinde gıybet etmişti. Hâtiften bir sesin “Sus. o her ne kadar bilgi-
siz ise de sevgilimzdir.” dediği işitildi. Takriben yüz otuz senesinde vefat etmiştir. 

Şakîk-i Belhî rahimehullah

Ebû Ali Şakîk bin İbrahim el-Ezdî el-Belhî. Tarîkat ehlinin bekçisi, zühd ve takvânın özü 
idi. Tevekkül ve ibâdetler hususunda çok dikkatli id. Bin yedi yüz civârında âlimden 
ders almıştır. Dünyâya karşı meyli azdı. Belh şehrine geldi. Bir sene Belh’de müthiş bir 
kıtlık vardı. İnsanlar yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Şakîk-i Belhî ( radıyallahü anh ), 
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çarşıda sevinçli bir köleye rastladı, ona: “Ey köle, herkes üzüntü içindeyken, senin se-
vincine sebep nedir?” deyince, köle, “Niçin üzüleyim? Benim efendim zengin bir kimse-
dir. Beni aç, çıplak bırakmaz ki” dedi. Hazreti Şakîk, bu söze şaştı ve “Aman yâ Rabbi! Az 
bir dünyalığı olan şu zenginin kölesi böyle sevinçli iken, sen bütün canlıların rızıklarına 
kefil oldun. Biz niçin gam ve keder içinde olalım” deyip dünyâ meşgûliyetlerinden elini 
çekti.  Samîmi bir tövbe ile âhırete yöneldi. Allahü teâlâya olan tevekkülü son derece 
fazlalaştı. Hak yolunun yolcularından oldu. Daima “ben bir kölenin talebesiyim.” Derdi. 
Hicri yüz doksan senesinde vefat etti. Sene yüz doksan dörtte Korlan savaşında şehit 
olduğu da rivayet olunmuştur. Belh’de medfundur.

Ebû Yûsuf rahimehullah

Şerîat ve tarîkat kânunlarını ortaya koyan, marifet ve hakîkat inceliklerini beyan eden 
Ebû Yusuf Yakub bin Abdullah en-Nesevî eş-Şâfî. Yüksek ilim sâhibi ve âlÎ bir şahsiyet 
idi. Ebdallerden olup kerametleri zâhir ve makamı âlî idi. Bir müdddet İbrâhim bin Ed-
hem hazretleri ile beraber bulunmuştur. Hicrî yüz senesi tamamlanmadan evvel vefat 
etmiştir.

 

[18]

Horasan’ın Sultânı Ali Rızâ radıyallâhü anh

Ebu’l-Hasan Ali bin Mûsâ er-Rızâ. Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v.) sultanı, peygamberliği 
delil ve burhânı idi. Onun menkıbelerinin hepsini anlatabilmek mümkün değildir. İmâm 
Nevfelî rahimehullah rivâyet etti ki: İmam Ali er-Rıza hazretleri Halife Memun’dan ilaç 
içmek ve istirahat için bir su pınarına gitmek üzere yedi günlüğüne izin ister. Halife mü-
saade verir. Yedi gün sonra halife imamı almak üzere pınarın olduğu yere gider. Beraber-
ce şehre dönerler. Daha şehre girmeden Medine valisinin mektubu halifeye ulaşır. Bunda 
imamın oraya geldiği ve Mekke tarafına gittiği yazmaktadır. Mektubu imama gösteren 
halife “ey amcamın oğlu, sen su kenarına diye müsaade aldın, meğer Mekke ve Medine-
ye kadar gitmişsin. Allahu teala sana büyük bir ilim bahsetmiş. O ilimden bana da bir 
harf öğret.” Der. Buna karşı imam şu ayeti okur: “Allâhü Teâlâ risâletini dilediğine ihsan 
buyurur.” Derdi. Yüz kırk sekiz senesi Zilkade ayının on birinci günü Medîne-i Münevve-
re’de doğdu. İki yüz senesi Ramazan-ı Şerif ayının yirmi birinci Cuma günü vefat etti. 

Bişr-i Hâfî rahimehullah

Ebû Nasr Bişr bin Hâdiis el-Hâfî el-Mervezî. Mücâhede meydanının mücâhidi, müşâha-
de ehlinin direği idi. Hakîkatleri bildirme hususunda kavminde parmakla gösterilirdi. 
Bişr-i Hâfî Hazretleri, bir eğlence dönüşü yol üstünde besmele-i şerîf yazılı bir kâğıdı 
fark eder. İçi sızlar; kâğıdı yerden alır, öper ve başının üstüne koyar. Kâğıda çamur bu-



29  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

laşmıştır. Önce temizler, sonra güzelce koku sürüp evinin duvarına asar. O gece rüya-
sında; “Ey Bişr! İsmimi temizlediğin gibi seni temizlerim, ismimi büyük tuttuğun gibi 
seni büyültürüm, ismimi güzel kokulu yaptığın gibi, seni güzel ederim. İzzetime yemin 
ederim ki, senin ismini dünyâda ve âhırette temiz ve güzel eylerim” dendi. Sohbet silsi-
lesi Mûsâ Kâzım’dır. Rahimehullah. Hicrî iki yüz yirmi dokuz senesinde Mu’tasım Halife 
zamanında Bağdat’da vefat etti. 

Ahmed-i Antâkî rahimehullah

Ebu Ali Ahmed bin Âsım el-Antâkî. Evliyâullâhın büyüklerinden, seçilmiş kulların üs-
tünlerinden idi. Tâbîîne tâbi olmak hususunda çok nasîhatleri vardır. Şeyhlerinin ta-
mamı kalp ehlinden idi. Onların iyiliği doğru firâset ehli olmaları ve inanç noktasında 
sağlam olmayı tavsiye etmeleridir. Talebelerini tarîkatte cömert olmak üzere terbiye 
ederdi. “İmam tam amel ehli ve ilim sâhibi olmalıdır.” Kavli onun sözlerindendir. Vefa-
tında doksan halife bırakmıştır. Sene iki yüz ellide vefat etmiştir. 

Ebû Yakub Sûsî rahimehullah

Ebû Yakub Mûsâ tasdik ehlinin sığınağı, tarikat ehlinin övüncü Ebû Yakub İshak bin Ab-
dullah es-Sûsî. Kalp ve nefis hastlarının tabibi, Allâhü Teâlâ’nın güzîde kulu idi. Zama-
nında akranlarının tamamına zühd ve takvâda üstünlük sağlamıştır. Birçok menkıbe 
ve faziletli sözleri vardır. Takrîben yüz on üç senesinde vefat etmiştir. 

Hâtem-i Esam rahimehullah

Zâmanın zâhidi ve en âbidi Ebû Abdurrahman Hâtem bin Uncân bin Yûsuf el-Esam 
el-Belhî. Evtâddan olup âbidlerin süsü idi. Onun üstün ahvâli nihayetsizdir. Şerîatin 
hilâfında hiçbir hareketi yoktur. Her nefeste murâkebe ve nefis muhâsbesinde idi. Şeyh 
Cüneyd buyurdu ki: “O zamanımızın sıddîkidir.” Dediler ki: Esam dediklerinin sebebi: 
Bir gün ona birşey sormaya bir kadın geldi. Konuşurken kaza ile o kadın yellendi. Ha-
tem Hazretleri, kadın utanmasın diye kendini işitmezliğe verdi: “Yüksek söyle, kulağım 
ağırdır, işitmiyorum,” dedi. Bu hal kadının hoşuna gitti ve ona bu lakabı taktı. İki yüz 
otuz yedi senesinde vefat etti.

[19]

İmâm Muhammed Takî radıyallahü anh

Ebu Cafer Muhammed el-Cûd. Takî diye lakablanmıştır. Takva ehlinin imamlarından 
ma’nâ ehlinin büyüklerindendir. İlim ve fazilette misli yoktur. Henüz çocuk yaşta iken 
bile kendisinden birçok acâib haller ve kerametler müşâhede olunmuştur. Yüz doksan 
beş senesi Ramazân-ı Şerif ayının on dokuzuncu Cuma günü dünyaya geldiler. Ömrü 
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yirmi beş sene üç aydır. Mutasım halife zamanında iki yüz yirmi senesi Zilhicce ayında 
vefat ettiler. Bağdat’da Ceddi Mûsâ Kâzım’ın rahmetullahi aleyh yakınan defnedildi. 

Ebû Yezîd Bistâmî kuddise sirruh

Âriflerin sultanı, muhakkıkların bahçesi Ebû Yezid Tayfur bin Îsâ Rûşân el-Bistâmî. Kerâ-
met ve zerâfet sâhibi idi. Zâhidlerin önde gelenlerindendir. Onun bütün halleri cümleden 
üstün idi. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri derdi ki: “Ebû Yezid bizim yanımızda Cebrâil’in 
melekler yanındaki misli gibidir.” Hâce Muhammed Pârsa risâle-i kudsiyesinde şöyle zik-
reder: “Sultan Ebû Yezid ruhaniyet cihetinden Cafer-i Sadık hazretlerinin mürididir ki 
onun doğum tarihi Cafer-i Sadık hazretlerinin vefatından sonradır. Lâkin Târih-i Benâk’ı 
de zikredilmiştir ki: “Ebû Yezid Bistâmî isminde dört zat vardır. Birisi Sultânü’l-Ârifin, 
ikincisi Kâzî Ebû Yezîd Tayfûr bin Mûsâ Ya’kûb bin Âvedîn Îsâ bin Rûşân. Üçüncüsü Ebû 
Yezîd Tayfûr bin Ali bin Âdem. Dördüncüsü ise diğer bir kabileden olan Ebû Yezîd Tayfûr 
bin Hasan bin Âmü’l-Bestâmî’dir. Bu dört zât hânedan isimlerinde müşterektir. Târîh-i 
İhtilâlî’de daha açık şekilde izah edilmiştir. Sultânü’l-Ârifîn’in vefat tarihi hicrî iki yüz 
dörttür. Buna delil ise Cafer-i Sâdık Hazretleri ile sohbette bulunmuş olmasıdır.

Dâvud-ı Tâî

Hakîaktlerin âlimi, tarikat yolcusu Ebû Süleyman Dâvud bin Nusayr et-Tâî. Tasavvuf 
şeyhlerinin ve tasarruf ehlinin büyüklerindendir. Şerîat ilmini İmâm-ı A’zam hazretle-
rinden öğrenmiştir. Tarîkatte ise Habîb-i Acem’ı hazretlerinden hilâfet almıştır. Sohbet 
silsilesi Mûsâ Kâzım rahimehullah’a ulaşır. İmâmın gösterdiği yolda, dünyâya düşkün-
lüğü tamamen terk edip, dinin emir ve yasaklarına uymada, haram ve şüphelilerden 
kaçmada örnek olacak şekilde ilerledi. Uzleti tercih edip insanların arasına karışmadı. 
İbâdetlerini hep evinde yaptı. Yüz altmış beş senesinde Abbâsi Halifelerinden Mehdî za-
manında vefat etti. 

Ahmed Hazraveyh

Ebû Hâmid Ahmed bin Hazraveyh el-Belhî. Civanmert kimselerin önderi, Horasan’ın 
güneşi ve bütün halkın imamı idi. Hâs ve âm herkes tarafından sevilirdi. Pek yükse 
manevi hal ve şerefe sahip idi. Tarîkat ehlinin kemâle erenlerinden ve fütüvvet ehlinin 
meşhurlarındandı. Şeyh Ebû Hafs onun hakkında “Fütüvvet Ahmed bin Hazravey’de zâ-
hir olmuştur.” Derdi. Eşi Fâtıma âbide ve ârife hanımlardandır. Ahmed bin Hazraveyh 
Halife Mütevekkil zamanında iki yüz kırk senesinde vefat etmiştir. 

Ebu Süleyman Darani

Diyânet denizinin gemisi, Allah korkusunda olanların sığınağı Ebû Süleyman Abdur-
rahman bin Atıyye ed-Dârânî. Pek kıymetli bir şeyh ve müctehid bir imam idi. İlim ve 
marifet hususunda pek yükse derecelere ulaşmıştır. Şeyhleri ona “kalplerin gülü ve 
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mezhebin tadı” derlerdi. Şu onun sözlerindendir “Her şeyin bir küfü vardı. Kalbin nu-
runun küfü de karın tokluğudur.” Dârânî’nin Dımaşk taraflarında bir köy ismi olduğu 
söylenmiştir. Mutasım Halife zamanında hicri iki yüz on beş senesinde vefat etti.

[20]

Ali radıyallâhü anh

Ebu’l-Hasan Ali bin Muhammed Hâdî. Lakabı Nakî idi. Nübüvvet ehlinin özü ve övüncü 
idi. Kemâlât ve fazilette zamanın en üstünü olmuştur. Seçilmiş ve en hayırlı kimselerden 
olarak bilinirdi. Bir defâsında Samarra’dan çıkıp bir köye gitmişti. O gittikten sonra evine 
bir köylü gelip sordu. Bir köye gittiğini söylediler. Köylü kimse, Ali Hâdî hazretleriyle gö-
rüşmek için o köye gitti. Onu bulup huzûruna çıkınca, Ali Hâdî hazretleri köylüye; “Ne is-
tiyorsun derdin nedir?” dedi. Köylü; “Kûfe’den geliyorum. Ceddiniz hazret-i Ali’yi seven ve 
ona muhabbet besleyen bir kimseyim. Bir zaman birinden borç para almıştım. Ancak bir 
türlü ödeyemedim. Bu borç yükünün altında çâresiz kaldım. Kimden yardım isteyeceğimi 
de bilemedim.” dedi. Borcun ne kadar diye sorunca da; “On bin dirhem kadardır.” dedi. 
Bunun üzerine; “Kendini üzme ve merak etme! Hadi gözün aydın; inşâallahü teâlâ borcun 
ödenecek!”buyurdu. İki yüz on iki senesi Receb-i Şerifin ikinci Perşembe günü Medîne-i 
Münevverede doğdu. Kırk bir sene ömür yaşadı. Müstain Halife zamanında İki yüz elli 
dört senesi Receb-i şerifin çüncü Perşembe günü Bağdat’da vefat etti. Ve oraya defnedildi. 

İsa Bistâmî

Ebû Abdullah İsa bin Âdem el-Bistâmî. Sultânü’l-Ârifin hazretlerinin biraderinin oğlu-
dur. Zühd ve tevekkülde misli yoktur. Sultânü’l-Ârifin hazretleri ile sohbette bulunmuş 
kendisini talebeliğe kabul etmiştir. 

Yahyâ bin Muâz

Rızâ bahçesin çeşmesi, ümit dairesinin merkezi Ebû Zekeriyyâ Yahyâ Muaz bin Cafer 
er-Râzî. Muhabbet, vefa ve tarikat ehlinden idi. Ümit hususunda derecesi pek yücedir. 
Şeyh Hazarî demişlerdir ki: “Hak Teala’nın iki Yahyası vardır. Biri nebi diğeri ulu ve-
lidir.  İnsanlara nasîhatle se’âdet yolunu anlatmakta, zühd, vera’ ve takvâda, (haram 
ve şüphelilerden sakınmada), hikmetli söz söylemekte, Allahü teâlânın emirlerine ve 
Resûlullahın ( aleyhisselâm ) sünnetine tâbi olmakta zamanının bir tanesi idi. Bir müd-
det Belh’te ikamet ettiler. Oradan Nişabur’a geçtiler. Nişabur’da iki yüz elli sekiz sene-
sinde vefat etti. Kabri şerifleri oradadır.

Yezd-i Meâzelî

Zerâfet bahçesinin bülbülü, şevk şerâbı Bedreddin Abdullah el-Meâzeli. Şeyhlerin bü-
yüklerinden ve sûfilerin önderlerinden idi. Şeyh Cüneyd kendisine tazim gösterirdi. 
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Hürmet şartlarını tam olarak yerine getirirdi. “Şeyh bize Bişr-i Hâfî’nin yadigârıdır.” 
Derdi. Bağdad’da iki yüz elli senesine yakın vefat etmiştir. Bağdad’da medfundur. 

Muhammed bin Fazl

Ebû Abdullah Muhammed bin Fazl bin Abbas bin Hafs el-Belhî. Harameyn ehlinin se-
çilmişlerinden ve bütün meşâyihin göz bebeği idi. Irak ve Horasan halkının önder-
lerindendir. Hakîkat ve irfan ehlinin güzidelerindendir. İlmin Bekçisi lakabıdır. Aslen 
Belh’tendir. Semerkand’da yaşamıştır. Muktedir halife zamanında üç yüz on dokuz se-
nesinde orada vefat etmiştir. 

Muhammed bin Hâmid

Muhammed bin Hâmid bin İsmâil Hâlid el-Bermedî. Evliyânın büyüklerinden âriflerin 
üstünlerinden idi. Kendisine Reîsü’l-Ârifîn denilmiştir. “Mahlûkata iyilik etmek başka-
larına gıybet etmekten daha güzeldir.” Derdi. Kerâmet ve acâib hallere sâhip idi. İki yüz 
altmış senesine yakın vefat etmiştir. 

Ebû Yakub Nehracûrî

Ebû Yakub bin Muhammed Nehracûrî. Sûfilerin büyüklerinden ve meşâyihin üstünle-
rinden idi. Ebdâlden olduğu kabul edilmiştir. Ebû Osman Ma’zenî derdi ki: “Meşâyih ara-
sında Nehracûrî’den daha fazla edebe riâyet eden yoktur.” Şeyhleri murâkabe sâhibi 
idi. Harem şeyhleri kendisine sordular: “Ârif olan hiç Rabbine’ karşı teessüf eder mi?” 
Buyurdu ki: “ Ârif olan hiç Allah’tan başkası ile olur mu ki teessüf etsin.” Üç yüz üç sene-
sinde Mekke-i Mükerreme’de vefat etmiştir.

[21]

İmâm Askerî 

Ebu’l-Muhammed Hasan bin Ali ez-Zekî. Lakabı Askerî’dir. Ehl-i faziletin en kâmili, 
kemâl ehlinin en faziletlisi idi. Yüce kelimelerin nurlarının meşrıkından doğan fesâ-
hat güneşi, mânâ âleminde zâhir olmuş parlaklıklar mertebsindedir. Onun büyüklüğü 
hakkında hiçbir basiret sahibi şüphe etmez. Mihlavî Matâvî’den naklolunmuştur ki: 
“Peygamber Efendimizin sünnetlerine bağlılığı ve velâyetteki üstünlüğü ile beraber ha-
kikatler huşunda pek nâdir bir sûfî ve zâhidler içerisinde bir hikmet pınarı idi.” Onun 
üstünlüğünü bu makâle beyan etmiştir. Henüz daha tıfıl iken kendisinde Hak Teâlâ’nın 
hikmeti müşâhede olunmuştur. İki yüz otuz iki senesi Rebîulâhir âyının sekizinci Cuma 
günü dünyaya geldiler. Ömrü yirmi sekiz senedir. İki yüz altmış senesi Rebiulevvel ayı-
nın sekizinci Cuma günü vefat ettiler. Babasının mezarının yanına defnedildi. 
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Zünnûn-ı Mısrî

Ebu’l-Feyz Zünnûn Sevbân bin İbrâhim el-Mısrî. Tarikat ehlinin önderlerinden, kerâmet 
ehlinin muktedâlarından idi. Kutublardan olduğu bütün ulemâ tarafından malumdur. 
Dört defa çile çıkarmıştır. O bir gün bir gemiye bindi, gemideki bir tüccarın mücevheri 
kayboldu, herkes ondan şüphelendive kendisine işkence ettiler. Nihayet Sevbân daya-
namayıp, “Yâ rabbi sen bilirsin” deyince denizin üzerinde çok sayıda balık belirir. Her 
birinin ağzında birer mücevher vardır. Elini denize uzatıp bu mücevherlerden birini 
alarak tüccara verdi. Budan sonra “Zünnûn” diye anılmaya başlanmıştır. yazının ya-
zılı olduğu görüldü: “Zünnûn, Allah’ın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da, canını O’nun 
yoluna feda etmiştir.” Vefâtından sonra birçok âlim rü’yâsında Peygamber efendimi-
zi gördü. Peygamberimiz yanındakilere; “Hak dostu Zünnûn geliyor, karşılamaya gi-
delim” buyurdu. İki yüz kırk beş senesi Zilkade ayında e Halife Mütevekkil zamanında 
vefat etti. 

Ma’rûf-ı Kerhî Kuddise Sirruh

Tarîkat ehlinin imamı, hakikat ehlinin rehberi Ebû Mahfûz Ma’rûf bin Fîruz el-Kerhî. 
Daima rızâyı ilâhî için uğraşır, Ali bin Musa er-Rızâ’dan ayrılmazdı. Dînin emirlerini 
gözetmekte, ibâdette, haram ve şüphelilerden kaçmada çok meşhûr ve ma’rûf idi. Şüp-
hesiz duâsı makbul olunanlardandı. Onu ziyâret edenler mutlaka şifâ bulurdu. Ma’rûfun 
( radıyallahü anh ) bir dayısı şehrin vâlisi idi. Vâli, bir gün şehrin kenar mahallelerini 
dolaşıyordu. Ma’rûfu gördü. Bir kenarda oturmuş ekmek yiyor, önünde de bir köpek; bir 
lokma kendi ağzına, bir lokma da köpeğin ağzına koyuyordu. Dayısı, köpekle birlikte ye-
meğe utanmıyor musun dedi. Utandığım için bu zavallıyı yediriyorum dedi ve başını kal-
dırıp havadaki bir kuşa seslendi. Kuş uçup geldi, eline kondu ve kanadıyla başını ve gözü-
nü örttü? Ma’rûf: “Allahtan utanandan herşey utanır” buyurdu ve dayısı bu hâli görüp, 
bu sözü işitmekle hem hayret etti, hem de oradan uzaklaştı. Kardeşi Îsâ O’nun İslama ge-
lişini şöyle anlatmaktadır: “Ben ve kardeşim Ma’rûf bir okula gidiyorduk. Hıristiyan idik. 
Hıristiyan hoca (râhib) çocuklara (Hâşâ) Allahü teâlâ üçtür. Baba, Oğul, Rûh’ül-kudûs 
derdi. Kardeşim Ma’rûf, Allah birdir birdir diye bağırırdı.” Daha sonra Ali Rıza Hazret-
lerine geldi ve onun eliyle Müslüman oldu. Me’mûn Halife zamanında iki yüz senesinde 
Bağdat’da vefat etti. Silsile-i Ali Rızâ ve Silsile-i Zeheb’den olmakla şereflenmiştir.

Ebû Türab Nahşebi

Belâ meydanın muhâribi, safâ meydanın keremi Ebû Türâb Asker bin Hüseyn en-Nah-
şebî. Allah yolunun büyüklerinden mücâhede ve takvâda kuvvetli, hikmetli ve te’sîrli 
sözleri meşhûr olup, yıllarca başını, yastığa koymadı. Kerâmet ve menkıbeleri çoktur. 
Basra çölünde namaz kılarken vefât etti. O halde bir sene kaldı. Bu zaman içinde cese-
dine vahşî hayvanlar ve kuşlar hiç yaklaşmamış, vücûduna dokunmamışlardır. Tevek-
kül, mücâhede ve takvâ hususunda çok gayretli idi. İki yüz kırk beş senesinde vefat etti.
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Ahmed bin Ebi’l-Hivârî

Ebu’l-Hasan Ahmed bin Ebi’l-Hivârî Meymûn ed-Dımaşkî. Vaktinin ışığı ve bütün âlimle-
rin en üstünü idi. Tarîkat huşunda yüce beyanları vardır. Bütün sözleri kulluk ve takvâ 
üzerine idi. Zamanının bütün şeyhleri kendisini överdi. Büyüklerdendi. Cüneyd-i Bağ-
dâdî Hazretleri de onun büyüklüğü hakkında “O Şam’ın gülüdür.” Derdi. Kendisine Kalp-
leri Gafletten Uyandıran manasına “Tenbîhü’l-Kulûb” denilirdi. İki yüz otuz senesinde 
vefat etti.

Ebû Abdullah Dımaşkî

Ebû Abdullah Sa’d bin Abdullah Horasânî. Aslen Horasanlı olup Dımaşk’da ikâmet et-
miştir. Dımaşk’ın fukaralarından idi. Ömrünün sonlarına doğru Bağdat’a gitmiş ve 
Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbet halkasına katılmıştır. İki yüz elli bir senesinde 
orada vefat etti.

[22]

İmam Muhammed Mehdî radıyallâhü anh

Allâhü Teâlâ’nın kullar üzerine hücceti Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Hasan. Gelme-
si beklenen İmam. İmam Mehdi Hicri 255 yılı Şaban ayının 15’inde, Samerra şehrinde 
sabah vakti dünyaya geldi. İmâmiyye mezhebine göre iki yz etmış beş senesinde giz-
lenmiştir. Bu cemaat onun zuhurunu beklemektedirler. Ebû Dâvud’un Ümmü Seleme 
radıyallâhü anhâdan rivâyet ettiği “Mehdî benim ehlimdendir, Fâtma evlâdındandır.” 
hadîs-i şerifi ondan bahsetmektedir, o kendi sarayında gizlenmektedir derler. Hazret-i 
Ali’nin –kerremallâhü vechehû- şöyle dediği de söylenmektedir: “Bir asırda faziletli bir 
kimse kalmazsa elbette bir gün Allâhü Teâlâ benim ehlimden bir kimseyi gönderecek 
ve benim gibi o da zamanını adâletle adâletle dolduracaktır.” Bu söz onun bir gün tek-
rar zuhur edeceğine işârettir, derler. İmâm Şeyh Alâüddevle Simnânî Hazretleri akdâbı 
beyan ederken demiştir ki: “Muhammed Hasan Askerî bir müddet ebdâlden idi. Daha 
sonra Ali bin Hasan el-Bağdâdî vasıtasıyla kutbiyyet makamına yükseldi. Ondan sonra 
da vefat etti. Osman bin Yakub el-Cüveyn onun makamına kâim oldu. Allâhü Teâlâ işin 
hakikatini daha iyi bilendir. 

Ali bin Zerrîn 

Asrının imamı ve feridi Hasan bin Ali Zerrin. Âbid ve zâhid bir zât idi. Birçok kerâmet 
ve manevi işâretleri vardır. “Kim ki Cenâb-ı Hakk’ı bilir ve severse, Cenâb-ı Hak onu dost 
edinir. Her kim de ona düşmanlık ederse, Allahü Teâlâ da onu düşman görür.” Onun söz-
lerindendir. Yüz beş senesinde doğdu. İki yüz yirmi beş senesinde vefat etti ki ömrü yüz 
yirmi senedir. Tûr-ı Sînâ’da medfundur.
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Zâhiru’l-Makdisî

Melekût âleminin hakikatine vâkıf, ceberut âleminin hakikatine şâhid Ebû Muhammed 
Zâhir bin Abdullah el-Makdisî. Zamanın en büyük şeyh ve önderlerinden idi. Kendisine 
“Şam ehlinin ipi” manasına “Habl-i Ehli’ş-Şâm” denirdi. Sûfiyyenin büyükleri kenisine 
hürmet gösterirlerdi.

Hamdûn Kassâr

Rızâ meydanın süvarsi, velâyet kasrının sahibi Ebû Sâlih Muhammed bin Ahmed bin 
Imâratü’l-Kassâre en-Nişâbûrî. Kavminin meşâyihinden ve büyüklerinden olup âbid ve 
sâlih bir zat idi. Tarîkat hususunda hikmete sahiptir. Melâmet yolunun müjdejilerinden-
dir. “Fiillerinive sözlerini her zaman Kitâb ve Sünnet ölçüsü ile tartmayan kimse veliler 
dîvânından sayılmaz.” Kavli onun sözlerindendir. Nişabur’da iki yüz yetmiş bir senesin-
de vefat etmiştir. Serhayre kabrinde medfundur. 

Ebû Ali Sekafî

Ebû Ali bin Muhammed bin Abdülvehhâb es-Sekafî. Şevk silsilesinin imamı, tarikat kâ-
filesinin serdârı idi. Hamdûn hazretlerinin dostlarının büyüklerindendir. Nişabur’da 
tasavvufun ortaya çıkmasına bu zât sebep olmuştur. Nişabur’da ikâmet etmiştir. Râzî 
halifeden sonra üç yüz yirmi sekizsenesinde orada vefat etmiştir. 

Abdullah bin Menazil

Selâmet oklarının hedefi, kerâmet incilerinin sadefi Ebû Muhammed Abdullah bin Hâzin 
Nişaburi. Kadri yüce bir âlim ve sûfî idi. Ebû Ali Sekafî kendisine çok hürmet gösterirdi. 
Melâmiye tarikinin büyük şeyhlerindendir. “Eğer bir kimse ömrünü riyâ ve şirkten uzak 
olarak geçirirse dünyâ ve âhirette onun bereketini görür.” Onun sözlerindendir. Üç yüz 
senesinde, diğer bir rivayete göre üç yüz yirmi yedi senesinde Nişabur’da vefat etmiş 
olup kabri şerifleri oradadır. 

Osman bin Muhammed

Sürur memleketinin sahibi, doğruluk yolunun yolcusu Ebû Abdullah bin Muhammed 
bin Osman. Tarikat ehlinin önderlerinden ve kemâle erenlerindendir. Bu hırka ehlinin 
en büyüklerinden ve bu zümrenin en üstünlerindendir. Çok takvâlı idi. Riyâzat husu-
sunda kemâl dereceye ulaşmıştır. Kıyâmet günü bu ameller ile süslenecektir. Üç yüz elli 
senesine yakın vefat etmiştir.

Muhammed Hakîm

Şeyh-i ekber Ebu Abdullah Muhammed bin el-Hasen Hakîm et-Tirmizî. Evliyanın müc-
tehidlerindendir. İlim ve marifet hususunda kendisini yetiştirmiş olup birçok tasnifler 
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yapmıştır. Hatmü’l-Evliyâ, Nevâdiru’l-Usûl kitapları Muhammed Hakîm’in mühim ki-
taplarındandır. Âlem-i misâlde misli olmayıp rabbânî ulemadan sayılırdı. Hakîmü’l-Ev-
liya lakabı idi. Şeyh Ebû Verrak her pazartesi günü Hızır Aleyhisselam’ın onun soh-
betine geldiğini söylemiştir. Diğer gizli bir kişi ile daha görüşüp görülen rüyaları ona 
sorduğu söylenmiştir. Menkîbeleri sayılamaycak kadar çoktur. 355 de vefat etmiştir.

[23]

Şeyhu’l-Meşâyih 

Safâ sofralarının sâhibi, vefâ semâsının mukimi Şeyhu’l-Meşâyih Ebu Abdullah Ali 
Dustânî. Silsile sâhibi, insanlar arasında ebdâlin kutbu, zamanın imamı id. Lisân onun 
vasfını ve hâlini beyandan kasırdır. Asası Resûlullah Efendimizin -sallallâhü aleyhi ve 
sellem- âsâsı olup nesilden nesile İmâm-ı Cafer Hazretlerine, ondan da Sultan Ebû Yezîd 
hazretlerine intikal etmiştir. Ondan sonra bir dervişin nezdinde emânet kalmıştır. O zat 
Şeyu’l-Meşâyih lakablı zât idi. Bu asada güzel bir koku vardı. Şeyhu’l-Meşâyih, Sultâ-
nü’l-Ârifîn’e rûhâniyet hasebiyle bağlıdır. Zira o Şeyh Ebu’l-Haseni’l-Harkânî Hazretle-
rinin muâsırıdır ve onunla musâhebet etmiştir. Kerametleri çoktur. 

Sırr-ı Sekatî

Ebu’l-Hasan Seriyyü’l-Muğlis es-Sekatî el-Bağdâdî. Hakîkat ehlinin şeyhi ve dünyâ ile 
alakasını kesmiş olan bir zât idi. Bağdat şehrinde hurda satan dükkanı vardı. Dükkana 
perde asar, günde bin rekat namaz kılardı. On akçada, yarım akça kar alırdı. Birgün 
Bağdat şehrine yangın düştü. Hep dükkanlar yandı. Sırrı’nın dükkanı yanmadı. Ben de 
komşulara muvafakat eyleyeyim diye dükkanını hep yoksullara dağıttı. Dünyadan fa-
riğ oldu. Tasavvufta, verâ takvâ asrının en öncüsüdür. İki yüz elli yedi senesinde vefat 
etmiştir. Kabri şerifleri Şunize’dir. 

Ebu Abdullah Mağribi

Tevekkül ehlinin önderi, ihsan ehlinin şeyhi Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail 
el-Mağribî. Teslimiyet ehlinin seyyidi, doğruluk yolunun nuru idi. Uzlet yolunda pek 
gayretli idi. Ona a’mâlü’L-küberâ derlerdi. Zira Evliyânın ve etkıyânın büyüklerinden-
di. Yüz yirmi sene ömür yaşamıştır. Tûr-ı Sînâ dağında iki yüz doksan dokuz senesinde 
Muktedir Halife zamanında vefat etmiştir. Kabri Şeyh Ali bin Zerin’in yakınındadır. 

Ebûbekir Verrak

Müttakîlerin kıblesi, seçilmişlerin özü Ebubekir Muhammed bin Ömer er-REzzâk es-Ser-
medî. Ümmetin zâhidlerinin şerefi, fakr ehlinin kalbi en temiz kimsesi idi. Muâmelât 
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âdâbı ve hakikatler hakkında birçok tasnifleri vardır. Ona “Müeddibü’l-Evliyâ” denirdi. 
“Talepde sabır bütün saâdetlerin anahtarıdır.” Derdi.

Ebu Ali Cürcânî

Dillerde ve zamanında misilsiz olan Ebu ali Hasan bin Ali el-Cürcânî. Müttakîlerin ve 
evliyanın büyüklerinden idi. Birçok tasnifleri vardır. Şeyhleri ona “ibn-i fütüvvet” der-
lerdi. “Bir kulun ereceği saâdet, emredilen ibâdetleri ve tâatleri kolayca yapmasıdır. Bü-
tün işlerinde sünnet üzere yürümeyi başarmasıdır. Sâlih kullara karşı içten sevgi besle-
mesi, hangi işte olursa olsun, ahlâkını değiştirmemesidir.” Onun sözlerindendir. Birçok 
rivayet hikmetli menkıbeleri vardır.

Ebu Ubeyd el-Yüsrî

Hakîkat cezbelerine dalmış, tarîkat inceliklerine vâkıf Ebû Abdullah el-Yüsrî. Meşâyihin 
büyüklerinden idi. Zünnûn-ı Mısrî, Ebû Türâb Nahşebî, Abdullah Bişrî gibi takriben altı 
yüz âlim ile sohbet etmiştir. Hak ehli, doğruluk tâlibi bir kimsedir. 

Ali Nasrabâdî

Gayb âleminin sırlarının kâşifi,kalp ashâbının müzekkîsi Ali en-Nasrabâdî. Cenâb-ı 
Hakk’ın rahmet deryasına gark olmuş mânevî âlemin gözdelerinden idi. Onun fazîletle-
rini saymak mümkün değildir. Kendisine Horazan şâhinlerinin şâhı denirdi. İki yüz kırk 
senesi yakınlarında vefat etmiştir. 

[24]

Ahmed bin Celâ rahmetullâhi aleyh

Ebu Abdullah Ahmed bin Yahya el-Celâ el-Bağdâdî. Marifet sahibi, hakikat kutbu idi. 
Bulunduğu asrın büyüklerinden ve kavminin önde gelenlerinden sayılırdı. Kendisine 
“Reîsü’t-Taife” lakabı verilmiştir. Tarîkat ve hakikat hususlarında birçok işâretleri var-
dır. Mütevekkil Halife zamanında iki yüz kırk senesinde vefat etmiştir. 

Ebû Amr Dımaşkî

Neciplerin kalplerinin makbulü, seçilmişlerin zihinlerinin matlubu Ebu Amr Osman bin 
Abdullah ed-Dımaşkî. Şam meşâyihinin büyüklerindendi. Hakîkat ilminde büyük ma-
lumat sahibidir. Kendisine “Mir’âtü’l-Kavm” denilirdi. Üç yüz yirmi senesinde vefat etti. 

İbrahim Şeybân

Ebû İshak İbrahim bin eş-Şeyban el-Karmesînî. Yakînî tevhid bahçesinin nuru ve yakînî 
doğruluk bahçesinin süruru idi. Kendisine “Mürşidü’l-Kavm” denilirdi. Abdullah-ı Men^-
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zil de ona “Huccetü’l-Fukarâ” derdi. Meşâyihin önde gelenlerinden birçoğu tasarruf-ı 
hakîkî ve tasavvufî yakînî hususunda kendisine intisâb etmişlerdir. Muktedir Halife za-
manında hicrî üç yüz senesinde Karmesîn’de vefat etmiştir. Orada medfundur. 

Yusuf bin Hüseyin

Ebû Yakub Yûsuf bin Hüseyin er-Râzî. Sûfilerin büyüklerinden ve Melâmet yolunun zin-
cirlerinden idi. Hakîkat ilminde kermâle ermiştir. “Kim, Allahü teâlâyı hakkıyla zikre-
derse, O’ndan başka her şeyi unutur. O’nun zikri ile O’ndan başka her şeyi unutan kimse-
yi, Allahü teâlâ her şeyden muhâfaza eder.” Onun sözlerindendir. Üç yüz dört senesinde 
vefat etmiştir. 

Ebu’l-Abbâs Dîneverî

Hidâyet ehlinin önderi, gayret ehlinin imamı Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Muhammed ed-Dî-
neverî. Zamanının en üstün zâtlarından idi. Bir müddet Nişabur’da ikâmet etti. Oradan 
Semerkand’a geçti. Üç yüz kırk senesinde Semerkand’da vefat etti.

Ebûbekir Ebherî

Ebûbekir Abdullah bin Tâhir el-Ebherî. Üstün mertebe sâhibi, yakîn memleketlerinin 
mâliki ve meşâyihin büyüklerinden idi. “Şerîat Hâfızı ve Hakîkat Madeni” lakabı idi. Üç 
yüz otuz senesi yakınlarında vefat etti.

Ebu Hamza Bağdâdî

Yakîn ehlinin özü Ebu Hamza Muhammed bin İbrâhîm el-Bezzâzî el-Bağdâdî. Meşâyihin 
büyüklerindendir. Ahmed bin Hanbel Hazretleri bazı hususlarda ona mürâcaat eder ve 
“Bu hususta sen ne dersin ey Sûfî” derdi. Meşâyih kendisine tam manada hürmet göste-
rirlerdi. Her gün kendisini muhâsbeye çekerdi. İki yüz seksen dokuz senesi Rebiulevvel 
ayının ilk Perşembe gecesi Bağdat’da vefat etmiştir. 

Semnûn Muhib

Evliyanın büyüklerinden ve önderlerinden Ebu’l-Hüseyin Semnûn bin Hamza el-Hav-
vâs. Allahü teâlâya âşık olması ve aşkına dâir sözleri ve yaşayışının dilden dile dolaş-
ması, kendisine “Muhib” denilmesine sebep oldu. O ise, gerçek âşık olmadığını söyli-
yerek, kendisine “Kezzâb” dedirtmeye gayret ederdi. Ayrıca ona Saykalü’l-Mezheb de 
derlerdi. Hiçbir meciste bulunmaz ve Allah aşkından başka şey konuşmazdı. İki yüz 
seksen senesinde vefat etti.

Sâlih Belhî

Esrâr-ı Rabbânî inceliklerinin tâlibi, Sübhânî nurlara dalmış Ebu’s-Salâh Sâlih bin Mek-
tûm el-Belhî. Zâhidlerin en âlimi ve âbidlerin en şereflisi idi. İctihâd yolunda pek büyük 
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gayreti vardır. Şeyh Ebubekir onu bütün müridlerinden üstün tutardı. Zamanının ebdâ-
linden birisi idi.

Ali İsfehânî

Ebu’L-Hasan Ali bin Sehl bin el-Ezher el-İsfehânî. Doğruluk ve safâ hazinesinin bekçi-
si, şükür ve rızâ gemisinin kaptanı olup muâmelât ve riyâzâtta pek gayretli idi. Hasen 
Medyen der ki: “Sekerât-ı mevt hâlinde idi. Kendisine “Lâ ilâhe illallâh” de, dedim. Tebes-
süm etti ve dedi ki: Onunla aramızda perde yoktur. Bu sözünden sonra rahmet-i ilâhiye-
ye kavuştu. Sene üç yüz üç.

Ebu Hamza-i Horasânî

Akranlarının en şereflisi, kardeşlerinin en latifi Ebu Hamza ibn-i Abdullah el-Horasânî. 
Asrının şeyhi ve yegânesi idi. Tevekkül hususunda pek gayretli idi. Kendisine “Reî-
sü’l-Mtevekkilîn” derlerdi. Bazı şeyhleri ise ona “Sadru’l-…” lakabını vermişlerdir. Şeyh 
Ebu Hamza NNişabur’da Halkaâbâd mahallesinde ikâmet etmiş ve orada 390 da vefat 
emiştir. Şeyh Ebu Hafs’ın yakınlarında medfundur. 

Hayr Nessâc

Hidâyet yolunun müftisi, velâyet yolunun mehdîsi Ebu’l-Hasan Muhammed bin İsmâîl. 
Zamanının en üstün ve en faziletlilerinden idi. Şeyh Şibli onun sohbetinde bulunmuştur. 
Ve onun elinde tevbe etmitir. Ebü’l-Hasan henüz dokumacı olmadan ve Hayr en-Nessâc 
lakabını almadan önce bir hac yolculuğu sırasında Kûfe’ye vardığında bir şahıs, onu 
kendisini terkedip kaçan Hayr adındaki siyahî kölesine benzeterek yakalamış, dükkâ-
nına götürüp dokumacılıkta çalıştırmış, o da bu duruma ses çıkarmadığı gibi kendisine 
Hayr diye hitap edilmesine de itiraz etmemişti. Dükkân sahibi, bu kişinin kendi köle-
si olmadığını yıllar sonra farkederek onu serbest bırakmak istemişse de o güne kadar 
Hayr en-Nessâc diye tanınan Ebü’l-Hasan bu ismi değiştirmeyi uygun bulmamıştı. Üç 
yüz senesinde vefat ettiği söylenmiştir. Kabri Kazvin’dedir. 

Ebu Yakub Taberî

Bütün hayırları kendisinde toplayan ebrârın özü Ebû Yakub İshak bin Abdullah et-Ta-
berî. Hak yolun sâliklerinden idi. Kendi zamanında fakir ehlinin kıblesi, âriflerin meş-
huru, faziletli kimseerin kıblesi idi. Kendisine “Burhânü’l-Fukarâ” ve “Kutbü’l-Yakîn” 
denirdi. Fazîletlerinin haddi yoktur. Üç yüz yetmiş altı senesinde vefat etti.

[25]

İbrâhim Rakkî

Âbid, zâhid İshak bin İbrâhim bin Dâvud el-Kassâr er-Rakkî. Meşâyihin büyüklerinden 
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idi. Pek çok hikmetli sözleri vardır. Şu onun sözlerindendir: “ Her insanın kıymeti onun 
gayret ve himmetine göredir. Eğer o kimsenin himmeti dünyaya olursa kıymeti ednâ 
olur. Eğer himmeti Cenâb-ı Hakk’ın rızasına olursa kıymeti himmetine göre a’lâ olur. Üç 
yüz yirmi altı senesinde vefat etti. 

Ebu’l-Hayr Akta’

Zamanının süsü cihânın özü Ebu’l-Hay Abdullah el-Akta’ el-Ma’zinî. Âlim ve ârif bir zât 
idi. Tevekkül yolunda misli yoktur. Yırtıcı hayvanlar dahi onunla dostluk ederdi. Meşâ-
yihi kendisine “Enîsü’t-Tâlibîn” derlerdi. Aslen Mağribli idi. Şam çevresinde Tenebbât 
denilen bir mevzide ikâmet ederdi. Üç yüz kırk senesinde vefat etmiştir. 

İbrâhim Havâss

Ebû İshak İbrâhim bin Edhem Ahmed bin İsmâil el-Havâss er-Râzî. Mütevekkillerin üstâ-
dı, müctehidlerin şeyhi idi. Mütevekkil ve şifâ ehli idi. Büyük dereceye sahib idi. Ona sor-
dular ki “Acâibâttan ne gördünüz?” Dedi ki: “Birçok acâibat gördüm. Ancak hepsinden 
daha acâib olan Hızır Aleyhisselâm kendisiyle sohbet etmeme icâzet verdi.” Havvâs, 
hurma yaprağından zenbil dokuyucu demektir. Herkes tarafından medh edilmiş, ken-
disine tevekkül edenlerin reîsi denilmiştir. Konuşmaları hep hikmet doluydu. Seferleri 
meşhûrdur. Müktefî Billah zamanında sene iki yüz bir senesinde vefat etti.

Bilâl Havâss

Ebû Muhammed Bilal el-Havâss el-Makdisî. Yakın ehlinin önderi, dîn nakdinin hazînesi 
olup Hızır Aleyhisselâm ile sohbet ederdi. Kendisine “Huccetü’z-Zamân” denirdi. Sene üç 
yüz kırk sekizde Bağdat’da vefat etti. Kabri Şondeye’dedir. 

Hâmid Esvedi

Kabul ehli mü’minlerin kıblesi, gönül sâhiblerinin ka’besi Ebû Muhammed Hâmid el-Es-
ved el-Bağdâdî. Meşâyihin büyüklerinden idi. Bağdad sûfileri kendisine ta’zim gösterir-
ler, ona karşı ihtiram artlarını yerine getirirlerdi. İbrâhim Havâss’ın kız kardeşi onun 
nikahı altındaydı. Şeyhin kendisine nazarı vardı. Üç yüz senesine yakın vefat etmiştir. 

Ebu’l-Hüseyn bin Râî

Belâ denizlerine dalmış Ebu’l-Hüseyn Ahmed bin Muhammed en-Na’besûrî en-Nûrî. İb-
nü’l-Beğavî diye maruftur. Tasavvuf ehlinin şâhı, âfet ve zorluklardan uzak idi. Meşâ-
yihin büyükleri ona “Seyyidü’l-Kulûb” derlerdi. “Seyyidü’l-Ebdâl” diye de bilinirdi. Aslen 
Herat ve Merv’li idi ki bu memleketlere Na’besûr denilirdi. Birçok acâibâtı ve kerâmetle-
ri vardır. Müktefî Billah zamanında iki yüz doksan beş senesinde vefat etmiştir. 
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Şâh Kirmânî

Safâ ve vefâ denizi Ebu’l-Fevâris Şâh bin Şüca’ el-Kirmânî. Muhakkıkların sultânı mü-
dekkıkların serdarı idi. Sultan neslinden idi. Tarîkat hususunda birçok tasnifleri vardır. 
Mir’âtü’l-Hukemâ isimli meşhur kitabı âriflerin cilâsı, âşıkların can gözlerini parlatıcı-
dır. Evtaddan idi. Üç yüz senesinde vefat etmiştir. Kabri Kirman’dadır. Kendisine “Hızâ-
netü’l-Hikmet” demişlerdir. Duâları makbul bir zât idi. Kabrinin Nişabur’da olduğunu 
söyleyenler olsa da birinci kavil makbuldür.

Ebu Hafs Haddâd

Büyük imam, meşhur önder Ebu Hafs Ömer bin Selem el-Haddâd en-Nişâbûrî. Hora-
san’ın şeyhi şânı yüce bir zât olup kerâmet ve makamları zâhir idi. Kendisine mertebe 
biçememişlerdir. Ebû Hafs-ı Haddâd, kerâmet, mürüvvet itibariyle zamanında eşsiz-
di Âbid, âşık, zâhid, dünyâyı terk etmiş, gönül sultanı büyük bir zâttı. Allahü teâlâyı 
hatırladığı zaman rengi değişir, kendinden geçerdi. Yanında bulunup, onun bu halini 
görenler Allahü teâlâyı hatırlardı. Şeyhleri kendisine “Kantaratü’t-Tasavvuf’ derlerdi. 
Mu’tasım Halife zamanında iki yüz doksan bir senesinden önce vefat etmiştir. 

Mahfuz Nişaburi

Âlim, ârif, esrara vâkıf Ebû Muhammed Mahfûz ibn-i Mahmûd en-Nişâbûrî. Akranları 
arasında en fazîlet sâhibi ve zamanının en kâmili idi. Kendisine “Evrau’l-Meşâyih” de-
nilirdi. Üç yüz kırk üç senesinde vefat etmiştir. Şeyh Ebû Hafs’ın yakınında medfundur.

[26]

Ebû Bekir Rakkî

Ebu Bekir Muhammed bin Dâvud ed-Dîneverî. Rakkî diye meşhurdur. Maneviyat ehli, 
büyük kelimeler sâhibi bir şeyh-i kâmil idi. Kendisine “Eyyedü’z-zaman” denilirdi. Müs-
tatı’ zamanında üç yüz elli senesinden sonra vefat etmiştir. 

Sehl bin Abdullah

Büyük vemeşhur imam sâliklerin özü âriflerin delili Ebû Muhammed Sehl bin Abdullah 
bin Yûsuf bin İsa bin Abdullah bin Refi’ en-Nesevî. Yüce makamlar ve büyük keramet-
ler sahibidir. Onun kerametlerindendir ki amansız bir hastalığa rastlanan bir kimseye 
şifâ olmuştur. Bu sebeple kavmi kendisine “Mâlikü’l-Kulûb” ve “Câmiu’l-Muallimîn” de-
mişlerdir. Sûfilerin büyükleri ise ona tasavvuf şehri manasına “Medînetü’t-Tasavvuf” 
lakabını vermişlerdir. Şeyh Sehl Muhammed bin Sivâr’ın kız kardeşinin oğludur. Onun 
sohbetinde bulunmuştur. İki yüz otuz senesi Muharrem ayında vefat etmiştir. 
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Ebu’l-Hasan bin Sâlim

Tevekkül ehlinin önderi, kabul ehlinin reisi Ebu’l-Hasan Ali bin Ebî Abdullah Muham-
med bin Ahmed Sâlim el-Basrî. İctihad ehlinin büyüklerinden, irşad erbânının üstünle-
rinden idi. “Kim nefsine muhâlefete muvaffak olursa o kimse enfüsî makamlara ulaşır.” 
Kavli onun sözlerindendir. Kendisinden birçok garib ve acîb haller müşâhede olunmuş-
turç Üç yüz yirmi senesinde vefat etmiştir.

Ebu’l-Hüseyin el-Müzeyyen

Ebu’l-Hüseyin Ali bin Muhammed el-Müzeyyen es-Sağîr. Mâneviyat ve kemâlât ehli idi. 
Bir müddet Harem-i Şerif’te ikâmet etmiştir. Tasavvuf usulü hususunda birçok sözleri 
vardır. Kendisine “Lisânü’l-Hak” denilirdi. Razî Halife zamanında üç yüz yirmi sekiz se-
nesinde vefat etmiştir. 

Muhammed bin Sâlih

Zamanın büyüklerinin hulâsası ve seçilmişlerin özü Ebu Ahmed Muhammedî Ebî Abdul-
lah Sâlih er-Râzî. Maneviyat sâhibi, kemâl ve irfân ehli idi. Tasavvuf ve tarikat yolun-
da şeytanın iğvâlarını ve nefsin hevâsını def etmekte muvaffak olmuştur. Dünyadan 
alakasını kesmiş tamamen âhirete yönelmiştir. İki yüz altmış senesinde vefat etmiştir. 

Hâris Muhâsibî

Muhterem, âbidlerin övüncü Ebû Abdullah el-Hâris bin Esed el-Muhâsibî el-Basrî. Nefsi-
ni çok hesaba çektiği için, Muhasibi denmiştir. Aslen Bağdadlıdır. Zamanında Bağdâd’ın 
en büyük âlimlerindendi. Haris el-Muhâsibî vefât ettiği zaman, bir gümüşü bile yoktu. 
Halbuki babasından çok mal, mülk ve para kalmıştı. Hiçbirinden bir şey almadı. Haris 
el-Muhâsibî hazretleri nefsini devamlı hesaba çeker, onun kötülüklere meyletmemesi 
için elinden geleni yapardı. Mütevekkil Halife zamanında iki yüz kırk üç senesinde Bağ-
dat’da vefat etmiştir.

Ebu’l-Abbâs Mesrûk

Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Mesrûk et-Tûsî. Zâhirî ve batınî ilimlerde kâmil, nefsin arzuları-
na muhalefet etmekte son derece üstün idi. Haramlardan ve şübhelilerden sakınmakta, 
hattâ şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte, çok ibâdet yapmakta 
eşi az görülen büyük bir âlimdir. 299 senesi Safer ayında Bağdat’da vefat etmiştir. 

Abdullah Harrâz

Kalp ehlinin özü, envârın kâşifi Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed el-Harrâz 
Râzî. Zamanının âriflerinden, meşâyih ve büyüklerinden idi. Müktefî Halîfe zamanında 
üç yüzyirmi senesinde vefat etmiştir. 
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Muzaffer Karmesînî

Tarîkat ehlinin büyüklerinden, dergah ehlinin önderlerinden Ebu Muhammed Muzaffer 
bin Abdullah el-Kırmesînî. Şeyhlerin büyüklerinden olup sûfîlerin büyükleri kendisine 
ihtirâm ve ta’zîm ederlerdi. Üç yüz otuz senesinde vefat etmiştir.

Ebu Abdullah Mesrûk

Ârif, kâşif-i esrâr Ebû Abdullah Ehmed bin Muhammed el-Mağribî. Tefekkür ehli ârif, 
zâhid, verâ ehli ve âbid bir kimse olup himmet pek âlî idi. Üç yüz altmış senesinde vefat 
etmiştir. 

[27]

Ebubekir Kettânî

İnâyet nazarları beklenen, velâyet ehlininin sevgilisi Ebubekir Muhammed bin Ali 
el-Kettânî. Meşâyihin büyüklerinden idi. Gençlik vaktinde bir gün titrek sesle Kur’ân-ı 
Kerim okuyordu. Buyruldu ki: “Her ne kadar Bağdatlı olsa da Kettânî Harem’in sirâcı-
dır.” Beş sene Mekke-i Mükerreme’de ikâmet ve orada vefat etmiştir. Üç yüz yirmi iki 
senesinde vefat etmiştir. 

Ebu Talib el-Mekkî

İlmiyle âmil ârif ve zâhid kemâl sâhibi Ebû Tâlib Muhammed bin Ali bin Atıyye el-Hâ-
risi’l-Mekkî. Evliyânın ve ezkiyânın büyüklerinden idi. Kûtü’l-Kulûb isimli kitabı hasta 
kalplerin ilacıdır. İslam devletleri zamanında onun bir misli yzaılmamıştır. Bu kitabı-
nın kemâliyeti gönülleri aydınlatır, zihinleri ziyadeleştirir. Üç yüz seksen altı senesinde 
Bağddat’da vefat etti. 

Ahmed Harrâz

Tevekkül ve rızâ gemisi, muhabbet ve velâyet bahçesi Ebu Saîd Ahmed bin Îsâ el-Har-
râr el-Bağdâdî. Müridlerinin manevi hâlinin lisânı, tâlebelerin burhânı idi. Kavminin 
büyüklerindendir. Anlayışının çok kuvvetli olduğu söylenmiştir. Tasavvufun bütün me-
seleleri hakkında sağlam bilgilere ve derin tecrübelere sahip olan Harrâz, kaynaklara 
göre “fenâ ve bekā ilmi” hakkında ilk konuşan sûfîdir. Bu sebeple kendisine “Lisânü’t-Ta-
savvuf” denilirdi ki bu ümmet hiç kimseyi hakikat gözü ile görmezken o görürdü. Bu ilmi 
neticesinde güzel sözlerini cem ettiği yüz dört kitap yazmıştır. “Lokman Hekim’i hikmet 
ile mülk arasında muhayyer kılmışlar. O hikmeti tercih etmiş.” Kavli onun sözlerinden-
dir. Mu’temed Halife zamanında iki yüz doksan yedi senesinde vefat etmiştir.

Ebû Hamdûn Makrûn

Muhabbet deryasına dalmış, edeb şu’lesi ile yanmış Ebu Hamdûn Muhammed bin Ab-
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dullah el-Makrûn. İhtirâm sâhibi, tarikat ilminde büyük marifet sâhibi idi. Pek hikmetli 
sözlere sâhiptir. “Allâhü Teâlâ’yı sevmenin alâmeti, her hâl ve hareketinde onun habibi-
ne tam mütâbaat etmektir.” Kavli onun sözlerindendir. Müridlerine “bu söylediğim söze 
tâbi olun” derdi. 

Ebubekir Rakkâk

Hakîkat ehlinin imamı, tarikat ehlinin önderi Ebubekir Ahmed bin Nasr er-Rakkâ-
ki’l-Kebîr. Pek âlim ve ârif bir zât idi. Meşâyih kendisine çok hürmet gösterirdi. Kavmi-
nin büyüklerindendir. Vefat ettiği zaman cümle din büyükleri onun cenazesine iştirâk 
etmişler, Ebubekir Kettânî de onun vefatı hakkında “Bugün fakirlerin yardımı kesildi.” 
Demiştir. Üç yüz senesine doğru vefat etmiştir. 

Ebûbekir Sa’lân

Ebûbekir Ahmed bin Ebî Es’ad. Pek âlim ve zâhir bir zât olup zâhiri ve bâtınî ilimlerde 
büyük ilme sâhip idi. O, Şeyh Ali Rodbârî ile beraber sülük mülkünün sâhibi idi. “Ebû Ali 
Rodbâri Mısr’ın, Ebubekir Irak’ın şeyhidir.” Denilirdi. 355 senesinde vefat etmiştir. 

Ebû Amr Iztacrî

Hakîkat ehlinin misi, sadâkat yolunun mürşidi Ebu Amr Abdullah el-Iztacrî. İran’ın bü-
yük şeyhlerinden idi. Aynı zamanda bu taifenin kadri büyük zatalarındandır. Kendisi-
ne “Reîsü’s-Sıddîkîn” denilirdi. Kerâmet ve acâib halleri müşâhede olunmuştur. “Meşak-
kat çektiğin şeyde kârın bir kârın olmazsa o şey zâyi’dir. Eğer kârın olursa o şey senin 
lehinedir.” Onun sözlerindendir. 

[28]

Ebu’l-Hasan Harkânî

Yaşadığı zamanın en şereflisi ve yegânesi Ebu’l-Hasan Ali bin Cafer bin Selman el-
Harkânî. Bütün evliyâullâhın medhettiği, müttakî kulların sevgilisi idi. Ruhâniyet hase-
biyle Sultan Ebû Yezîd hazretlerinin mürididir. Birçok kerâmetleri ve âlîsözleri vardır. 
Sultan Gazneli Mahmût, Ebû’l-Hasan Harakani Hazretleri’ni ziyaret etmek kasdıyla Ha-
rakān’a gelir ve bir hângâhda konaklar, Evvelâ bir adamını çağırarak Harakānî Haz-
retleri’ne gitmesini ve:

“Gazne Sultânı ziyaretinize gelecek, sizler de müridlerinizle beraber onu karşılamaya 
çıkın!” demesini emretti. Eğer tereddüt ederse de;  “Allâh’a, Rasûlü’ne ve sizden olan 
emir sahiplerine itaat ediniz…” âyetini hatırlatmasını tembih etti. Bu tâlimâtıyla Haz-
ret’in nasıl davranacağını görerek onun mânevî kemâlini yoklamak istiyordu.
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Elçi, kendisine verilen vazifeyi yerine getirince Harakānî Hazretleri ona şöyle dedi: 
“Mahmût’a de ki: Ebû’l-Hasan; “Allâh’a itaat edin” fermânıyla öyle meşguldür ki, senin-
le ilgilenecek hâli yoktur.” Bunun gibi menkıbeleri pek çoktur. Sene 351 de doğdu. 425’de 
Muharrem ayında vefat etti. 

Ebu Saîd el-A’râbî

Ebu Saîd Ahmed bin Muhammed bin Bişr bin Edhemü’l-A’râbî en-Nasrî. Üstün fazîletle-
rin menbaı, güzel ahlakların mecmaı idi. Uzun bir müddet Harem-i Şerîf’te ikâmet et-
miştir. Birçok kitap tasnifleri vardır. Bu taifenin büyük şeyhlerindendir. Mukniî Halife 
zamanında 341 senesinde Mekke-i Mükerreme’de vefat etti. 

Abdullah Ensârî

Hakîki ârif ve sâliklerinden Ebu İsmâil el-Ensârî el-Heravî.Evliyânın ve seçilmişlerin 
özü idi. Kerâmet ve menkıbeleri pek çoktur. Kerametlerinden birisi şudur ki: Her Cuma 
günü Herat şehrinden Harem-i Şerif’i ziyârete gider, Cuma namazı vaktinde ise Herat’a 
geri dönerdi. Birçok meşhur kitapları vardır. Menâzilü’s-Sâirîn kitabı, Cenâb-ı Hakk’ın 
hakîkî kullarını anlatan, takvâ sâhibi âlimlerin istifâde ettiği bir eserdir. Üç yüz doksan 
beş senesinde dünyaya geld, dört yüz seksen bir senesinde Herat’da vefat etti. 

Amr bin Osman

Tarîkat şeyhlerinin şeyhi, hakikat asıllarının özü Ebu Abdullah Amr bin Osman bin 
Kerb bib As’as el-Mekkî. Hakîkat memleketlerinin sultanı ve tarikat usulünün burhânı 
idi. Kendisine “Ruknü’l-Mezheb” denilirdi. Riyâzat ve kendisine mahsus verasıyla bili-
nirdi. Yazmış olduğu Esbâb-ı Gencnâme kitabı onun marifet hususunda kemâle erdiğine 
işârettir. “Hak ile olup onun gayrısından müstağni olmak hakîkî tevâzudur.” Sözü onun-
dur. 391 senesinde Bağdat’da vefat etti.

Mübârek ed-Deylemî

Gönlü ve yüzü güzel, fakir Ebu Abdullah Mübârek ed-Deylemî. Kavminin en faziletlisi ve 
taifesinin en muhteremi idi. Şerefli hallere ve latıf kemâllere sâhip idi. Binden fazla mü-
ridi var idi. Ben dervişlerden nasıl uzak olabilirim, derdi. Bu sebeple birçok kişi kendisi-
ni ziyâret gelirdi. Hikmetli sözleri pek çoktur. Üç yüz senesi yakınlarında vefat etmiştir.

Seyyid Ebu’l-Kâsım

Ruku ve secde vazifelerini ihyâ eden, bütün şerefleri ihâta eden Şeyhlerin şeyhi es-Sey-
yid Ebu’l-Kâsım bin Ramazan. Evliyânın büyüklerinden, müttakîlerin en cömertlerin-
den idi. Tasavvuf âdâbı ve hakikatleri marifet hususunda pek büyük dereceye sâhib idi. 
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Onun menkıbe ve fazîletlerini saymak mümkün değildir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
nesebinden olmakla şereflenmiştir.

Ahmed Sinan

Kutublar zincirinin bir halkası, naciblerin halifesi Cafer Ahmed Hamdân bin Ali bin Si-
nan en-Nişâbûri. Meşâyihin büyüklerinden olup hânedânına “Beytü’z-Zeheb” denilir idi. 
Zira onun zamanında bütün akrabaları verâ ve Allâhü Teâlâ’dan havf hususunda pek 
büyük mertebeye çıkmışlardır. Üç yüz seksen altı senesinde Nişabur’da vefat etti. 

[29]

Hüseyin Hallâc

Mânâ âleminin dalgıcı, davâsına sıkı yapışmış olan Ebu’l-Muîs el-Hasan bin Mensûr 
el-Hallâc el-Beyzavî. Bu yolun müştak ve üstadlarından idi. Kuvvetli bir manevi hâle ve 
himmete sâhip idi. Birçok kerâmetleri vardır. Mesela zamanı olmadığı halde meyve ve 
bostan getirirdi. Mahlûkât derûnundan haberdar olmuştu. Esrârlı sözleri çoktur. Ken-
disine Hallâcü’l-Esrâr denilirdi. Meşâyih onun hâli hakkında ihtilâf etmişlerdir. Bazıla-
rı onun ehl-i kabul olduğunu, istediği şeylerin hâsıl olduğunu, dolayısıyla büyüklerden 
sayıldığını söylemişlerdir. Şeyh-i Kebir onun hakkında “O Rabbânî bir âlim idi” demiştir. 
Şiblî de “Ben ve Hallâc bir şeyiz.” derdi. Onun aklı gitmiş ve helak olmuştur. O asla mel’ûn 
değildir. Zira öyle olsa Şibli bu sözü söyler miydi? İhtirâz edilmesi gereken sözler söyle-
miştir. Kaçınması gerekirdi fakat kendisine mağlûb olmuştur. Hırka silsilesi Ya’mer bin 
Osman’dır. Sohbet silsilesi ise Cüneyd Hazretleridir. Sehl bin Abdullah ile de görüştüğü 
söylenmiştir. Bağdat Dâru’t-Talâk’da üç yüz dokuz senesi Zilkade ayının yirmi dördünde 
Salı günü şehit olmuştur. Muktedir Billah zamanında onun veziri Hâmid bin Abbâs şehit 
edilmesine sebep olmuştur.

Cüneydi Bağdâdî 

Mutlak olarak şeyhlerin büyüklerinden, kutup, velâyet cevherlerinin bekçisi, âlim ve 
ârif Ebu’l-Kâsım el-Cüneyd bin Muhammed bin Cüneydî el-Kavârîrî en-Nihâvendî.son-
ra Bağdâdî. Tasavvuf büyüklerinin önderlerindendir. Şeyhleri kendisine “Kutbü’l-Mez-
heb”, delerdi. Yolunun seyyidi, meşâyihin en âbidi, âlimlerin kıymetlisi, muhakkıkların 
sultânı, delil yolu idi. Sâlihlerden bir zât rüyâsında Peygamber efendimizi gördü. Cü-
neyd-i Bağdâdî de yanlarında bulunuyordu. Bu sırada biri gelip, Peygamber efendimize 
bir suâl sordu. Peygamber efendimiz; “Bunun cevâbını Cüneyd’den iste. O cevap versin.” 
buyurdular. Cüneyd-i Bağdâdî; “Yâ Resûlallah! Sizin mübârek huzûrunuzda ben nasıl 
konuşabilirim?” deyince, Peygamber efendimiz; “Diğer peygamberler ümmetlerinin 
tamâmı için ne kadar öğünüyorlarsa, ben de, Cüneyd ile o kadar öğünürüm.” buyurdu-
lar. 317 senesinde Bağdat’da vefat etti. Kabri Şubenzih’dedir. 
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Ebubekir Şiblî

Ebûbekir bin Cahd bin Şiblî. Zâhid, âbid ve ârif, keşf ehli bir imam idi. Kendisine “Tâ-
cü’s-Sûfiyye” denilirdi. Kerâmet ve acâib esrara sâhip idi. Nessâc onunla beraber bir 
mecliste tevbe etmiştir. Daha sonra Cüneyd-i Bağdâdi hazretlerinin sohbet halkasına 
dâhil olmuştur. Yetmiş iki sene ömür yaşadı. Birçok kerametleri vardır. Bir anda uzak 
bir yere gitmek, deniz üzerinde yürümek gibi. Halife Muktedî zamanında üç yüz otuz 
dört senesinde Bağdat’da vefat etti. Kabri Hayrrâh’dadır. Aslen Harzem nevâhisinden 
olan Şibliye’dendir.

Ebu Amr Züccâcî

Ebu Amr Muhammed bin İbrahim bin Yusuf bin ez-Züccâcî en-Nişâbûrî. Harem-i Muhte-
rem meşâyihinden ve âlimlerin büyüklerindendir. Kendisine “Tâvusü’l-Harem” denilir-
di. Dört sene Mekke-i Mükerrreme’de kâmet etti. Sohbet silsilesi Cüneyd hazretleridir. 
Hırka silsilesi ise Ebu’l-Hasan Nûrî’dir. –kaddesallâhü ervâhahüm- Mutî’ halife zama-
nında 300 senesinde vefat etti.

Ebu Muhammed Mürteiş 

Mânâ ve takvâ ehli Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed el-Mürteiş en-Nişâburi. 
Keşf ve ilham sultanı, evliyanın burhânı idi. Büyükler dediler ki “Tasavvufun acâibi 
üçtür: Şiblî’nin işâreti, Mürtaiş’in dikkati, Ca’feri’l-Huld’ün hikâyeleri.” Kendisine “Fa-
lankimse havada yürüyor.” Dediler. O da “Allâhü Teâlâ o kimseyi nefsinin hevâsı üze-
rinde yürümeye muvaffak kılmıştır. Bu daha acâibdir.” Dedi. Aslen Nişabur’ludur, lâkin 
Bağdat’da mukim idi. Hırka silsilesi Cüneyd Hazretleridir. Sohbet silsilesi ise Şeyh Ebu 
Hafs’dır. Sene 328 de Bağdat’da vefat etti.

Ahmed Kassâb

Âlim ve âriflerin büyüklerinden Abu’l-Abbâs Muhammed bin Ahmed bin Mahmeşi’l-Kas-
sâb en-Nişâbûrî. Velâyet yolunun önderi, hidâyet yolunun yegânesi idi. Yüce bir manevi 
hal ve sâdık ferâset ile ma’rûftur. Pek çok kerametleri vardır. Ümmî olduğu halde ilimle-
rin müşkil kısımlarından kendisine sorarlar, o da biraz teemmülden sonra cevap verirdi. 

[30]

Ebu Muhammed Râsî

Nefsânî vesveselerden ve şeytanî hevâlardan mahfuz, vâridât-ı sübhânî ve tecelliyât-ı 
rabbânî ile mevsuf Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed er-Râsî el-Bağdâdî. Meşâ-
yihin büyüklerinden birisi idi. Fakr ve tasavvufta büyük derece sâhibidir. Üç yüz altmış 
yedi senesinde Bağdat’ta vefat etmiştir. Orada medfundur.
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Ahmed bin Atâ

İhsan hakîkat bahçesinin gülü, irfan bahçesinin yegânesi Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Mu-
hammed bin Sehl bin Atâ el-Âdemî. Sûfiyenin büyüklerinden tasavvuf ehlinin âlimle-
rindendir. Şeyhleri kendisine “İcâzetü’l-İlm” ünvanını vermişlerdir. İbrahim Maristâni 
Hazretlerinin sohbet halkasında bulunmuştur. Ahmed Harrâz kendisine çok tazim gös-
terirdi. Aynı zamanda tasarruf ehli olup hikmetli sözleri ve menkıbeleri çoktur. Üç yüz 
dokuz senesinde vefat etmiştir. 

Fâris Bağdâdi

Büyük şeyh, zamanın büyüklerinin iftihârı Ebu’l-Kâsım Fâris bin Ali el-Bağdâdî. Ârif-
ve âbid bir zât idi. Kendisine “Hak yolu nereden bilebiliriz?” diye sordular. “Hayr üzere 
olan yol Hakk’a ulaştırır.” buyurdular. Bağdat’da dünyaya geldi. Lakin bir müddet etra-
fa müsâferette bulunmuş, halkın işleri ile meşgul olmuştur. Daha sonra ilhâm-ı Rabbânî 
ile Bağdat’tan Horasan’a geçmiş, Semerkand’da ikâmet etmiş ve 342 senesin Âşura günü 
orada vefat etmiştir. Sohbet silsilesi Hüseyin Hallac’tır. Hırka silsilesi Şiblî radıyallahü 
anhdır. 

Ebubekir Kilâbâzî

Ârif, zâhid,âlim ve mücâhid Ebubekir bin Ebî İShâk Muhammed bin İbrahim bin Yakub 
el-Kilâbâzî el-Buhârî. Meşâyihin büyüklerinden idi. Et-Taarrüf isimli kitabı tasavvuf ci-
hetinden pek kıymetli ve onun tasavvuftaki derecesini göstermektedir. “Taarrüf kitabı 
olmasaydı tasavvufu bilmezdik.” Demişler. Bu kitap onun tasniflerinden sadece birisi-
dir. Üç yüz seksen dört senesi Cemâziyelevvel ayının on dokuzuncu Cuma günü Buha-
ra’da vefat etmiştir. Kilâbâz Buhâra’nın mahallerinden bir yerdir.

Ebubekir Vâsıtî

Ebubekir Muhammed bin Mûsâ el-Fergânî el-Vâsıtî. İlim ve irfan sâhibi zâhid bir zât idi. 
Tasavvufta yüksek dereceye vâsıl olmuştur. Meşâyihin büyüklerinden sayılmaktadır. 
Tasavvuf usulü hakkında birçok hikmetli sözleri vardır. Âhir ömründe Merv’e gelmiş 
ve orada ikâmet etmiştir. O tarafın bütün ekâbiri onun müridi oldular. Kerametleri pek 
çoktur. Üç yüzyirmi altı senesinde Merv’de vefat etmiştir. 

Ebu’l-Abbâs Senbâr

Âlim ve âbid, maneviyat ehli Ebu’l-Abbâs el-Kâsım bin Mehdî bin Ahmed es-Senbâr 
el-Mervezî. Zâhidlerin özü, âbidlerin meşhur kasidesi idi. Dost, bâkî olandır. Sen değiş-
sen de o değişmez, söz onundur. Muhabbet cihetinden bu söz büyük ehhemiyete sâhiptir. 
Üç yüz kırk iki senesinde vefat etmiştir.
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Ebu Amr Sülemî

Âriflerin mahbubu, keşif ehlinin matlubu Ebu Amr İsmâil bin Cüneyd Ahmed bin Yusuf 
es-Sâlim bn Hâlid es-Sülemî. Ebu Abdurrahman Sülemî’nin kardeşidir. Asrının en büyük 
âlimi idi. Ebu Osman’ın ashâbından idi. Üçyüz altmış altı senesinde vefat etmiştir. 

Ebû Osman Cebrî

Ebu Osman bin Saîd bin İsmâil bin Saîd bin Mensûr el-Hayrî en-Nişâbûrî. Tarikat esra-
rının hâfızı, hakikat nurlarının nâzırır Yahyâ bin Muaz ve Şâh-ı Kirmânî onun talebele-
rindendir. Hocasıyla birlikte Nişâbûr’a gidince orada kaldı ve Ebû Hafs’ın talebesi oldu. 
Ebû Hafs’ın kızı ile evlenmiştir. Kadri yüksek, himmeti yüce bir zât idi. Fıkıh ve tasavvuf 
ilminde derin bilgi sahibi kâmil bir âlimdi. Sözleri ölçülü ve te’sîrliydi.  “Sünnet-i seniy-
yeyi kendisine rehber edinen hikmet, nefsinin arzularını kendine hâkim kılan, bid’at 
söyler.” Sözü onundur. Aslen Nişabur mahallelerinden Hayrî denen köydendir. Şuan 
köhne bir makbere olup İşabur denilmektedir. Şeyhin kabri de oradadır. İki yüz doksan 
sekiz senesinde vefat etmiştir.

[31]

İsmâil Sülemî

İlmiyle âmil, sülükde kemâle ermiş Ebû İbrahim İsmâil bin Muhammed bin Abdullah 
el-Müzekkir el-Buhârî. Sülemî diye ma’rûftur. Muhabbet güneşinin semâsı idi. Taarruf 
kitabına şerh yazmıştır ki bu kitabıyla kaleminin kudreti anlaşılmıştır. Kitaptaki bir 
levha kendisinin derecesine işâret etmiştir. Dört yüz otuz dört senesi Zilkade ayının on 
dokuzunda pazartesi günü öğleden sonra vefat etmiştir. 

Ebu’l-Kâsım Nasrâbâdî

Horasan’ın şeyhi Ebu’l-Kâsım İbrâhim bin Muhammed bin Mahmûd en-Nasrâbâdî en-
Nişâbûrî. Pek çok latif sözleri, zarif işâretleri var idi. Kendisine “Makbûlü’t-Tâifeteyn” 
denilmiştir. Altmış defa haccetmiştir. Ahir ömründe Harem-i Şerifte kalmıştır. Bu onun 
derecesini göstermeye kâfidir. Çok ibâdet etmekte, haram ve şüphelilerden sakınmak-
ta, nefsin kötü olan isteklerine muhalefet etmekte, çok ileri derecede olup, zamanında 
bulunanlar onun büyüklüğünü kabûl ederlerdi. Hayatı boyunca memleketinin üstadı 
olarak bilinmiştir. Tasavvuf ve diğer ilimlerdeki, bilhassa fıkıh ve hadîsdeki derecesi 
çok yüksek idi. Fıkıh, hadîs ve târih ilminde, tasavvuf yolunda ilerlemek husûsunda, 
Peygamber efendimizin sünnetlerine dâir mes’elelerde, onları toplama, yazma ve yay-
ma işinde ve başka konularda müşkülleri olanlar, kendisine müracaat ederlerdi. De-
miştir ki: “Birgün, Mekke-i mükerremede yolda yürürken, bir kimsenin yol ortasında 
can çekişmekte, şiddetli bir ızdırap ile kıvranmakta olduğunu gördüm. O anda kalbime, 
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şu zavallının bu sıkıntılı hâlden kurtulması için bir Fâtiha okuyup üzerine üfliyeyim, 
düşüncesi geldi. O sırada, o kimsenin karnından bir ses geldi ki: Gayet anlaşılır bir şekil-
de: “Bırak bu alçağı! Çünkü bu, Hazreti Ebû Bekr’e düşmandır” diyordu. Demek ki, bozuk 
i’tikâdının ve düşmanlığının cezasını çekiyor deyip oradan ayrıldım.” 367 senesi Zilhic-
ce ayında Mekke’de vefât edip, Hazreti Fudayl bin Iyâd’ın türbesi yanında defnolundu.

Ahmed Züccâc

Takvâ büyüklerinin sığınağı, mânâ büyüklerinin kutbu Ebu Muhammed Ahmed ez-Züc-
câc. Asrının en büyük şeyhi cihânın en büyük imâmı idi. Tasavvuf hususunda büyük 
dereceye nâil olmuştur. Kendisine “Kutbü’t-Tasavvuf” denilmiştir. Lakabı “Rüknü’l-Fu-
karâ” idi.

Pendâr-ı Şirazî

Ebu’l-Hasan Pendar bin Hüseyin bin el-Mühleb eş-Şîrâzî. Âlim ve ârif bir zât olup şeyhle-
rin büyüklerindendir. Kendisine “Bâbü’l-Fütüvve ve Şeyhu’l-Mürüvve” denilmiştir. Muti’ 
zamanında üç yüz elli üç senesinde Fâris’de vefat etmiştir. 

Ahmed Harîrî

İlimlerin vâzıı ve nâşiri Ebû Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Hüseyin el-
Harîrî. Cüneyd hazretlerinin ashâbındandır. Asrının âlimleri kendisine “Sefîne-i İlim” 
derlerdi. Zira bütün ilimlerde marifet sâhibi idi. Tasavvuf hususunda büyük dereceye 
nâil olmuştur. Öyle ki Cüneyd hazretleri müridlerinin âdab ve riyâzat hususunda onu 
örnek almalarını söylemiştir. Muktedir Halife zamanında üç yüz yirmi bir senesinde ve-
fat etmiştir.

Ebu Âli Rodbârî 

Talebelerin kıblesi, âlimlerin ka’besi Ebu ali Ahmed bin Muhammed bin Kâsım bin 
Mansûr Rodbârî el-Bağdâdî. Asrının en büyük âlimi ve ârifi idi. Kendisine “Vefâ ehlinin 
âlimi” denilirdi. Kendisine: “Sofi kimdir?” diye sorulunca; “Nefsinin istek ve arzularına 
karşı çıkan, ona eziyetin tadını tattıran, dünyâyı arkasına atan ve Muhammed Musta-
fa’nın sallallahü aleyhi ve sellem yoluna sıkı sarılan kimsedir.” buyurdu. Âhir ömründe 
Mısır’a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Sene 322.

Ebu’l-Hüseyin Verrâk

Ebu’l-Hasan Muhammed bin Sa’d el-Varrâk en-Nişaburi. Himmeti âlî bir zât idi. İlimlerin 
incelikleri hakkında birçok hikmetli söz söylemiştir. Nişabur’da üç yüz yirmi senesinde 
vefat etmiştir.
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Ebû Abdullah Terğîdî

Ebu Abdullah Muhammed bin el-Berr bin Hasen el-Terğîdî. Er-Ravğîdî ve Tûsî diye de 
rivayet olmuştur. Horasan’ın büyüklerindendir. Kerâmet ehlidir. Kendisine “Şeyhu Ke-
bîru’l-Himme” denilmiştir. Üç yüzelli senesinden sonra vefat etmiştir.

Ebu Muhammed Râzî

Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin Abdurrahman eş-Şa’rânî 
er-Râzî. Büyüklerin âdâbı ile müzeyyen, bâtını ve zâhiri Şa’rânî ilmiyle bâhirdi. Nişa-
bur’da ilim tahsil etmiştir. Şeyh Ebu Osman kendisine çok tazim gösterirdi. Üç yüz elli 
üç senesinde vefat etti.

[32]

Ebû Ali Dekkâk

İnceliklerin hâfızı, muhabbet yollarının vâkıfı Ebu Ali ed-Dekkâk en-Nişâbûrî. Gayet 
açık ve çok güzel konuşurdu. İnsanların dünyâ ve âhıret saadetleri için yol gösterici 
olan sözleri çok kıymetlidir. Her yıl bir memlekete giderek, orada bulunan insanlara 
va’z ve nasihat eder, sonra Nişâbûr’a geri dönerdi. Allahü teâlânın muhabbeti ile yanan 
âşıklardan idi. Kalblere te’sîr eden kerâmet sahibi çok büyük bir velî idi. Birgün, Ebû 
Ali Dekkak’ın ( radıyallahü anh ) meclisine bir kimse, tevekkülün ne olduğunu sormak 
için geldi. İçeri girince Ebû Ali’nin ( radıyallahü anh ) başında çok kıymetli bir sarık ol-
duğunu gördü. O kimsenin gönlü o sarığa meyletti. Bu sırada Ebû Ali hazretleri gelen 
kimseye dönüp, “Tevekkül, Allahü teâlâya i’timâd etmek, onun-bunun sarığına tama’ 
etmemektir” buyurdu ve sarığını çıkartıp o kimseye hediye etti. Dört yüz beş senesinde 
Nişabur’da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. 

İmam Kuşeyrî

İmamların şeyhi, İslâm’ın süsü Ebu’l-Kasım Abdülkerîm bin Hevâzin el-Kuşeyrî. Keşif 
ehli, âlim ve ârif bir zât idi. Bir çok latîfe ve menkıbeleri vardır. Onun ahvâlini şerh 
etmek mümkün değildir. Sûfilerin ahâli hakkında olan Risâle-i Kuşeyriye isimli kitabı 
pek kıymetlidir. Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri olarak Letâifü’l-İşârât isimli eserini kaleme 
almıştır. Davasında çok adâletli idi. Üç yüz yetmiş altı senesi Rebîulevvel ayında dün-
yaya gelmiş, dört yüz altmış beş senesi Rebiulâhir ayının on birinci pazartesi günü ve-
fat etmiştir. 

Ali El-Hazari

Ebu’l-Hasan Ali bin İbrâhim el-Hazarî el-Basrî. Şânı pek büyük bir imam idi. Fazîlet, 
kemâl ve irfânda asrının âlimlerinin önderi idi. Kendisine “Seyyidü’l-Kavm” denilmiştir. 
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Dervişlerin kalplerine dokunan pek çok hikmetli sözleri vardır. Üç yüz yetmiş senesi Zil-
hicce ayının ortaslarında Bağdat’da vefat etmiştir. 

Ebu Abdurrahman Sülemî

Ebu Abdurrahman Muhammed bin Hüseyin bin Muhammed bin Mûsâ es-Sülemî en-
Nişâbûrî. Evliyanın imamı, müttakîlerin özü idi. Birçok eseri vardır. Tabakâtü’l-Meşâ-
yih isimli eseri tasavvufhakkında olup misli yazılmamıştır. Hakâik-i Sülemî de onun 
kıymetli eserlerindendir. Üç yüz otuz senesinde dünyaya gelmiş, dört yüz on iki sene-
sinde vefat etmiştir. 

Cafer Huldî

Ebu Muhammed bin Cafer Muhammed bin Nasr el-Havâs el-Huldî el-Bağdâdî. Havada 
yürümek gibi birçok kerametleri vardır. Kavminin önderi idi. “İsm-i A’zam hiçbir zaman 
tecelli etmemiştir. Ancak Peygamber Efendimiz’in zamanında tecelli etmiştir.” kavli 
onun sözlerindendir. Haram ve şüpheli şeylerden çok sakınır, dünyâya meyletmezdi. 
Hasır dokuyarak geçimini temin ederdi. Huld, Bağdat civârında bir mahalle olup Ma-
halla-i Hâlid denilirdi. Lakin birinci kavil daha doğrudur. Bağdat’da vefat etmiştir. 

Serrâc Ebu Nasr 

Zamanının kutbu, asrının imâmı Ebu Nasr bin Abdullah es-Serrâc et-Tûsî. “Tâvusü’l-Fu-
karâ” diye maruf idi. Evliyâullahtan ve müttakîlerden idi. Bir müddet Bağdat’da vefat 
etmiştir. Oradan Nişabur’a geçmiş, âhir ömründe ise Tus’a azîmet etmiş, orada vefat 
etmiştir. Kabr-i şerifi oradadır. Denilir ki “Bugün onun kabrinin etrafında medfûn olan-
lara kıyâmet günü o şefâat edecektir.” Bu sebeple kabrinin etrafına medfun olunmak 
isteyenler pek çoktur.

Ahmed Rodbârî

Ebu Abdullah Ahmed bin Atâ bin Ahmed er-Rodbârî. Ebu Ali Rodbârî’nin hemşiresinin 
oğludur. Bütün ilimlerde ve kemal hallerde üstün ve tesirli sözleri vardır. Şam şehrinin 
büyüklerindendir. Vaktinin ekseriyetini tasavvur ile geçirirdi. Rodbar Şam velâyetinde 
bir mevkidir ki üç yüz yetmi altı senesinde orada vefat etmiştir. 

Ebü’l-Beka Makarrî

Ebü’l-Kâsım bin Ahmed bin Muhammed el-Makarrî. İmamların büyüklerinden ve İs-
lâm’ın önderlerinden idi. Üç yüz yetmiş sekiz senesinde Nişabur’da vefat etmiştir. 

Ebu Kâtib Ali

Mücâhede hareminin mukimi, müşâhede makamının bâkîsi Ebu Ali Hasan bin Ahmed 
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el-Kâtibi’l-Mısrî. Pek büyük âlim ve ârif bir zât idi. EŞyh Ebu Osman Hayr kendisine bü-
yük tazim gösterirdi. “Ebu Ali Kâtib” sâliklerin en üstünlerindendir. Ne zaman bir müş-
külü olursa, rü’yâda Peygamber efendimizi görüp, müşkülünü arz eder, O da ( aleyhis-
selâm ), müşkülünü hallederdi.” Demiştir. Dört yüz kırk üç senesinde vefat etmiştir. 

[33]

Ebû Saîd ibnü’l-Hayr

Tarîkatın sultanı, hakîkatın delili Ebu Said bn Eb’l-Hayr Fazlullah bin Muhammed bin 
Ebi’l-Hayr el-Meyhenî. Tasavvuf yolunun vâzıı ve nâşiri idi. Ona mensûbolan sûfiler 
onun kerametlerinin pek ziyâde olduğunu söylemişlerdir. O, Şeyh Ebu Ali Sinâ ile muâ-
sırdır. Menkîbe ve hikmetli sözleri çoktur. Hicri üç yüz elli yedi senesi Muharrem-i Şeri-
fin başında pazartesi günü dünyaya geldi. Hicri dört yüz kırk senesi Şaban ayının dör-
düncü günü vefatetti. Ömrü bin aya tamam olmuştur ki seksen üç sene yapar. Sohbet 
silsilesi Şeyh Ebu’l-Fazl, hırka silsilesi Abdurrahman hazretleridir. 

Ebu’l-Hasan Gaznevî

Cömertlerin âlimi, güzel ahlakların sâhibi Muhammed Cafer bin Abdullah el-Hadd 
Şirâzî. Maneviyatın incelikleri hususunda akranlarına üstünlük sağlamıştır. İlim ve 
kemalde hepsinden üstün idi. Şeyhleri kendisine “Nehru’l-Fütüvve” derlerdi. Şeyh Şibli 
kendisinden uzun zaman ders almıştır.

Ebu’l-Fazl Hasan

Evtâdın süsü, âbidlerin şeyhi Ebu’l-Fazl Muhammed bin Hasan el-Haylî es-Serahsî. Sâ-
liklerin süruru tasavvuf ehlinin özü idi. Cebel-i Likam’da uzlete çekilmiş ve derecelere 
nâil olmuştur. Tarîkat, marifet, riyâzat ve mücâhede hususlarında misli yok idi. “Dünya 
bir gündür, bize de o günde oruçlu olmak düşer.” Sözü onundur.

Ebu’l-Ferec Tarsûsî 

Ebu’l-Hasen Ali Kureyşi

Mimşâd-ı Dîneverî

Marifet binâlarının bânîsi, muhammed kâidelerinin müçtehidi Ebu Ali Mimşad bin Ab-
dullah ed-Dîneverî. İrşad yolunun önderi, ictihâd burcunun zirvesi olup evliyanın bü-
yüklerindendir. Marifet ve mürüvveti zâhir, ilimde bâhir idi. Sözlerinden birisi şudur: 
“Kim şeyhinin yanına kendi usulüyle girerse rütbesinin bereketlerinden, kelâmını an-
lamaktan mahrum kalır.” 
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İbn-i Cemil Fazl

Zâhidlerin üstünü, âbidlerin kâmili Ebu’l-Abbâs bin Ahmed bin Muhammed bin el-Fazl. 
Tasavvuf ehlinin imamı, tasarruf erbabının önderi idi. Asrının şeyhleri kendisine tazim 
ve hürmet gösterirlerdi. Kendisine “Fahru’t-Tasavvuf” derlerdi. Sayılamaycak kadar 
menkıbeleri vardır. 

Ebu’l-Kâsım Kirmânî

Asrının nâdirlerinden ve önderlerinden Ebu’l-Kâsım Abdullah bin Ali bin Abdullah 
el-Cürcânî. Zamanının kutbu ve yegane imamı idi. Bütün aktâb-ı kiram kendisini bü-
yüklerden sayarlardı. Kerâmetleri çoktur. Üç yüz seksen senesinde dünyaya geldi. Dört 
yüz altmış yedi senesi Rebiulevvel ayında vefat etti. O ruhaniyet cihetinden, Şeyh Ebu 
Osman Mağribi hazretlerinin mürdidir. Zira Şeyh Ebu Osman, Ebu’l-Kâsım’ın velâdetin-
den on yedi sene –bir rivayete göre sekiz sene- evvel vefat etmiştir. 

Cafer Hüdâ

Cömertlik alâmetlerinin âlimi, güzel ahlakların sâhibi Ebû Muhammed Caferbin Abdul-
lah el-Hüdâ. İlim ve marifet hususunda akranlarına üstünlük sağlamıştır. Şeyhleri ken-
disine “Nehru’l-Fütüvvet” lakabını vermişlerdir. Şeyh Şibli kendisinden bir hayli ders 
almıştır.

Ebu Osman Mağribi

Saâdet ehlinin güneşi Ebu Osman Sa’dî el-Mağrib. Temekkün ehlinin büyüklerinden ve 
yakîn ehlinin büyük âlimlerindendir. Birçok ilim hususunda ihtisâsı var idi. Aslen Kay-
run-ı Mağrib’dendir. Bütün meşâyih indinde bu kesindir. Ahir ömründe Nişabur’a geldi-
ği söylenmiştir. Üç yüz yetmiş veya altmış üç senesinde orada vefat etti. Sohbet silsilesi 
Ebu Amr Züccâcî, hırka silsilesi Şeyh Ebu Ali hazretleridir.

[34]

Ahmed Câmî

Nâmı yüce, İslâm’ın önderi Ebu Nasr Ahmed bin Cezîr bin Şeyyedellâh bin Leys el-
Behâtem en-Nesâmakî. Câmî lakabıyla ma’rûftur. Verâ ehli ve tevâzu sâhibi idi. Dört 
yüz kırk bir senesinde Nişabur’a bağlı Namek denilen yerde dünyaya gelmiştir. Doksan 
beş sene ömür sürmüştür. Bu müddet zarfında binlerce kişi elinden tevbe almış, yüz-
lerce kâfir müslüman olmuştur. Birçok sâliki de tevbede muvaffak olmuşlardır. Künû-
zü’l-Hikme, Fütûh’l-Kulûb, Şerhu’l-Kânitîn, Ravzatü’l-Müznibîn, Miftâhu’n-Necât gibi 
birçok kıymetli eseri vardır. Beş yüz otuz altı senesi Muharrem ayının on sekizinde vefat 
etmiştir. Kabri Ma’dâbâd köyündedir. 
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Hâce Ebû Tâhir

Pek akıllı ve azîz şeyh Ebu Saîd. Himmeti pek yüce, kemâl hal ssâhibi idi. Şeyhi vefat et-
meden önce şeylik hırkasını on iki sene Ebû Saîd’in giymesini vasiyet etmiştir. Bu müdde-
tin bitmesinden sonra oğlu Şeyhulislâm Ahmed Hazretleri hırkayı giymiştir. Bundan on 
sene sonra da pederi Şeyh Ebû Tâhir vefat etmiştir. Sene dört yüz seksene tesadüf eder.

Ebûbekir Nessâc 

Ahmed Ğazâlî

Büyük âlim, Samedânî sırların ârifi El-Feth Ahmed bin Muhammed bin Gazâlî. Kerâmet 
ehli ve kabûl ehlinden idi. Sûfiler kendisine “Melikü’l-Ebdâl” derlerdi. Tarîkat ehli kimse-
ler meyânında “Şerîat ehlinin lisânı” diye ma’rûf ve meşhur idi. Kardeşi Huccetü’l-İslâm 
Gazâli hazretleri “Bizim tarîkat tahsîlimize kardeşimiz Ahmed’in riyâzatı vasıta olmuş-
tur.” derdi. Üç yüz on yedi senesinde Kazvin’de vefat etmiştir.

Tâvusü’l-Harameyn

Kemâl yolunun sâliklerinden, iki cihânın seyyidi Efendimizin tam tâbii, “Tâvusü’l-Ha-
rameyn” lakabıyla ma’rûf Ebu’l-Hayr Habeşî. Rızâ-yı ilâhî yolunun büyüklerinden, safâ 
ehlinin metbûlarından idi. Yüz yirmi sene ömür yaşamıştır. Dört yüz yirmi senesi Ra-
mazan ayında Ebrikûh’ta vefat etmiştir. Ravza-i şerîfi oradadır.

Rûyem-i Bağdâdî

Asrının yegânesi Ebu Muhammed Rûbem bin Ahmed bin Yezid bin Ruveym el-Bağdâdî. 
Sûfilerin büyüklerinden olup tasarruf ehlidir. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri ile hususi 
sohbetleri vardır. Tasavvuf hakkında birçok tasnifleri vardır. Bunlardan Ğalati’L-Vâ-
hidîn kitabı onun şanı hakkında kâfidir. Sûfîlerin büyükleri kendisine “Hablü’l-Metîn” 
derlerdi. Üç yüz senesinde Bağdat’da vefat etti. Kabri Serbeden’dedir. 

Ebu Ali Fârmedî

Ebu Ali el-Fazl ve Muhammed bin Ali el-Fârmedî et-Tûsî. Evliyânın büyüklerinden idi. 
İlk başta Ebu’L-Kâsım Kuşeyrî Hazretlerinin sohbet halkasına dâhil olmuş, daha sonra 
onun müritlerinden olmuştur. İki silsilesi var idi. Sohbet silsilesi Ebu’l-Haseni’l-Harkânî 
(k.s.), hırka silsilesi ise Ebu’l-Kâsım Kuşeyrî Hazretleridir. Ömrü yetmiş senedir. Dört yüz 
yetmiş yedi senesinde vefat etti.

Muhammed bin Hameviyye

Abu Abdullah Muînüddîn –Ebü’l-Hasen denildiği de rivâyet olunmuştur- bin Hameviyye 
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el-Kübrevî el-Cüveynî. Hidâyet ehlinin büyüklerinden âlim ve âbid bir zât idi. Kendisine 
“Azîzü’l-Kavm” denilirdi. 

Şeyh Ebu’l-Abbâs

Şeyhlerin şeyhi Ebu’l-Abbâs bin İdris. Rabbânî nurları cem eden, Sübhânî sırlara maz-
har olan bir zât idi. Bu yolun büyüklerinden olup birçok kerâmetleri zâhir ve müşâhede 
olmuştur. 

[35]

Zahîruddin Îsâ

Edeb bayraklarını toplayan, talep ilminin merkezi Şeyhu’l-İslâm Ebu’L-Mefâhir Hak ve 
dînin izhârı Îsâ bin Ahmed. Bütün ilimlerle süslenmiş, iki cihanın töhmetinden uzak-
laşmış idi. Ondan sonra Şeyhü’l-İslâm Ahmed hâl-i hayatında on dört akıllı ve kıymetli 
âlim yetiştirmiştir. Her biri pek büyük âlim idi. Zahîruddîn Îsâ da bu sultanlardan bi-
risidir. Hicri altı yüz senesinden evvel vefat etmiştir. Herat nâhiyelerinden Katrab’da 
medfundur.

Ebu’l-Feth Câmî

Ebu’l-Feth Kutbuddin Muhammed bin Şeyh Şemseddin Mutahhir bin Esahh. Evliyâul-
lahın büyüklerinden idi. Tarîkat hususunda birçok telifleri vardır. Bunlardan Hadîka-
tü’l-Hakâik kitabı şeriat ve tarikat inceliklerini beyan hususunda benzersizdir. Bu risâ-
lenin vasfını beyan hususunda büyüklerden birisi “Mükemmel bir kaside ve aşkın doğuş 
yeridir.” Hadîka kitabı kemal denizidir, Onun içindekiler Celâl manalar hakkındadır.

Aynü’l-Kuzât Hemedânî

Aynü’l-Kuzât Ârif-i Hemedânî. Sevgi gökyüzünün misi, meveddet cevheri. Birçok risâle-
ler ve tansifleri vardır. Kerametleri ise sayılmayacak kadar çoktur. Sem’ânî, “Abdullah, 
asrının fazilet sahibi zâtlarından idi. Zekâ ve üstün hâlleri, güzel ahlâkı darb-ı mesel 
hâline gelmişti. Fakîh, fâdıl, şiirde mehâretli ve ince üsluplu olup, Allahü teâlânın ih-
sânlarına kavuşan, kerâmetler sahibi bir kimse idi. Tasavvuf yolunda dil ile ifâdesi 
mümkün olmayan şeyleri çok güzel izah eden eserler yazdı” demektedir. 525 târihinde 
vefât etti.

Ebû Saîd Mahzûmî

Ebu’l-Abbâs Nihâvendî
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Ahmed Esved Dîneverî

Yakîn ilminin yıldızı, temkin hazinesinin cevheri şeyhlerin şeyhi Ebû Abdullah Ahmed 
el-Esved ed-Dîneverî. Zâhidlerin ve âbidlerin büyüklerinden idi. Birgün hakikat sözleri 
söyledi. Ve onun bu sözlernden müteessir olan bir müridi “Ne yapıyorsunuz?” dedi. O da 
Ben hem şerâb içerim hem de şerâb ikram ederim.” Dedi. Dokuz yüz senelerine yakın 
vefat etti.

Ebu Abdullah el-Hafif

Ebu Abdullah Muhammed bin el-Hafîf ed-Deylemî Şîrâzî. Asrının en büyük şeyhi idi. Zâ-
hiri ilimlere vâkıf, hakîkatlara dâir geniş bilgiye sahip, büyük bir ifâde gücüne mâlik bir 
zât idi. Menkîbeleri pek çoktur. Meşâyih kendisine “Şeyh-i Kesîr” derlerdi. Nâfizü’l-Mez-
heb lakabı idi. Selef sûfilerdendir. İbn-i Hafîf, Allahü teâlâya çok ibâdet ederdi. Ba’zan 
bir rek’atte onbin İhlâs-ı şerîf okurdu. Genellikle sabahtan akşama kadar bin rek’at na-
maz kılardı, çok sadaka dağıtırdı. Ba’zan halkın yanına çıkacak elbisesi kalmazdı. Her 
sene kırk defa riyâzete çekilirdi. Vefât ettiği sene de kırk defa riyâzete çekilmiş, bunla-
rın sonuncusunda vefât etmişti.Üç yetmiş yedi senesi Ramazan ayının üçünde vefat et-
miştir. Ömrü yüz on dört senedir. Kabri Şîraz’dadır. Sohbet silsilesi Caferi’L-Huld, hırka 
silsilesi Rûbem-i Bağdâdîdir. 

Yusuf Hemedânî

Ârif-i Rabbânî, Sübhânî esrârın âlimi Ebû Ya’kub Yûsuf bin Eyyûb el-Hemedânî. Tari-
katta keşif ehlinin kıblesi, hakikat vâkıflarının özü idi. Büyük imamlardandır. Buhârâ 
şeyhlerinin silsilesi –kaddesallâhü ervâhahüm- bu büyük zâtın elinden almışlardır. 
Onun kerâmetlerini saymak mümkün değildir. 

Davud bin Muhammed

Ebu Ahmed Davud bin Muhammed. “Hâdimü’l-Fukarâ “ diye ma’rûftur. Asrının önderi 
ve iftiharıdır. Pek büyük bir şeyh ve âlî sözler sâhibidir. Birçok kerametleri vardır. Bü-
yüklerden birisi hata olup döşeklere düşmüştü. Bütün tabibler toplandığı halde hasta-
lığına bir çare bulamadılar. Şeyh de tesadüfen oradan geçmekte imiş. Onlara ne olduğu 
sordu. Sonra hastanın yanına varıp onu iyileştirdi. Hatta ki uzun bir ömür sürdü.

[36]

Yahyâyı Câmi

Ebu Muhammed Kutbüddin Yahyâ bin Ebü’l-Fazl Mahmud bin el-Evcüh en-Nurcânî. Biz-
zat kıymetli pederlerinin mürididir. Hakîkatleri ifâdede ve incelikleri izahta misli yok-
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tur. Şerîat ve tarikat ilimlerinde pek âriftir. Harem-i Şerifte kalmakla müşerref olmuş-
tur. Dokuz yüz elli senelerinde vefat etmiştir. 

Ebü’l-Fazl Câmî

Asrının en büyük şeyhi, yegâne imamı Ebu’l-Fazl Mahmud bin Evhad Hâkim bin Ebi’l-Kâ-
sım el-Câmî. Zamanının faziletli ve büyüklerindendir. Nazm ve nesirde büyük ve kıy-
metli sözleri vardır. Kendisine “esahhu’l-muhakkıkîn” denirdi. 

Ebu’l-Fazl Bağdâdî

Evliyânın büyüklerinden, müttakîlerin kâmillerinden Ebu’L-Fazl Mecidülhak ve’d-Dîn 
Muhammed el-Bağdâdî. Teslimiyet ve nefsini Allah’a havale noktasından bâhir bir kim-
se idi. Kıymetli ve hikmetli sözleri, menkıbeleri çoktur. 

Şeyh Attar

Tarîkat sâliklerinin sultanı Feridüddin Ebu Abdullah Muhammed el-Attâr. Evtâdın 
süsü, irşad şeyhi idi. Tasavvuf hakkında yazmış olduğu risâle-i şerîfe eşsizdir. Yazdı-
ğı diğer eserlerin benzeri yoktur. Mantıku’t-Tayr âriflerin hakikatlerinden bahseder. 
Şeyh Attar beş yüz seksen altı senesinde ve Tatar vak’asında şehid olmuştur. Şaryah’da 
medfundur. Ferîdüddîn-i Attâr’ın bir şiiri: “Sırlar âlemine uçan kuş idim, Alçaktan yük-
seğe çıkmak istedim. Sırra mahrem kimseyi bulamayınca, Girdiğim kapıdan ben yine 
çıktım.”

Muhammed Ya’mûne

Ebu’l-Hasan Muhammed bin Abdullah. Ya’mûne diye ma’rûftur. Asrının büyük imamla-
rından ve üstünlerindendir. Birçok ilim ve hikmet hakkında marifet sahibidir. Kendisi-
ne “Zarîfü’l-Kavm” denilmiştir. Pederi muhateremleri Vecîhüddin Sühreverdi idi.

Ferah Ahî Zencânî

Korku ve ümit şeceresinin meyvesi, şükür ve rızâ bahçesinin gülü ârif-i Rabbânî Şeyh 
ibn-i Ferah Zencânî. Derecesi yüksek bir ârif ve sâlik idi. O evliyanın büyüklerindendir. 
Dört yüz elli yedi senesi Receb-i Şerifin ilk çarşamba günü vefat etmiştir. 

Hüseyin el-Ekâd

Mücâhede ehli, müşâhede yolunun sâliki Ebu Ali Kemâleddin el-Hüseyin. Fârisîlerin bü-
yüklerinden olup kemâl mertebeye eren âlim ve âbidlerden idi. Mürüvvet, fütüvvet ve 
irfanda misli yoktur. Dört yüz senesinden evvel vefat etmiştir. 
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Ebu’l-Feth Hamevî

Büyük âlim ve münevver İmâdüddin Ebü’l-Feth Ömer bin Ebi’L-Hüseyin el-Hamevî. Ev-
liyânın büyüklerinden ve müttakîlerin eşreflerinden idi. Hikmetli sözlerinden birisi şu-
dur: âkibeti talep ettim. Gizli de buldum. Selameti istedim, ölümde gördüm. Beyt: Her 
kim uzleti seçer kurtulur. Her kim ölür ise selâmete erer. 

[37]

Ebü’l-Berekât

Müttakîlerin özü, Evliyâların sinesinin süruru Takiyyüddin Ebü’l-Berekât. Pek âlim, 
ârif ve âbid bir zât idi. Dâima huzur ve müşâhedede bulunur, riyâzat ve mücâhede ile 
meşgul olurdu. Bu yolda büyük mertebe ve yüksek himmet sâhibidir. 

Seyfüddin Abdülvehhâb

Ebu’l-Hasen Ali ibn-i Ahmed

Seyyid Abdülkâdir Geylânî – Hazret-i Sultân-ı Evliyâ.

Ebû Amr

Kâdı Fakîhüddîn Sühreverdî

Müşâhede ehlinin imamı, mücâhede harbinin savaşçısı Kâdı Fakîhüddin Muhammed 
es-Sühreverdî. Şeyh Ebu’n-Necîb’in amcasıdır. Evliyanın büyüklerindendir. İki silsileye 
sahiptir. Sohbet silsilesi Şeyh Muhammed Hameviyye, hırka silsilesi ise Ahî Ferah Zen-
cânî’dir. Birçok kerâmetleri müşahede olunmuştur.

Şeyh Ebu İshak Kâzerûnî

Ufukların şeyhi, hakîkî mürşid Şeyh Ebu İshak İbrahiim bin Şehriyâr bin Kâzerûnî. Duâ-
sı müstecâb, rızâ ehli bir şeyh idi. Fazîletlerini saymak mümkün değildir. Menkîbeleri de 
hadden efzûndur. Zahir ve bâtın ilimlerinde çok yüksek mertebeye ulaştı ve zamanının 
bir tanesi oldu. Verâ ve takvada eşsiz, ince din bilgilerini çözmekte ve büyük âlimle-
rin eserlerini anlayıp îzâh etmekte emsalsiz; mücâhede ve müşahedede çok üstün idi. 
Şefkat ve merhamet deryası, güzel ahlâk ve keremdecömertlikte son derece olgun idi. 
Zamanın sultanları ve hükümdarları onu çok sever ve sayarlardı. “Sultânü’l-evliyâ” ve 
“Kutbü’l-Aktâb” ünvanı ile tanınırdı. Ömrü yetmiş dokuz senedir. Kâimbillâh zamanın-
da dört yüz senesinde vefat etmiştir. Kabr-i şerifleri Kazerûn’da olup halkın sığınağıdır.

Hatîb-i Ebü’l-Kâsım

Takvâ ehlinin şâhı, ma’na semâsının ayı Hatîb Ebu’l-Kâsım Mahmud bin Ahmed. Fütüv-
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vet dairesinin merkezi ve zamanının kutbu idi. Büyük zâtlardan Şeyh Ebû İshak hazret-

lerinin üstâzıdır. Şeyh Ebû İshak derki “O bizim doğanımız –şanlı önderimiz- idi. Lâhût 

âleminde uçar, gayb sahrâsında avlanır idi.” Dört yüz yetmiş senelerine yakın vefat et-

miştir. Kazerun’da medfundur. 

Muhammed Mâtegmil

Şeyhlerin şeyhi ve imamların önderi Ebu Abdullah Muhammed Mâtegmil. Büyük şeyh-

lerin özü, asrının büyüklerinin süsü idi. Onun bütün sözleri hakikatleri beyan eder ve 

manevi halleri izah ederdi. Birisi “Hakîki dostun alâmeti nedir?” diye sordu. “Kendisine 

hakkı dost edinen kimsede üç haslet hâsıl olur: Deryânın cömertliği, güneşin şefkati ve 

zeminin tevâzuu.” 

Muhammed Âvânî

[38]

Muhammed Seyfüddin

Kudsiyet denizine dalmış, bütün insanların en akıllısı Mecidüddin Hüseyin. Şevk şarabı-

nın sâkîsi, zevk meclisinin nedimi idi. Onun kemâlât ve fazîni ifâde, evsafından bahset-

mekten akıllar ve diller âcizdir.

Kutbuddin Ebherî

Nur kaynağı, seçilmişlerin metbûu Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed bin Muham-

med el-Ebherî. İhlas bağının nuru olup irfan ve ihsan hususunda pek büyük derecesi var 

idi. Büyük imamlardan olduğu söylenmiştir.

Osman bin Ömer Sayrafî

Yunus el-Fazl Mekkî

Ebü’n-Necib Sühreverdî

Ebü’n-Necîb Ziyâüddin Abdülkâhir bin Abdullah bin Muhammed bin Abdullah bin 

Sa’dü’l-Bekrî es-Sühreverdî. Şeyh Şihâbüddin hazretlerinin amcasıdır. Onun fazîletle-

rini saymak lisana pek güçtür. O sûfilerin önderi, vefâ ehlinin özü idi. Birçok telifleri 

vardır. Bunlardan Âdâbü’l-Mürîdîn bütün âlimlerin göz bebeği, asrının yegânesi idi. Beş 

yüz altmış üç senesinde efat etmiştir. İki silsilesi vardı. Hırka silsilesi Kâdî Vahyüddin, 

sohbet silsilesi ise Ahmed Gazâlî Hazretleridir.
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Es-Suûd es-Sünbül

Mahmud bin Halîfe

Kurtuluş semâsının yıldızı Sirâcüddin Mahmud bin Halîfe. Vefâ şeceresinin meyve-
si, safâ bahçesinin esintisi idi. Tasavvufta pek yüksek dereceye kavuşmuştur. Asrının 
meşâyihi kendisine “Nûru’l-Fakr” derlerdi. “Namaza (devam ederek) sabretmek büyük 
bir derecedir.” Ve “Kibr u hasedi gönülden çıkarmak gerek” sözleri onun sözlerindendir.

Ahmed bin Abdülkerim

İrfan meclisinin özü, ihsan gecesinin parlak ayı Ebu Muhammed Ahmed bin Sadreddin 
Abdülkerim. Asrının büyüklerinin muktedâsı, cihânın üstünlerinin önderi idi. Kemâl-i 
marifeti ile cümle akrânını geçmiştir. Şeyhlerin şeyhi, imâmların imamı idi.

Ammar Bidlisi

Kerem ve tecrid ehlinin imamı Ammar bin Yâsir el-Bidlîsi. İrşâd yolunun mürşidi, kur-
tuluş erbabının rehberi idi. Onun velâyeti hakkında hiçbir ârif şüphe etmez. Hikmetli 
sözleri ve menkıbeleri pek çoktur. “İnsanlarla sohbet etmek deryâ gibi derindir. Uzlet 
ise o derya bir gemidir. Eğer o deryada boğulmak istemezse o gemiye bineceksin.” Kavli 
onun sözlerindendir. O kurtuluş ve selâmeti vahdette yani uzlette buluştur.

Mahmud Ârif

Şerîat kânunlarının mürettibi, tarikat şartlarına sımsıkı yapışmış olan Hâce Mahmud 
Ârif Ebû Kübrâ. Meşâyihin ve evliyâullahın büyüklerinden ve önderlerinden, maneviyat 
ve kemâlât sâhibi sâhibi idi. Birçok büyük âlimin üstadıdır. Aynı zamanda Buhârâ’nın 
kurrâlarındandır.

Hâce Abdülhâlık

Büyük şeyh ve kutub manevî hakikatlerin kâşifi Hâce Abdülhâlık Ğücdüvânî. İlâhî nur-
ların kaynağı, sonsuz esrârın menbaı idi. Melâmîlerin büyüklerindendir. Kerâmetleri-
nin saymak mümkün değildir. Bir gün Abdulhâlik Gucdüvânî (kuddise sirruhû) müri-
danıyla birlikte otururken derviş kisvesinde bir genç geldi. Üstünde hırka omuzunda da 
seccade vardı. Bir kenara oturdu ve Abdulhâlik Gucdüvânî (Kuddise Sirruhû) hazretle-
rini dinlemeye başladı. Bir süre sonra Abdulhâlik Gucdüvânî (Kuddise Sirruhû) hazret-
lerine şöyle dedi: “Hazret-i Risâlet Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyur-
muştur:‘Mü’minin ferâsetinden sakının! Zira o Allah’ın nuruyla bakar.’ Bu hadîs-i şerifin 
sırrı nedir?” Hâce hazretleri (Kuddise Sirruhû) şöyle cevap verdi: “Bu hadis-i şerifin sırrı 
odur ki, belinde bulunan zünnârı kesesin ve imana gelesin!” O genç, “Bende zünnar ol-
masından Allah’a sığınırım” deyince, Hazreti Hâce (Kuddise Sirruhû) hizmetçisine gen-
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cin hırkasını çıkarmasını söyledi. Hırkasını çıkardığında altında bulunan zünnar açığa 
çıktı. Bu durumu gören genç derhal zünnarını keserek iman etti.

[39]

Ebû Suud Endülüsî

Muhabbet sarayının kutbu, mücâhede dairesinin merkezi Ebu Suûd –Ebû Sâîd- Muham-
med el-Endülüsî. Âriflerin ve fakîrlerin özü idi. Evtaddan olduğunda şüphe yoktur.

Muhammed Râzî

Huzur nurlarının kaynağı, sürur sırlarının menbaı Şemsüddin Muhammed er-Râzî. 
Tarîkat yolunun kandili, hakikat ehlinin önderi idi. Kerâmet ve üstün halleri pek çoktur.

Bâhâüddin Zekeriyya

Bütün mahlûkatın muktedâsı, manevî inceliklere vâkıf Bahâüddin Zekeriyyâ bin Mu-
hammed bin Ebubekr el-Kâdî el-Mevâtânî. Âriflerin imamlarından ve faziletli kimse-
lerin üstünlerinden olduğunda şüphe yoktur. Hırka silsilesi Bahâüddin Sühreverdî, 
sohbet silsilesi Şeyh Necmüddin Kübrâ Hazretleridir. Altı yüz altmış dört senesinde yüz 
yaşını aşkın olduğu halde vefat etmiştir.

Şihâbüddin Sühreverdî

Ebu Hafs Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Sa’d bin Hüseyin bin Âsımbin NAsr bin 
Kâsım bin Muhammed bin Abdullah bin Abdurrahman bin Kâsım bin Muhammed bin 
Ebubekir es-Sıddîk radıyallâhü anhüm. Fakîh, fâzıl, sûfî, vera’ sahibi, zâhid, ârif, ilm-i 
hakîkatte zamanın şeyhi idi. Şafiî mezhebinde idi. Çok ibâdet ederdi. Eline geçen malı 
mülkü fakirlere ve muhtaç kimselere dağıtırdı. Bu ümmetin aktâbındandır. Tarîkat 
hususunda birçok tasnifleri vardır. Bunlardan Avârifü’l-Meârif kitabı irfan nurlarının 
kaynağı, marifet-i İlâhî sırlarının membaıdır. Beş yüz otuz dokuz senesi Receb ayının 
sonlarına doğru doğmuştur. Elli beş senesinde Bağdat’a geldi. Altmış altı senesinde uzlet 
yolunu tercih etti. Altı yüz otuz iki senesi Muharrem ayının birinci Çarşamba günü Bağ-
dat’ta vefat etti. Mezar-ı şerifi oradadır. Doksan üç yaşında vefat etmiştir.

Ebû Muhammed Rûzbehân

Velâyet meclisinin özü, hidâyet yolunun rehberi Ebu Muhammed Rûzbehân bin Ebî 
Semmi’l-Mısrî. Evliyâullahtan idi. Haret makamında olduğu söylenmiştir. Mânen yük-
selmek için çok gayret sarfetti. Bir müddet insanlardan uzak kaldı. Yalnız başına do-
laştı. Bundan sonra âlem-i sahva yükseldii. Bu makamda bir tefsir yazdı ki misli yoktur. 
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Çpk hikmetli sözlersöyledi. Beş yüz elli senesinde vefat etti. Kabr-i şerifi Şiraz’dadır. La-
kabı “Sultânü’l-Ârifîn ve Âşıkîn” idi. Yedi sultandan birisi kabul edilmektedir.

Sadreddin Hamevî

Ferâset deryasının seyyahı, kerâmet yolunun yolcusu Sadreddin Ebu’l-Hasan bin Am-
mâr bin Ebu’l-Fetih el-Hamevî. Safâ denizi, vefâ ehli idi. Birçok kerâmet ve menkıbeleri 
vardır. Fazîleti bütün ehlüllah tarafından malumdur. Allâh’ın selamı onun üzerine olsun.

Hâce Mahmud

Âriflerin önderi, sâliklerin imamı Hâce Kemal Mahmud el-Hayr Fağfûrî. Kerâmet ehli, 
güzel ahlak, marifet ve vicdan sahibi idi. Buhârâ’da medfundur.

İsmail Kayserî

Tarîkatın beşiği, hakikat libasının övüncü Şeyhlerin şeyhi evliyanın kutbu Ebu İbrahim 
bin İsmail el-Kayserî el-Horistânî. Asrının büyük velilerinden ve imamlarından idi. Bü-
yük âlim olup marifet sahibi idi. 

Şeyh Necmüddin Kübrâ

Evliya ve aktâbın sultanı, Allâh’a davet eden Necmüddin Ebu’l-Cenâb Ahmed bin Nâ-
sıruddin Ömer bin Muhammed el-Habbâbî. “Kübrâ” diye maruftur. Evliyaullahın özü, 
esfıyânın süsü idi. Kendisinde birçok garîb ve acâib haller zuhur etmiştir. Meşâyih-i 
izâm kendisine “Tâmmetü’l-Kübrâ” lakabını vermişlerdir. Bir müddet Mısır’da tedris ile 
meşgul oldu. Daha sonra Şeyh Rûzbehânî Hazretlerinin saâdetli nasihatlerinin delâle-
tiyle halvete girdi. Orada âlem-i kudse dâhil oldu. Bundan sonra yine şeyhinin delâle-
tiyle ilim öğenmek için Tebriz’e geldi. Burada Muhyissünne el-Beğavî’nin talebesi Şeyh 
Ebu Mansur’dan ders aldı, hadis rivyet etti. Yine burada Baba Ferah Mahdûb Tebrîzî’nin 
saâdetli nazarlarına kavuştu. Daha sonra Şeyh Ammar Endülüsî’nin sohbetlerine katıl-
dı. Onun icâzeti ile İmam İsmail Kayseri’nin hizmetine girdi ve onun elinden hırka giy-
di. Oradan yine Mısır’a gitti. Şeyhi Ruzbehânî onun hakkında “Talebem Necm (yıldız) 
yükselmiş ve güneş olmuş.” Demiştir. İrşad silsilesi Şeyh Rûzbehânîdir. Hırka silsilesi 
İmâm İsmail Kayseridir. Sohbet silsilesi ise Ammâr Endülüsi’dir. Yazmış olduğu birçok 
eseri vardır. Beş yüz kırk senesinde dünyaya geldi. 618 senesi Rebî’ul-evvel ayında, Ha-
rezm’de Cengiz askeri tarafından şehîd edildi.

[40]

Şeyh Irâkî

Ebu İsmâil Fahrüddin İbrahim bin Muhammed bin Şehriyâr bin Zahîruddin Abdullah 
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el-Ğaffâr bin Şeyh Takiyyüddin Muhammed Irâkî. Tasavvuf âlimlerinin büyüklerinden 
ve meşhurlarındandır. Şeyh Behâüddin Zekeriyya’nın işâreti ile Şeyh Baba Kemal’in 
hizmetine girmiştir. Burada halvete girmiş manevi makamlara erişmiştir. Sadreddin 
Konevî Hazretlerinin sohbetine de nail olmuştur. Fususül-Hikem’i onda okumuştur.  
Altı yüz seksen altı senesi Muharrem ayında Şam’da vefat etti. Sâlahiyye dağında  
medfundur.

Şihâbüddin Maktûl

Şeyh Abdullah Şihâbüddin. Maktûl diye maruftur. Tarikat müşkillerinin kâşifi, hakikat 
sırlarının fâtihi idi. Kendisine “Hikem-i İlâhî” denilirdi. Tasavvuf ve hikmet hususların-
da birçok eserleri vardır. Elvâh-ı İmâdiyye bu eserlerdendir ki fazîlet ve hikmet ehlinin 
düsturu, marifet ehlinin kânunudur. Dört büyük vasfa sâhip idi ki lisân bunları izahtan 
âcizdir. 

Emir Hüseyin

Ebu Ali Hüseyin bin Ali bin Hüseyin el-Husnâ. Tecrid ehlinin imamı, uzlet ehlinin nizâmı 
idi. Sübhânî rumuzlar hazînesi, Rabbe âşık ruhların hediyesi, mana yolunun müsâfir-
lerinin azığı, eman meclisinin özü olan birçok risâleleri vardır. Tarikat hakikatlerinin 
mecmaı, hakikat inceliklerinin menbaı idi. Onun mübârek hallerini anlatmaya bu la-
kablar kâfidir. Yedi yüz yirmi senesine yakın vefat etti. Merkad-i şerifi Herat’tadır. 

Şeyh Bahâüddin Veled

Ebu Abdullah Bahâüddin Veled Muhammed bin Hüseyin bin Ahmed Hatîbî el-Belhî el-
Bekrî. Hakîkat pınarıının kaynağı, manevi inceliklerin menbaı idi. İlk zamanlarında 
Harzem’i meclis edinmiş idi. Etrafındaki halkın kalabalıklaşmasından dolayı sultan 
kendisine kötü gözle bakmaya başlamış, bu sebeple oradan Rum diyarına göç etmiştir. 
Konya’da ikamet etmiş, orada vefat etmiştir. Sene altı yüz otuz dokuz.

Sa’deddin Hamevî

Tarîkat şeyhlerin şeyhi, hakikat ehlinin özü Sadüddin Muhammed bin Mürid bin Ebu-
bekir bin Ebü’l-Hasen bin Muhmmed bin Hameviyye el-Kübrevî el-Havî. Zamanının 
kutublarından idi. Kerâmet ve makamlarını beyan mümkün değildir. Aklı ve zihni pek 
kuvvetli idi. Necmüddin Heravî buyurdu ki: Talebelerin tamamı gurbeti talep ederken 
Şeyh Sa’düddin bizi burayı talep etmekteydi. Tasavvuf ve ahlak hususunda birçok kıy-
metli eser yazmıştır. Mahbûbü’l-Kulûb, Tecelli’l-Ervâh, Sekînetü’s-Sâlihîn gibi eserleri 
velî kulların kalplerine büyük sırlar aşılamıştır. Beş yüz seksen altı senesi Zilhiccenin 
yirmi üçünde dünyaya gelmiştir. Altı yüz kırk dokuz senesi Kurban Bayramı ve Cuma 
günü Bahrâbâd’da vefat etmiştir. 
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Aziz Nesefî

Sâliklerin özü Şeyh Aziz bin Muhammed en-Nesefî. Kemâl-i hâl ve marifet sâhibi bü-
yük bir zât id. Mebde’ ve Mead, el-Maksadü’l-Aksâ, Zübdetü’l-Hakâik en meşhur kitap-
larındandır. Bu taifeye âit hakikat ilimlerini yazmıştır. Bu mana mütâlaa için ortaya 
koyulmuştur.

Mecidüddin Bağdâdî

Ebu Muhammed Mecidüddin Şeref bin Müeyyed el-Bağdâdî. Tevhîd yolunun cömert yol-
cularından, uzlet ehlinin biri idi. Harzem Şâh’ın kendisine töhmeti sebebiyle şehit edil-
mişti. Şehâdeti Şeyh Necmeddin Kübrâ Hazretlerine ulaşınca müridinin başına karşılık 
Alâeddin Muhammed’in elinden mülkünün gideceğini bildirmiş, bunu duyan sultan piş-
man olarak altın dolu bir leğenin üstüne bir kılıçla bir kefen koyup şeyhin huzuruna 
çıkmış, altınları Mecdüddin’in diyeti olarak getirdiğini, eğer kabul etmezse kısasa razı 
olacağını belirtmiş, şeyh ise müridinin diyeti olarak mülkünü kaybedeceğini tekrarla-
mıştır. Bir süre sonra Alâeddin Muhammed, Cengiz Han ile yapılan savaşta yenilmiş 
ve bu olayın ardından Hârizmşahlar hânedanı tarihe karışmıştır. Şeyh Mecidüddin’in 
velâdeti beş yüz elli altı senesi Cemâziyelevvel ayının yirmi biridir. Şehâdeti ise altı yüz 
on altı senesi Cemâziyelevvel ayının yirmi dokuzuncu cumartesi gecesidir. Aslen Bağ-
dat’lıdır. 

Ali Râmitinî

Latîf manaların mecmaı, hikmetli ibârelerin menbaı Hâce Ali Ramitîni. Kemal sâhibi 
âlim ve faziletli bir zât idi. Tarîkat ve hakikat hususuna yüksek dereceye sâhip idi.

[41]

Raziyyüddin Ali

Büyük şeyh Raziyyüddin Ali bin Lâlây Eş’arî. Büyük âlim ve kemâl sâhibi bir zât idi. 
Hazret-i Şeyh Necmüddin Kübrâ’dan telkın almıştır. Lâkin tarikat terbiyesini Şeyh Mec-
düddin Bağdâdî’den almıştır. Hırka silsilesi de Şeyh Mecdüddin’dir. Şüphesiz evliyanın 
büyüklerinden idi. Kerâmeti çok, makamları pek yücedir. Altı yüz kırk iki senesi Rebiu-
levvel ayının üçüncü günü vefat ettiler. Ravza-i şerifi İsferâyin kasabasındadır.

Baba Kemal Cündî

Büyük âlim ve âbid Şeyh Baba Kemal Cündî. Şeyh Necmüddin Hazretlerinin büyük halî-
felerindendir. Onu Türkistan taraflarına göndermiştir. O da irşad ateşini o taraflarda 
yakmış ve oraları aydınlatmıştır. 
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Necmüddin Dâye

Tarîkat şeyhi Necmüddin Ebubekir Abdullah bin Muhammed el-Esedî er-Râzî. Âlim ve 
ârif bir zât idi. Mirsâdü’l-İbâd kitabı benzeri bulunmayan bir eserdir. Kitablarında tari-
kat âdâbını tasnif etmiştir. Altı yüz elli dört senesinde vefat etmiştir. 

Muhammed Baba

Hikmet dalgalarının denizi, kurtuluş pınarının menbaı Hace Muhammed Baba Semma-
si, evliyanın büyüklerinden ve yakin ehlinin önderlerinden olup, evtaddan olduğuna 
şüphe yoktur.

Seyyid Külâl

Sıtk ve takvâ makamlarının sâhibi, yüksek ve yüce menkıbelerin câmii kemâl daire-
sinin merkezi Emir Seyyid Külâl. Aşk mektebinin müeddibi, sıtk yolunun rehberi idi. 
Kemâliyetini ve menkıbelerini anlatmak mümkün değildir. 

Hâce Bahâüddin Nakşibend

Hakîkat ve irfan ehlinin kutbu Bahâüddin Muhammed bin Muhammed el-Buhârî. Nak-
şibend idye meşhurdur. Yakîn irfanlarının ârifi, istikâmet yolunun sâliki idi. Herke-
sin kalbine zikri nakş ettiği için kendisine bu unvan verilmiştir. O bütün kalpleri ay-
dınlatmıştır. Kerâmetlerini şerh etmeye lisanlar aciz kalır. Mübârek szölerini Risâle-i 
Kudsiye’sinde telif etmiştir. Bu eseri tarikat erkânı ve âdabı hususunda çok mühimdir. 
Rûhaniyet cihetiyle Abdülhâlık Ğucdüvân’ı hazretlerinden sülük almıştır. Ayrıca Mu-
hammed Baba Semmâsî hazretlerinin mübârek nazarlarına da nâil olmuştur. Zikri ken-
disine Seyyid Emir Kilâl hazretleri telkin etmiştir. –Kaddesallâhü ervâhahüm-

Necîbüddin bin Berğaş

Mükâşefe sultanlarının özü, müşâhede önderlerinin imamı Ebu’l-Hasan Necîbüddin Ali 
bin Berğaş eş-Şirazi. Evliyanın büyüklerinden ve müttakilerin üstünlerinden idi. Mübâ-
rek pederleri zamanın hâkimlerinden idi. Makâmât-ı Zahîriyye isimli eserinde bu hâne-
dânın büyüklüğünü ve evsâfını yazmıştır.

Zahîruddin Şirazî

Ebü’n-Necâşî Zahîruddîn Abdurrahman bin Necîbüddin Ali Berğaş. İslam meşâyihinin 
listesinin başı, zamanının büyüklerinin imamı idi. Nihâyetsiz hikmet ve marifete sâhip 
idi. Avârifü’l-Meârif tercümesi İsa Aleyhisselam’ın hayat veren nefesi, Mûsâ Aleyhis-
selâm’ın nuru gibi emsalsizdir.

Seyyid Burhâneddin el-Muhakkık
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Şeyh Sa’dî Rahmetullah

Şeyh Ebu Muhammed Muslihiddin Sa’dî Şîrâzî. Marifet nurlarının kandili, irfan sırla-
rının aydınlatıcısı idi. Altı sene kutbiyyet mertebesinde bulunduğu söylenmiştir. Nesir  
ve nazm olarak nasîhat ve mev’ıza bâbında beyanları vardır. Fasîh Arapça ve Farsça 
dile sâhip idi. Beş yüz seksen altı senesi Muharrem ayının birinci Cuma günü doğdu-
ğunu kendi hattından rivâyet etmişlerdir. Altı yüz doksan bir senesinde de vefat et- 
miştir. 

Rukneddin Sicâsî

Vusûl yolunu ihyâ eden, kebûl dairesinin kutbu Ebu’l-HAsen Rukneddin Ali es-Sicâsî. Ta-
savvuf ârifi tasarruf hakikatlerinin menbaı idi. Asrında bütün akranlarına tefevvuk 
etmiştir. “Eğer dünyâda azîz, âhirette şerîf olmak istersen şu üç şeye dikkat et: Mahlû-
kattan hâcet talep etme, hiç kimseye kötülükte bulunma, her misafirine ikramda bu-
lun.” Kavli onun sözlerindendir.

[42]

Salâhuddin

Mükâşefe sancaklarını elinde tutan Salâhuddin El-Hasen bin Ömer bin Ebubekir en-Nah-
cüvânî el-Bulğârî. Pek büyük bir şeyh ve derecesi bir âlim idi. Hâlen Kirman civarında 
müridleri olup dervişleri her tarafa yayılmıştır. 

Zeynüddin Kâmûnî

Âriflerin imamı, keşf ehlinin önderi Ebu Muhammed Zeynüddin Ali el-Kâmûnî. Firâset 
ehli pek büyük bir âlim ve ârif idi. Kâmûye’nin büyük meşâyihindendir. Kâmûye ise İs-
fehân nâhiyelerindendir.

Muhammed Hâce-i Mevlânâ

Salâhuddin Konevî

Abdussamed Nazîrî

Uzlet sahîfelerinin ârifi, halvet latîfelerinin vâkıfı Nûreddin Abdussamed Nazîrî. Hava-
da uçmak gibi kerametleri olup pek fazla ilim ve marifet sâhibi idi. Esrâr-ı İlâhiye vakıf 
olup bütün hayatı boyunca kendisinde nûru ilâhî müşâhede olunmuştur.

Sadreddin İbrâhim

Riyâ gibi şâibeli hallerden uzak, güzel sıfatlarla muttasıf Sadreddin İbrâhim Muham-
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med el-Mahmevî. Hadîs-i şerif hâfızı, manevî sırların muhâfızı idi. Muhterem pederle-
rinin vasiyetleri üzerine Şeyh Cemâleddin Ahmed Korbânî hazretlerine gelip manevi 
sülûklerini onda tamamladılar. Nakl-i hadîs hususunda sened kabul edilmiştir.

Ahmed Kübrevî

Şeyh Nizâmeddin Ahmed bin Mevlânâ Şemseddin. Vusûl erbâbının müftîsi, kabul as-
hâbının şerefi ve ikbâli idi. Şeyh Necmeddin Kübrâ Hazretleri onu Türkistan’da bulunan 
Şeyh Baba Kemal’e elçi olarak gönderdi ve kendisinde bulunan şeyhlik hırkasını elçi 
olan Şemseddin Ahmed Müftî’ye vermesini ve onun terbiyesi altına girmesini emretti. 
Baba Kemal ilk başta onu küçük görüp hırkasında gözü olduğunu düşünse de Nizamed-
din Ahmed’in verdiği cevaplar neticesinde kenara çekildi ve hırkayı teslim edip onun 
terbiyesi ile meşgul oldu.

Pehlivan Mahmud Yukbâr

Cesâret ve mürüvvet sahrâsının arslanı, kerem ve fütüvvet deryasının timsahı, asrının 
özü Pehlivan Nizâmedin Mahmud Yukbâr. Pek cesâretli, kâmil ve akıllı idi. Horasan ve 
Irak’da savaş meydanlarında onun kadar mert ve cesur olan yok idi. Bahrabad kasaba-
sında bulunan Şeyh Sadreddin İbrâhim’e gitmiş, manevi sülûkunu onda tamamlamış ve 
şeyhinin mübârek nazarlarına vâsıl olarak zamanının üstünlerinden olmuştur.

Por Hasan

Kalp ehlinin mürşidi, gayb âlemin kâşifi Por Hasan. Safâ denizi, vefâ madeni idi. Onun 
kerametlerini saymak mümkün değildir. Şeyh Nureddin Abdurrahman’ın sohbet hal-
kasına dâhil olmak için Bağdat’a gitti. Onu orada irşad seccâdesi üzerinde buldu. Vefat 
edinceye kadar orada kaldı. Kabr-i şerifleri Cüryan nevâhisindedir. 

Ahmed Güryânî 

Rızâ, sıdk ve safâ kıblesi Cemâleddin Ahmed el-Güryânî. Dirâyet ehlinin emânı, hidâyet 
ehlinin emîni idi. Evtâddan olup nûr ve sırr-ı ilâhî kendisinde tecellî etmiş, müşâhede 
olunmajktaydı. Tarîkat yolunda derecesî âlî ve makamlâra vâsıl idi. 

[43]

Ebû Medyen Mağribî

İlhâmî feyizlerin mazharı âriflerin özü muhakkıkların pınarı Ebû Medyen el-Mağribî. 
Tevfik yolunun rehberi, hakikat denizinin incisi idi. Zamanının ebdâli çoğu hususta 
kendisine mürâcaat ederlerdi. Ekserî âlimler indinde zamanının kutbu idi.
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Muhammed Mübârekî

Fakr ehlinin yardımcısı, âriflerin ğavsi Şeyh Cemâleddin Muhammed Mübârekî el-Kübrâ. 
Güzel ahlaklarla mevsuf idi. Menkîbelerini saymak mümkün değildir. Fazîlet ve kemâlde 
üstün mertebelere yükselmiş, Şeyh Salâh Hasan Bulğârî’de tekmil-i sülük eylemiştir. 

Şems Tebrîzî

Mahbubların tâcı Mevlânâ Şemsüddin Muhammed Tebrîzî. Güzel ahlaklarla mevsuf 
idi. Hazret-i Baba Kemal Cündî Hazretlerine ulaştı. Şeyh Irâkî ile birlikte halvete girdi. 
Şeyh Irâkî esrarlı levhalarını şiir suretinde şeyhe arz etti. Şeyh Şemseddin bu manala-
rı inkâr etti. Bir gün Şeyh Baba Kemal dedi ki: “Akıllı talebemiz Şeyh Şemseddin, Şeyh 
Fahreddin’in sırlı levhâlarını lâyıkı veçhile karşılamamış.” Şemsüddin dedi ki: “O şiirler 
müşahedenin hakikatinden uzaktır. Zira bildiğim izilimlerin ıstılahları istikâmetinde 
değildirler.” Şeyh dedi ki: “Allâhü Teâlâ sana onu musâhib kıldı ki evvelkilerin ve sonra-
kilerin ilimlerini ondan öğrenesin.” Mevlâna Rûmî sırların bütün hakikatlerini Şems-i 
Tebrîziye anlatmıştır. Şeyh Şemseddin, Şeyh Rukn Sicâsî’nin işâreti ile Mevlânâ Rûmî’yi 
görmek üzere diyâr-ı Rum’a azîmet etmiştir. Karaman’da Şeyh Evhadüddin Karamânî 
ile sohbet etmiştir.

Abdurrahman Erzincâni

Hâce Ebu’l-Vefâ Hârzemî

Bedreddin Tûsî

Gayb işâretlerinin müjdecisi İmam Bedreddin Muhammed Tûsî. Asrının büyüklerinden, 
İslâm’ın önderlerndendir. İhlas yolunda üstün dereceye nâil olmuştur.

Şeyh Yahyâ

Sâliklerin baştâcı, âriferin özü Azîzüddin Yahyâ el-Berğaş. Vefâ denizinin incisi, safâ 
dalgalarının mercanı idi. Kendisine “Fahru’l-Berğaşiyye” denilirdi.

Bahâüddin Kübrevî

Velâyet hâllerinin mazharı, hidâyet sanccaklarının müteessiri Şeyh Abdullah Muham-
med Kübrevî .Âriflerin kıblesi, safâ ehlinin özü idi. Marifet hususunda öyle bir mertebey 
ulaştı ki birâderi Şeyh Âlim Danişmend, Mevlânâ’yı kendinden sonra terbiyesini ona 
havale etmişti. .O da sülûkunu Şeyh Bahâüddin’de tamamlamıştır.

Hâce Alâüddin

Tarîkat erbabının senedi, hakikat ehlinin rumuzlarının muvazzıhı, ehlullâhın özü, inti-
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bah ehlinin süsü Hâce Alâüddin Muhammed bin Buhârî. “el-Attâr” diye meşhurdur. AS-
hâbının övüncü, ahbabının sevinci idi. Tarîkat bilgilerinin şârihi, hakikat latîfelernin 
ortaya koyucusu, himmeti yüce, hâtırı büyük bir zât idi.

Abdurrahman İsferânî 

Rızâ ahvâlinin vâkıfı, râzı olunan vasıfların menbaı Şeyh Nûreddin Abdurrahman İs-
ferânî. Kerâmet ve vuslat ehlinden idi. Şeyh Cemâleddin Ahmedî Bağdat’da iskân etmiş. 
Müridleri onun kemâlini beyanın mümkün olmadığını bildirmişlerdir.

Seyyid-i Şerif Cürcânî

Hakîkat müşkillerinin kâşifi, incelik fasıllarının anahtarı, Pek büyük ve dirâyetli bir 
âlim olup ahlâk-ı Rabbânî ile muttasıf idi. Onun fazîlet, ğarâib ve menâkibini saymak 
hadden efzundur. Birçok eser onun kemâlinden bahseder. .Yazmış olduğu mükemmel 
eserler büyüklerin sadrının reyhanıdır. Sekiz yüz on sekiz senesinde vefa tetti.

[44]

Ebu’l-Fütûh Saîdî

Hakîkat ve tetkik erbabının şerefi Şeyhlerin şeyhi Ebu’L-Fütûh Abdullah Es-Saîdî. Mürü-
vvet mertebelerinin ârifi idi. Onun kemâlini şerh etmek âlimlere mümkündür. 

Mevlânâ Şemsüddin 

Hace Kâsım Erzincânî

Yahyâyı Mağribî

Mustafa Dede Lârendî

Mahmud Fakîh

İstikâmet bahçesinin meyvesi, kerâmet bahçelerinin güzel kokusu Hâce Nizâmeddin 
Mahmud Fakîhü’l-Kirmânî. Hâce Fakîh’in pederinin amcasıdır. Asrının büyüklerinden 
olduğunda şüphe yoktur.

Şeyh Muhyiddin el-Arabî

Tecellî hareminin mahremi faziletli Şeyh Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed bin Ali 
bin Muhammed bin el-A’râbî et-Tâî el-Endülüsî. Âriflerin sevgilisi, mükâşiflerin matlubu 
idi. Birçok ilim hakkında pek büyük mahâreti var idi. Garîb hallere ve acâib hikâyelere 
sâhiptir ve hiç şüphesiz marifet hususunda bu ümmetin büyük imamlarındandır. Fusû-
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sü’l-Hikem kitabı içerisinde birçok manevi manaları bulunduran eşsizbir inci, kıymetli 
bir mücevherdir. Onun menkıbelerini ve garîb hallerini beyan hadden efzûndur. Aslen 
İşbiliye’dendir. Oradan Endülüs vilâyetine geçmiştir. Altı yüzotız sekiz senesi Rebîulâhir 
ayının yirmi sekizinde vefat etmiştir. Şeyh Muhyiddin ile Şeyh Sadreddin Konevî iki bü-
yük şeyhtir. Mısır’da medfundur.

Mevlânâ Şemşîr Hasan

İlim ehlinin umdesi, halelden ve ayak kaymasından mahfuz Mevlânâ Tâceddin Hasan 
Şemşîrî. Kerâmet sahibi yüce makamların ehli idi. Doğru sabahın kâmil nurları onun 
yüce ufuklarından doğmakta idi. Onun marifet dolu gönlü güneşten parlak idi.

Şemseddin Halîfe

Şeyh-i yegâne, ârif ve âkıl Şemsüddin Muhammed bin Hasan Halîfe en-Nişâbûrî. Ma-
nevi sırların habercisi, İlâhî nurların menbaı idi. Kendisinde “Şeyhu’l-Hâfikîn ve İmâ-
mü’l-Harameyn” lakapları verilmiştir. Hadis rivâyetinde sened kabul edilmiştir.

Şeyh Dânişmend

Yakîn kutbunun ve dînin özü Mevlânâ Şemsüddin Muhammed bin Ahmed el-Müftî 
el-Kübrevî. Şeyh Dânişmend diye ma’rûftur. Pek yüce bir âlim idi. Şeyh Bahâüddin’in 
ilim mektebine kabulünden sonra yakînî hakikatleri öğrenmekte ve marifet sâhibi ol-
makta ihtisas yapmıştır.Bu sırada pek yüksek makamlara erişmiştir. Şeyh Bahâüddin 
onu kendisine vezir seçmiştir. Ebu’l-Fütûh’un manevi terbiyesini de ona havale etmiştir 
ki Şeyh Danişmend ona sülûkunu ikmâl ettirmiştir. 

Alâüddevle Simnânî

Tarîkat şeyhlerinin şeyhi, hakikat tâliplerinin mürşidi Şeyh Rukneddin Alâüddevle Ah-
med bin Muhammed bin Ahmed es-Sindî. Doğum yeri Beyâbânkî’dir. Çocukluk seneleri-
ni Sind’de geçirmiştir. Simnân’da yetişmiştir. İrşad yolunun sadrı, velâyet ve fütüvvet 
vasıflarının câmii idi. Ömrünün ilk senelerinde maneviyatla meşgul olmamıtır. Daha 
sonra Sübhânî nazarlara nâil olmuş ve dünyadan yüz çevirmiş, Mevlâ’ya tâat ile meş-
gul olmuş idi. Bu müddet yetmiş yedi senedir ve onun ömrüdür. Yedi yüz altmış senesi 
Receb-i Şerifin on üçüncü Cuma gecesi vefat etmiştir.

Abdullah Arcüstânî

Rabbânî nurların muhiti, Sübhânî sırların câmii Şeyh Ebû Muhammed Abdullah Ar-
cüstânî. Pek büyük sâlik ve ârif idi. Manevî ilimler hususunda birçok kıymetli eseri var-
dır. Mezar-ı şerifleri Tus’dadır.
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[45]

Mahmud Mezdekânî

İrfan erbâbının en şereflisi, vicdan ehlinin en kâmili Tâcüddin Mahmud bin Abdullah 
Mezdekânî. Evliyâ-i kirâmın ve müttakîlerin büyüklerinden idi. Marifet ve maneviyat 
hususunda pek gayretli olup manevi derecelere ve nûru sübhânîye nâil olmuştur. 

Ahî Kabluşah

Allâhü Teâlâ’nın veli kulu, halkın pâdişahı Şeyh Ahî Kabluşah. Âlim, zâhid ve güzel ah-
laklarla muttasıf bir zât idi. Takvâ, verâ, imânet ve sıtk yolunda yüce mertebeler sâhibi 
idi.

Hâce Parsa

Müşâhede ve mükâşefe ehlinin sultanı, murâkabe ehlinin burhânı Şemsüddin Muham-
med bin Mahmud Hâfızî Buhârî. Din imamlarından ve yakîn âleminin büyüklerinden 
idi. Yazmış olduğu pek geniş tasniflerinde manevî hallerine işâret vardır. Bunlardan 
Faslu’l-Hitâb risâlesi herkes indinde ma’lum ve meşhurdur. Bu risâlesinde kemâl mer-
tebelerini beyan, Cenâb-ı Hakk’a vusül yollarını tayin etmiş, bu yolun büyüklerinin 
mânevi hallerini aydınlatmıştır. Eserlerini okuyanlar onun pek büyük bir zât olduğunu 
edeple ikrar etmişlerdir.

Şeyh Ebu’l-Fütûh

İnsaf yolunun sâliki, güzel hasletlerin sâhibi Şeyh Ebu’L-Fütûh bin Şeyh Bahâüddin 
Kübrevî. Ârif, âbid ve sülûk ehli bir zât idi. Manevî terbiyelerini kıymetli pederlerinden 
almışlar, Şeyh Dânişmend’in manevî nazarlarına nâil olup yüksek mertebelere ulaş-
mışlardır.

Mahmud İsfehânî

Şeytanların hilelerinden mhafuz, Allâhü Teâlâ’nın inâyetiyle yoğrulmuş necmüddin 
Ebu Muhammed Mahmud İsfehânî. Kerâmet ehli olup birçok garib halleri müşâhede 
olunmuştur. 

Abdullah Bedahşî

Şeyh Sadreddin Konevî

Ünsiyet manalarının câmii, marifetullah binâlarının bâniî Şeyh Sadreddin Muhammed 
bin İshak bin Muhammed bin Yusuf el-Konevî. Evliyâ-i kirâmın kalplerinin makbulü, 
büyük seçilmiş zâtların ruhlarının sevgilisi idi. Fazîletinin, menkîbeleri pek çok olup 
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manevî derecelerisi çok yüksek idi. Bunda hiçbir âlimin şüphesi yoktur. Tefsîr-i Fâtiha 
isimli eseri onun manevi mertebesinin ne kadar yüksek olduğuna işâret etmektedir. 
Şeyh Muhyiddin ibn-i Arabî hazretleri annesi ile nikâhlanmış olup bu sâyede Konevî 
Hazretleri onun manevî hucresinde terbiye ve sülûk etmiştir. Onun manevi narazları 
sebebiyle tevfîkât-i Sübhânîyeye ve yüce mertebelere erişmiştir. Altı yüz seksen üç se-
nesi Muharrem-i Şerif ayında vefat etti.

Sa’düddin Karğânî.

Şeyh Evhadî

Esrâr-ı İlâhînin kaynağı, Envâr-ı İlâhînin menbaı Şeyh Evhadî. Şeyh Evhadüddin’in ak-
rabasıdır. Kendi manevî hallerini derin manalar içeren uzun şiirlerinde beyan etmiştir.

Evhadüddin Kirmânî

Susuzların suya kandığı, vuslat-ı Rahmân’a ulaşmış, irfan denizi Ebu Muhammed Evha-
düddin Hâmid el-Kirmânî. Felek zirvesine ulaşmış, mülk âleminin yolcusu idi. Marifet 
ve tarîkat hususunda pek kıymetli eserleri vardır.

Kemal Kûfî

Selef-i Sâlihînin şerefi, belâğat sadefinin incisi Şeyh Ebu Abdullah Kemâleddin Mahmûd 
el-Kûfî. Fakirlerin övüncü, âriflerin özü idi. Fazîlet ve kemâlde pek üstün mertebelere 
çıkmıştır.

[46]

Sâlih Berberî

Manevi sırların mahzeni, nurların menbaı Ebu’s-Salâh Sâlih bin Abdullah el-Berberî. 
Mürüvvet mührünün delili, fütüvvet kolunun kıymetli bileziği idi. Evtaddan olduğunda 
şüphe yoktur.

Ebu Ali Yemenî

Şeyhlerin şeyhi, menkîbelerin vârisi Şeyh Sadreddin Ebû Ali el-Yemenî. Safâ ehlinin bü-
yüklerinden, vefâ ehlinin azîzlerinden idi. Hikmetli pek çok sözü, kıymetli menkîbeleri 
vardır. Sözleri kat’î delil kabul edilirdi.

Mevlânâ Rûmî

Keşif ve cezbe ehli Mevlânâ Celâleddin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed 
bin Hüseyin bin Ahmed bin Şist bin Abdurrahman bin Ebubekir es-Sıddîk radıyallâhü 
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anh. Sır cevherlerinin en kıymetlisi ve manevî hakîkatlerin menbaı idi. Hem pederleri 
tarafından hem de Şemsüddin Tebrizi tarafından iki silsile ile Şeyh Necmüddin Kübrâ 
hazretlerine bağlı idi. Hazret-i Mevlânâ’nın menkîbeleri o kadar çoktur ki saymak-
la haddi mümkün değildir. Manevi cezbelerin şevki ile yanmış, manevî hakîkatlerin 
manalarına ârif, Fehmi ve idrâki pek kuvvetli bir zât idi. Mesnevî-i Şerîfi yazmıştır. 
Altı yüz dört senesi Rebiulevvel ayının altısında doğdular. Altı yüz yetmiş iki senesi 
Cemâziyelâhir ayının bir Pazar günü altmış sekiz yaşında vefat etmiştir. Kabr-i Şerifi 
Konya’dadır.

Husâmüddin Çelebi el-Konevî 

Şerefüddin Mûsılî

Kutbüddin Berğaş

Fazîletli âbidlerin özü, zâhidlerin övüncü Kutbüddin Muhammed el-Berğaş eş-Şîrâzî. 
Sülûkta vuslat mertebesine yükselmiş ârif ve kâmil bir zât idi. Birçok ilim ve çeşitli hik-
met dallarında mahârete sâhiptir.

Yusuf el-Gürânî

Sıdk ve safâ ehlinin sığınağı, vefâ yolunun sâliklerinin övüncü Cemâleddin Yusuf bin 
Abdullah bin Ömer el-Gürânî. Evliyanın ve müttakî kulların özü idi. Kerâmetleri ârif ve 
âbidler indinde pek meşhurdur.

Abdülvehhab Halîfe

İlim ve takvâ ehlinin özü, sıtk ve safâ erbabının umdesi Mürşidüddin Abdulvehhâb Halî-
fe Nişâbûrî. Şerîat hakîkatlerine ve tarîkat inceliklerine vâkıf ve câmi idi. Mev’ıza ve 
sohbet hususunda pek kâbiliyetli bir lisana sahip idi. 

Hace Ebü’l-Vefâ

Himmeti yüce sâlik, hikmet sâhibi ârif, safâ cihânının pâdişâhı Hâce Ebü’l-Vefâ. Birçok 
büyük şeyhlerin sırlarına sâhip ve büyüklerin hakîkat nurlarına vâkıf idi. İlim ve irfan 
hususunda akranlarının tamamına üstünlük sağlamıştır. 

Seyyid Ali Hemedânî

Evliyâ menkıbelerinin vârisi, müttakî kulların burhânı ikinci Mürtezâ Seyyid Celâled-
din Ali el-Hemedânî. Yolun burhânı, hakîaktin delili idi. Pek çok risâlesi vardır. Üç defa 
seyahat etmiştir. Bin dört yüz kadar kutub, evtâd, ebdâl ve meşâyih ile sohbet etmiştir. 
Otuz üçünden icâzet almıştır. Onun fazîletlerini saymak muhal kabilindendir. 
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Hâfız Ömer

Muhabbet denizinin dalgıcı, meveddet suyunun tâlibi Hâfız Necmüddin Ömer. Kerâmet-
leri çok, makâmı âlî idi. Güzel ahlak sâhibi ve şüphesiz evliyadan idi.

Muhyiddin Tûsî

Şeyhu’l-İslâm meşâyihin vârisi İmâm Şeyh Muhyiddin Muhammed Tûsî. Evliyâullahtan 
olup İslâm’ın hüccetlerinden birisi idi. Harem-i Şerifi ziyâret etmekle müşerref olmuş-
tur. Zâhiri ve bâtını dînî ilimlerle müzeyyen idi. Muâmelât ve riyâzatta yüksek derece-
lere ulaşmıştır.

[47]

Abdullah Yâfiî

Sıdk ve yakîn marifetlerinin ârifi, sebat ve temkin yollarının vâkıfı Ebu Muhammed Ab-
dullah bin Sa’d bin Ali el-Yemenî. Yâfiî diye ma’rûftur. Dînin büyüklerinden ve sâlikle-
rinden idi. Kendisine “Nüzhetü’L-Harameyn” denirdi. Zira Mekke-i Mübâreke’de ikâmet 
etmekle müşerref olmuştur. Ayrıcca Medîne-i Münnevvere’yi de ziyâret etmekle şeref-
lenmiştir. Onun fazîletlerini saymak mümkün değildir. 

Hâce İmad Fakîh

Nûr-u İlâhî ile müzeyyen İmâdullah Ali bin Sadreddin Muhamed bin Zeynüddin Ali el-
Fakîh el-Karamânî. Meşâyihin büyüklerinden ve sûfilerin önderlerinden idi. Yazmış ol-
duğu risâleler ve şiirler sâliklerin ruhlarının gıdası ve sûfilerin kalplerinin kuvvetidir. 
Dokuz yüz ellisenelerinde vefat etmiştir.

Bahâüddin Veled Konevî

Evliyânın büyüklerinin umdesi, nefsini tezkiye etmiş kulların zübdesi Sultan Bahâüd-
din Veled Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Belhî ve Rûmî. Maneviyâtta 
kemâle ermiş, ârif ve âlim bir zât idi. Kendisine “Dîbâce-i Vücûhü’L-Evliyâ” denirdi. Aynı 
şekilde aşk-ı ilâhî ile cezbeye dalmış, sonsuz himmet nazarlarına sâhib bir zât idi. Dîn-i 
Mübin hakkında şevk dolu şiirleri vardır. Dokuz yüz on iki senesinde vefat etmiştir.

Şeyh Aziz Berğaş

Tasavvuf büyüklerinin halefi, tasarruf büyüklerinin özü Şeyh Azîzüddin Necib bin Mu-
hammed Berğaş. Meşâyihin azîzlerinden ve evliyâullahtandır. Bütün zâhirî ve bâtınî 
âlimler kendisiyle iftihar ederlerdi. O hükümdarların övüncü, Berğaşiyye hânedânının 
özü idi. Kerâmet ve makamlarını îzah lisan ile mümkün değildir. 
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Şemseddin Mûsâ Tebrîzî

Şemseddn Ebkî

Abdurrahman el-Kuraşî

Hidâyet nurlarının kaynağı, velâyet sıralarının mahzeni şeyhlerin şeyhi Şeyh Ebubekir 
Abdurrahman el-Kuraşî el-Mısrî ve Şüyûbisî. Hayır ehli ve ebrârın büyüklerinden idi. 
Gönlü manevî derecelerle müzeyyen, esrâr-ı ilâhî ile dolu idi. Birçok kerâmetleri zuhur 
etmiştir. 

Hâce Ebû Nasr

İnsanların kutbu ve imâmı Ebu Nasr. Ehl-i İslâm’ın özü Hâce Şemsüddin Muhammed 
Bârî. Hakîkat ınarlarının menbaı, manevî inceliklerin doğduğu kaynağı idi. Hâce Bar-
sâmî “Ebû Nasr Hazretlerinin velâyeti hususnda bizim hiç şüphemiz yok idi. Allâhü 
Teâlâ kıyâmet gününe kadar Ehl-i İslâm olan bu büyüklerin kerametlerinin gölgesine 
emânet etmiştir. Kıyâmete kadar devam edecektir.” Buyurmuştur.

Mevlânâ Hüseyin Harzemî

Sıtk erbabının süruru, marifet ve kemal ehlinin övüncü Ebu Ali bin Hüseyin Harzemî. As-
rının fazîlet ehli kimselerinden ve büyüklerinden olup Şerîat ve tarikat ilimlerinde pek 
ârif idi. Mesnevî-yi Mevlevî’yi mütâlaa ettikten sonra bazı manevi halleri izah etmiştir.

Seyyid Abdullah

Marifet ehlinin özü, keşif ehlinin umdesi Seyyid Şihâbüddin Abdullah İshâkî Nerd Şâbâ-
dî. ÂRif ve âlim bir zât olup mücâhede ehli olduğunu herkes müşâhede etmiştir. İrşad 
hususunda çok büyük himmet ve gayret sarf etmiştir. Makamları tasdik ehli taafından 
malum idi.

İshak Hatlânî

Dîn sâliklerinin imamı, yakîn ehlinin sığınağı ârif-i Rabbânî Hâce İshak Hatlânî. Evliyâ 
defterine kayıtlı olup müttakîlerin büyüklerinden idi. Gönlü dâima tevfîk-i ilâhî nurla-
rını yağdırırdı. Kalbi tecelli-i ilâhî ile dolu idi. Onun terakkî eden makamlarını ve dere-
celerini lisan ile îzah mümkün değildir.

[48]

Seyyid Nimetullah Veli

Seyyid Şerif neseb-i tâhir Ebû Tâlib Nimetullah bin Abdullah bin Muhammed bin Abdul-
lah bin Yahyâ bin Hâşim bin Mûsâ bin Cafer bin Sâlih bin Hâtem bin Ali bin İbrâhim vin 



77  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Muhammed bin İsmâil bin Abdullah bin Muhammed Bâkır bin Ali bin Ebî Tâlib. Meşâyihin 
imamlarından ve sûfiyenin büyüklerinden idi. Kerâmetleri ve menkıbeleri o kadar çok-
tur ki lisan ile şerh mümkün değildir. Gençlik döneminde tahsil için annesinin memleketi 
olan Şîraz’a gönderildi. Burada Seyyid Celâleddin Rükneddin Şîrâzî ve Adudüddin el-Î-
cî’nin talebesi oldu. Yirmi dört yaşlarında iken hac ziyareti sırasında Yâfiiyye tarikatı-
nın pîri Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî ile karşılaştı ve kısa bir süre içinde kendisine intisap 
etti. Yedi yıl kadar Mekke’de onunla birlikte kaldı. Bu sırada, daha önce hocası Rükneddin 
Şîrâzî vasıtasıyla tanıdığı İbnü’l-Arabî’nin fikirlerini daha geniş olarak şeyhinden öğren-
me imkânı buldu. Seyrüsülûkünü tamamlayıp hilâfet almasının ardından Mısır’a gide-
rek Kahire’de Kaygusuz Abdal’ın da ikamet ettiği Mukattam dağındaki mağarada hal-
vete çekildi. Sekiz yüz otuz bir senesinde vefat etmiştir. Mâhân-ı Kirman’da medfundur.

Rûhuddîn

Seyyid Kâsım Envar

Evliyâ makamının vârisi, sâfîler menkıbelerinin menbaı Seyyid Kâsım Envâr ebu Hasan 
Ali bin Nusayr bin Harun bin Ebu’l-Kâsım bin Mahmud bin Ahmed bin Muhammed bn 
İsmâil Ahmed bin Hüseyin bin musa bin Cafer bin Muhammed bin Ahmed bin Harun bin 
Musa bin Cafer-i Sâdık bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ebî Tâlib. Evliyâullahın 
ve müttakilerin özü idi. İlimlerin en üstünlerini öğrenmiş, marifet nevilerinde üstün de-
recelere nâil olmuştur. Onun manevî hallerini ve fazîletlerini anlatmak mümkün değl-
dir. Yedi yüz yedi senesinde dünyaya geldiler. Sekiz yüz otuz yedi senesinde vefat ettiler. 
Harhardecam kasabasında medfundur. 

Şeyh Zeynüddin Hafi 

Şerîat ve tarikat âlimlerinin özü, marifet ve hakikat âlimlerinin süsü Şeyh Zeynüddin 
Ebubekir Hâfî. Hikmet inceliklerinin âlimi ve ârifi idi. Menkîbe ve hikmetli sözleri cihâ-
nın her tarafında malum ve meşhur idi. Kerâmetleri zâhir olup yüce makamlara nâil 
idi. Manevi hallerini anlatmak mümkün değildir. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde çok yüksek, 
âlim, ârif ve âbid bir zât olan Zeynüddîn-i Hâfî, zühd ve vera’ sahibi, haram ve şüpheli-
lerden çok sakınan, olgun ve kâmil bir velî idi. İlimde derya misâli idi. Sohbetleri hasta 
rûhların şifâsı idi. İlim taliblerinin sığınağı idi. Her hâli sünnet-i seniyyeye tam uygun 
idi. Sadreddin Muhammed Revâsî onun hakkında “Şeyh hazretleri bazen öyle bir cezbe-
ye gelirdi ki tûtî misâli ruhu manevi âlemi seyir için uçardır.” Demiştir. Kerâmetler ve 
faziletler sahibi, çok yüksek bir zât idi. Çok talebe yetiştirdi.

Tahir Emîrî Revânîz

Takvâ yolunun sâliki, mana latîfelerinin ârifi Zizüddin Ebu Muhammed Tâhir bin Mu-
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hammed Revânîz. Zamanının en zâhidi ve âbidi olup birçok ilim ile müzzeyyen, güzel 
ahlak ve âdablar ile muttasıf idi. Evliyâdan olduğunda şüphe yoktur.

Muhammed Seyyid Nurbahş

Evliyâ sultanlarının makamlarının vârisi, seçilmiş kulların önderi Allâhü Teâlâ’nın dî-
ninin davetçisi Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah Kâtenî. Nurbahş lakabıyla meş-
hurdur. Huttalânî’nin müridlerinden birinin rüyasında bir nurun Seyyid Muhammed’e 
indiğini ve ondan diğer müridlere yayıldığını görmüş, bunun üzerine hocası ona “Nûr-
bahş” lakabını vermiştir. Âlim, fâzıl ve kerâmet ehli bir zât idi. Yazmış olduğu eserleride 
yakîni ilimler ve kalplere safâ veren marifetler müşâhede olunmaktadır. 

Allâhü Teâlâ bütün mahlûkatı için hakikatlerin gölgesini kaim ve ebedî kılsın. Sevdiği 
veli kullarının gönüllerini nur ile doldursun.

Ârif Çelebi ibn-i Sultan Veled

[49]

Hace Fahruddin Evhad

Rabbânî sırları kendisinde toplayan, Sübhânî nurların tecelliyâtına dalan Fahruddin 
Ebü’l-Mefâhir Evhad bin Es’ad bin Behram el-Müstevfî Beyhakî. Tarîkat erbabının daya-
nağı, hakîkat ehlinin manevi işâretlerinin şârihi idi. Cenâb-ı Hakkın manevî nazarları 
ve amellerdeki ihlâsı yüzünden müşâhede olunmakta, kerâmet alâmetleri yüce halle-
rinden anlaşılmakta idi. Onun zamanında fakr ehli kimselerin gözlerinde onun riyâ-
zattaki üstünlüğü zâhir, tasavvuf hususundaki marifeti ve çeşitli fenlerdeki ilmi kâbi-
liyeti herkesçe malum idi. Onun kıymetli eserleri, övünç dolu hikmetli sözleri manevî 
gönüllere işlemekte idi. Temiz ve üstün akâidi vâzıh olup, münkirlerin bakışlarından 
ve müdâhelelerinden mahfûz idi. Mübârek zâtı güzel ahlaklarla donatılmış olup halkın 
ve eşrâfın mercii olmuştur. Yedi yüz seksen dokuz senesi Cemâziyelâhir ayının üçüncü 
Perşembe günü Nişabur’da dünyaya gelmişlerdir. Sekiz yüz otuz beş senesi Zilhicce ayı-
nın on beşinci Pazar günü rahmet-i Hakk’a kavuşmuştur.

Ebu’l-Vefâ Konevî

Abdullatîf el-Kudsî

Şeyh Kutbuddin Muhammed

Şerîat ve tarikat âlimlerinin özü, marifet ve hakikat âlimlerinin süsü Şeyh Kutbuddin 
Muhammed bin Şeyh Azîzüddin Yahyâ Berğaş. Zamanını en üstünlerinden ve en meş-
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hurlarından idi. Tarîkat ve şerîat hususundaki birçok ilimde ve fende marifet sâhibi, 
tevekkül ve tecerrüd yolunda gayreti var idi. Vakitleri değerlendirmekte ve ahvâlleri 
düzeltmekte zamanının âlimi ve zâhidleri meyanında imtiyazı var idi. Birçok manevi 
halleri müşâhede olunmuştur. Dervişlere manevî icâzetler verme salâhiyetine sâhip idi. 
Manevî derecelerde kemâle ermiş, kerâmet sâhibi bir zât idi. Hâla onun üstün tarîkat 
sancakları ve hakîkat alâmetleri kesintisizi olarak nakledilerek devam etmektedir.

Şeyh Sadreddin Revâsî

Hakîkat ve marîfet nurlarının kandili, marifet sırlarının aydınlığı Şeyh Sadreddin 
Muhammed bin Muhammed Revâsî. Asrının büyük imamlarından ve meşhurlarından 
olup mübârek sadırları dînî ilimler ve yakînî hikmetlerle müzeyyen ve dolu idi. Onun 
fazîletli ve kıymetli nişânı, kadrinin yüceliği dâima mahfuzdur. Yine onun tasavvuf 
hususundaki eserleri, yüce makamları âriflerin gönüllerinde tasarruf etmekte, güzel 
kokularla donatılmış ruhu tâliplerin sırlı bakışlarında fazîlet nurları ile parlamakta-
dır. O evliyâullah defterinde kayıtlı idi. Zâtı güzel ahlaklarla mevsûf olup Allâhü Teâlâ 
mülk ve melekûtunu hidâyet nurları ile onda dâim kıldı. Zira o milletin büyüklerinden 
ve en cömertlerinden idi. Tabîatı âbid kulların duâlarının neticesi olarak güzelliklerle 
münevver ve muattar idi.

Ebu’l-Vefâ Konevî

Abdullatîf el-Kudsî

Mevlana İmâmüddin

İlâhî inâbetin makbulü, sonsuz hidâyete sâhip Mevlânâ İmâmüddin Muhammed bin 
Celâlüddin Ali bin Nizâmüddin Muhammed bin İmâdüddin Ali el-Fakîh Kirmânî. Asrı-
nın büyüklerinden ve en fazîletlilerinden olup sıfatlarının güzelliğ, zâtının kerâmetler-
le süslenmiş, amellerinin ihlâsla parlamakta olması ile sadrı münevver ve tecelligâh-ı 
Rabbânî olmuş, zilletten ve dünyaya tamahtan uzak durmuştur. Uzlete çekilenlerin 
manevî mes’elelerini halletmek üzere i’tikâfa girip, kendisi de uzletle iştiğal ettiği bir 
zamanda vefat etmiştir. Dokuz yüz seksen dokuz senesinde dünyaya gelmiştir.

[50]

Şihâbüddin Muhammed Tebrîzî

Cemâleddin Tebrîzî

Taceddin el-Karâmânî

Abdullah hacı Halîfe

Şeyh Ahmed ibn-i Âşık Paşa
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Şeyh Seyyid Velâyet

Velilik hallerine mazhar olan ve insanların hidayete ermesine veslie olan Seyyid Velâ-
yet ibn-i Seyyid Ahmed ibn-i Seyyid İshak ibn-i Alâüddin ibn-i Seyyid Halil ibn-i Seyyid 
Cihangir ibn-i Seyyid Muhammed ibn-i Hayatüddin’dür ki Tâcü’l-Ârifîn’in amcasının 
oğludur ve hem Resûl Aleyhisselam’ın soyundandır . Doğum yeri Bursa’dır. Hicri 855 
yılında doğmuştur.874 târihinde İstanbul’a gelip Aşık Paşa Tekke’sinde ilim ve ibadetle 
meşgul olmuştur. Merhum Âşık Paşa oğlu Şeyh Ahmed Aşık kızını Seyyid Velâyet Haz-
retlerine nikah eylediler. Birçok oğulları olup hepsi de vefat ettiler. Kabri Aşık Paşa tek-
kesi yakınındadır. Hâlâ kabirleri halkın ziyaretgahıdır. Allah rahmet eylesin.

Abdurrahman Molla Cami

Hâce Sa’deddin el-Kâşğarî

Şeyh Ebubekir Ehvâzî

Himmet aleminin arifi ve kadim sırların vakıfı Ebûbekir Ehvâzî asrının eşi benzeri ol-
mayan kişisiydi. Bir gece Resûl-i Ekremi sallallâhü aleyhi ve selemi rüyasında görüp 
dedi ki “ yâ Resûlallah bana tevbe ver.” Resûl Hazretleri buyurdular ki ” Ya Ebûbekir, ene 
nebiyyüke hakkan ve Ebûbekir Sıddık şeyhuke sıktan” yani dedi ki “ Ey Ebûbekir ben 
senin hak peygamberinim ve Ebûbekir Sıddık senin gerçek şeyhindir” deyip Hazret-i 
Ebûbekr’e işâret eyledi. Şeyh Ebûbekir Hazret-i Ebûbekir Sıddîk’ın elin tutup tevbe etti. 
Ve Hazret-i Ebubekir Şeyh Ebûbekr’e bir arakiye (takke ), bir taç ve bir hırka giydirdi. Ve 
göğsünü mübârek eliyle sıvazladı. Gövdesinde kabarcıklar var idi. Hepsi yok olup gitti. 
Şeyh Ebûbekir uyanınca hırkayı üzerinde, tâç ve arkiyyeyi başında buldu. Ve kabarcık-
ları teninden yokolmuştu. Allah rahmet eylesin.

[51]

Şeyh Safiyyüddin Erdebili

Sadreddin Erdebili

İbrâhim ez-Zâhid Geylânî

Muhammed Ahî Halvetî

Abdullah Molla İlâhî

Kabe’den Molla İlâhî Gâzî Evrenos Bey oğlu iki yürekli Ali Bey Rumeliye getirmiştir. Sey-
yid Ahmed Neccâr hizmet etmişlerdir. Daha sonra Rumeli’de Vardar’da Ali Bey imâret 
ve hângâh binâ edip orada insanları irşat ederek ömrünü geçirdi. İmaretin yanıbaşın-
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da defnedilmiştir.Kabr-i şerîflerine büyük bir türbe yapılmış olup herkesin ziyaretgahı 
olmuştur.

Seyyid Ahmed Buhârayi

Sultan Mehmed Camii yanında kendi hangâhında defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin.

Mahmud Efendi Damad-ı Şeyh Buhârî 

Şeyh Muhammed Hakîm Halebî

Hace Abdullah Semr Efendi

Âbid Çelebî El-Konevî

Muslihiddin Nühâsî

Seyyid Fazlullah er-Rây Efendi

Şemseddin Ömer Efendi.

Şeyh Şenbeki

[52]

Hace Ali Erdesli

Kemâl Ümmî

Hamîdüddin Aksarâyî

Muzaffer Lârendî

Şücâüddin

Seyf Paşa

Pir Ömer Halvetî

Seyfeddin Halvetî

Ahî Bayram Halvetî

Abdullatîf Damad-ı Mahmud Efendi

Hakîm Halebî

Zahîruddin Halvetî

Seyyid Muhammed Ebu’l-Vefâ Tâcü’l-Ârifin

Yüce himmetlerin talibi ve hikmet sahiplerinin arifi ,cihanın canı Hâce Ebu’l-Vefâ ve Tâ-
cü’l-Ârifîn Seyyid Muhammed ibn-i Seyyid Muhammed Arîzî ibn-i Seyyid Muhammed 



82  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

ibn-i Seyyid Zeyd bn-i Seyyid Hasan ibn-i Seyyid Rızâ ibn-i Seyyid Zeyd-i Ekber ibn-i Sey-
yid Zeynelâbidîn ibn-i İmam Hüseyin’dir. Arâf mülkünde Kûsen olarak bilinen meşhur 
karyede hicri 417 senesinde Receb ayının on ikisinde dünyaya geldiler. On yaşında iken 
Şeyh Şenbekî ile görüşüp ona tabi oldular. Kürtler arasında doğup büyüdüğünden Arap-
ça bilmezdi. Bir gece Rasûlullâhı rüyasında görüp mübârek ağzını ağzına koyduğunu 
gördü.Uyanınca Arapçayı güzel bir şekilde konuşmaya başladılar. Önceki ve sonraki 
ilimler kendisine keşf olundu.Her zaman “emseytü kürdiyyen ve esbahtü arabiyyen” 
(Kürt olarak yattım ,Arap olarak kalktım) diye buyururlardı. Şöyle de buyururdu “men 
hemmühû eseru’n-nazar ve aklaahû simâu’l-hayr taktau fî mefâvizi’l-eşvâk ve lem yel-
tefit ile’l-âfâk” yani “ her kim ki Allahın inayetine nazar ederse ve gönlünde dost habe-
rini işitmeye başlarsa , o kişi başka herkesden ilişkiyi kesip şevk meydânında seyrân 
eder he hiç Hak’dan başkasına iltifât etmez olur. Ve yine buyurdu ki “Men zayyea hük-
me vaktihî fehüve câhilün ve men kasura fîhi vehüve ğâfilün ve men ehmelehû fehüve 
âcizün” yani her kim vaktinin hükmünü zâyi ederse câhildir ve ilminde kusur ederse 
gâfildir. Ve her kim hayır işlerini ihmâl ederse âcizdir dedi. Seyyid’e zikirin manası ne-
dir diye sordular ? Dedi ki “ ez-zikru şuhûdü’l-hakîkati ve hamûdü’l-halîfeti” yani zikir 
odur ki zikrdeden kişinin kendi varlığını unutması ve zikrin nuru ile hakikat makamla-
rını müşâhede eylemesidir dedi. 

Ve yine sordular ki teslîm ne demektir buyurdular ki “et-teslîmü irsâlü’n-nefsi fî mey-
dâni’l-ahkâm ve terkü’ş-şefkati aleyhâ mine’t-tavâriki” yani ” teslîm odur ki kişi nefsini 
hüküm meydânına salmaktır. Ve o meydanda ne kötülük gelirse belâlardan ve kazâlar-
dan nefsini sakınmamaktır “ dedi. “Hepsine teslîm olup şükür etmektir” derdi. Ve bu-
yurdular ki “Va’lemû enne’l-hakka ğaybün lâ yüdrakü ve’l-kalbü ğaybün lâ yümellekü 
ve izâ ittasale’l-ğaybü bi’l-ğaybi şâhede’l-ğaybü’l-ğaybe “ yani Hak Teâlâ gâibdir, kimse 
idrâk etmez, insanın kalbi de gâibdir kimse mâlik olamaz ama kim dünyayla ilişkisi-
ni keserse gabya ulaşır ve gayb gaybı müşâhede eder demişler. Ve yine buyurdular ki 
“el-kulûbü izâ teferrakat telakkat. Ve izâ irtefaat iltekat” yani “el-hak gönül muhabbe-
tullâha ulaşınca günden güne terakki eder ve eğer gönül terakkî ederse elbette ulaşır “ 
diye buyurmuşlar. Menkıbeleri saymakla bitmez. Kutb mertebesine ulaşmışlardır . Sek-
sen üç yıl ve yedi ay ve sekiz gün yaşayıp Rebiulevvelin yirmisinde hicri 507’de vefât 
ettiler. Türbe-i şerîfleri Kürdistan’da Kusan isimli kasabadadır.

[53]

Hacı Bayram Ankaravî

Ak Bıyık el-Meczûb

Kızılca Bedreddin

Muslihiddin Halife
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Baba Nuhasa Ankaravî

Es-Seyyid Ömer Eleskî

Ömer Dede Bursevî

İzzüddin bin Yusuf Aksarâyi 

Salâhuddin Mevlevî 

Seyyidî Halîfe

Bedreddin Ance

Hacı İzzüddin Halvetî

Sadreddin Halvetî

Seyyid Yahyâyı Şirvânî:

Tarikat şeyhlerinin şeyhi ve hakikat taliplerinin mürşidi , şeyhler şeyhi Rabbânî nur-
ların muhiti ve Sübhânî sırların toplayıcısı Seyyid Yahyâyı Şirvânî evliyanın büyükle-
rindendir. Şirvân’da Şemâhî nâhiyesinde Bâkü isimli kasabada ikamet edip hayatında 
on iki bin müridi kendisiyle halvet ve uzlet edip çoğunluğu ekseri kemal mertebesine 
ulaşmışlardır. Rivâyet olunur ki Seyyid Yahyâ âlem-i misâlde kendini dünya semasına 
çıkmış görür ve eteğine bir miktar kendum alıp köşe köşe doğuya ve batıya Acem’e ve 
Rûm’a atmaktadır .Şeyhlerinden en büyüğü Pîr Sadreddin Hazretlerine rüyasını anlat-
tığında halifeliğin delili ve veliliğin müjdesi: şeklinde tabir ettiler. Bunlarıniçinden dört 
kimse seçkin ve ibadet ehli olmuştur. Molla Pîr Ahmed Erzincânî, Ma’rifetullaha mazhar 
olmuştur. Dede Ömer Rûşenî ilahi aşka mazhar olmuştur.Molla Ali Halvetî ilahi cezbeye 
mazhar olmuştur. Molla Habîb Karamânî zühd ve takvâ ve veraya mazhar olmuştur. 
Allah rahmet eylesin.

Molla Süleyman Halvetî

Dede Ömer Rûşenî

Molla Ali Halvetî

Baba Resûl Halvetî

Dîvâne Şücâ’

Süleyman Halife Sufiler Hamamı kurbunda

Molla Mes’ud Edirnevî

Şeyh Müftî Ali Halebî

Şeyh Sinan - karye-i şeyh-i meşhur Sinan –

Bâyezid-i Rûmî

Şeyh İbrahim Gülşenî
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Molla Habîb

Surluca’da Cemal Efendi Lârendevî

Ezelîzâde Konevî

Vişne Efendi

Şeyh Ali

Şeyh Şâhin

Şeyh Timurtâş

Şeyh Kerîmüddin

Seyyid Matar

Seyyid Matar ibn-i Seyyid Sâlim Tâcü’l-Ârifîn hazretlerinin kardeşinin oğludur. ve 
Resûlullah Aleyhisselâmin soyundandır. Seccâde-i şerîflerine bunları tayin eylediler. 
Hayli veliliği zâhir olmuş aziz birisi idi.

Seyyid Ğânim Ebu’l-Abbâs

Seyyid Muhammed ibn-i Seyyid Kemâl

Seyyid Mehmed ibn-i Kemâl ki Hayâtüddîn Rızavî olarak bilinir. Ebu’l-Urefâ Tâcü’l-Â-
rifîn hazretlerinin amcasının oğludur. Resûl Aleyhisselâm ‘ın rüyasında tayin ettikle-
rindendir.

[54]

Şeyh Akşemseddin

Şeyh Hasan Dede

Şeyh Şâmî

Abdurrahîm Mısrî

Ebubekir Tûsî

Seyyid İbrâhim Kayserî 

Nureddin Halife

Hâce Burhâneddin

Muhammed Yâfîni Karamânî

Bayram Ahmed Halîfe
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Ebûbekir Lûristânî

Muslihiddin Sirozî

Şeyh Kâsım Kayserî

Şeyh Muhyiddin Kayserî

Hûrîmend Kayserî –Hacı Bayram-ı Sânî dahi derler-

Molla Muhammed Aydınî

Hacı Bayram-ı Sânî Aydînî

Şeyh Ömer Efendi

Pir İbrahim Kâmil Kayserî

Pir Muhammed Erzincânî

Alabaşı Bünyamin

Karali Pir Ali Âla

Hayrabolî Ahmed Sârban

Vîzevî Alâüddin

El-Acemî Gazanfer

Es-Seyyid Osman Hâşimî –Kasımpaşa’da medfûndur-

Es-Seyyid Hamdî Dâmâd Hâşimî

Es-Seyyid Cafer bin Hâşimî

Es-Seyyidd İbrâhim ibn-i Cafer

Seyyid Ali bin Seyyid Hamza

Abdurrahman bin ez-Zafnevî

Ali bin Heyyetî

Askerî Şûlî

[55]

Hâlid Nur Setânî

Hâlid Muhammed eş-Şîm

Abdüsselâm Fârisi

Hayrî bin el-Kürdî
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Şeyh Muhammed Cemâlî Halvetî

Tarikat erbabının senedi ve hakikat ehlinin işareti ve velilik sırlarının mahzeni olan 
Şeyh Muhammed Cemâlî ki Çelebî Halîfe demekle meşhurdur. Şeyh Cemâleddin ibn-i Ak-
sarâyî ulemâ içinde telif ve tasnif yapmakla bilinir ve Hazret-i Ebûbekir Sıddîk soyun-
dandır;onun evlâdındandır. Kazesker oğlu olduğu için Çelebî Efendi diye şöhret bulmuş-
tur. Mahlası Cemâli-i Halvetîdir. Müfti Ali Çelebî veziriazam olan Pîrî Paşa amcasıdır. 
Şeyh Cemaleddin’e nisbet olunur. Bunlara Cemâlîzâdeler derler. Çelebi Efendi uzun süre 
yüksek rütbeli kadılara hizmet edip zahir ilimde derece kaydettikten sonra bununla 
kanaat etmeyerek halvetîden Şeyh Tâhir - ki iyi bir kimse imiş ancak iyi olunca feyz 
diyecek yerde hayz der imiş-. Manevi halini görüp seni irşada benim gücüm yetmez, se-
nin Seyyid Yahya’ya gitmen gerekir demesi üzerine Çelebi Şirvan’a doğru yola çıkmıştır.
Yolda Erzincan’da Molla Piran’la görüşmüştür.Buyurdular ki Hazret-i Seyyid Pîrdir Ona 
hizmet edebilmek bir şereftir. Eger bu tarafa gelmek yine nasip olursa bu muradın ger-
çekleşeceğine işarettir. Hikmet-i İlâhî Çelebi Efendi Şirvana vardığı gece Seyyid Yahyâ 
vefat etti.Cenaze namazına yetişti ve o gece Seyyid’in nurlu kabri üzerine istihâre edip 
yattı ,rüyasında Hazret-i Seyyid “ var oğul pîre eriş hemen , ilmin ona teslim edildi”di-
yerek ruhani alemden işaret gönderdi. Molla Pîre mürâcaat edip bir miktar sohbetten 
sonra irşada icazet verdi ve amaca ulaşıldı. Onu Rum diyarına gönderdi. Bir süre bura-
da kaldı daha sonra Amasya’da kaldı ve daha da sonraları İslambol’a (İstanbul’a) gelip 
dokuz yıl Musatafa Paşa hângâhında ikamet edip zamanın kabileleri ışığının etrafında 
toplaşırlardı. Daha sonra Sultan Bayezid Merhumun işâretleri ile hacc-ı şerîf müyesser 
oldu Şâm-ı şeriften üç menzil gittikten sonra âhirete intikâl eylediler. Kerîmelerini Sün-
bül Sinan Efendiye vasiyet etti. Allah rahmet eylesin.

Salâhuddin İznîkî 

Kadri yüce tavırları makbül olan kamil bir insandır. Sünbül Efendi Merhum eger Çelebî 
Efendiye erişirsem ona hayran olurum derler imiş.-

Sinan Erdebili 

Ayasofya yakınında kendisi ihlasla zaviyeler bina eyledi. Halvetîlere bağlıdır.-

Kokreyalu Hayreddin

Kokreyalu Muslihiddin

Şa’bân Efendi Kastamônî

Sultan Murad Şeyh Şücâî Efendi

Uşaklu Alâuddin

Muğisâda Kadınızâde
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Şa’bân Ruknbâşî 

Şeyh Süleyman Vefâyî

Sofya’da Balî Efendi –Sofya taraflarında halifelerinin müridi on bin civarındadır.-

Nûreddin zâde Muslihiddin Efendi

Kasım Çelebi 

-Tavukpazarlıdır- Ali Paşa câmii yanında defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin. Azîzin 
dört halifesinden birisi Bozan Alişândır- 

Hoş Seyyidi Bâlî Efendi

Ramazan Efendi 

Şeyh Kurd Efendi

Şeyh Üveys Dımışkî 

– bu da hazret-i şeyhin dört halifesinin yakınındadır. Şanı yüce birisidir.- 

Şeyh Dâvud Maktûl

[56]

Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendi

İhsan bahçesinin reyhanı, irfan bahçesinin insanı olan Şeyh Sünbül Sinan Merzifonda 
büyüyüp, Hamideli’nde yetişmiş ve zahir ilimlerden olan Kitab-ı Hidaye ve Şerh-i Me-
vakid’i ezberlemiştir. Velilerden Efzalzade’nin hizmetinde bulunmuş, zaman zamanda 
şeyhlere hizmet etmiştir. Bir gün rüyasında görür ki bir kuyudan su almak ister. Su 
kuyunun ağzına gelir zahmetsizce alır. Rüyasını Çelebî Efendi’ye tabir ettirmeye gider.
Çelebi Efendi ona vücudunda mevcud olan ilahi fetihlerin galeyânı var. Başkalarının 
zorlukla tahsil ettiği ilimler sana kolaylaştırılmış. Niçin kuvvetini fiile getirmezsin, 
der. Ve sünbülü göğsüne bastırıp sende Allah muhabbetinin kokusu var diyerek Sünbül 
Efendiyi koklar. Hemen Sünbül Efendi adetlerini terk ederek nefsi mücahedeye başladı. 
Bununla o kadar meşgul olur ki Çelebi ibadet ettiği yerde huzur bulamayıp bitişiğindeki 
Sünbül’ün odasına gidermiş. Üç yıl sonra halifelik icazeti verip Mısr’a gönderir. Çerkes-
ler zamanında Mısır’da çok itibar görürü. Çelebi Efendi Şam tarafından hacca giderken 
Mısır’a haber göndermiş idi. Gelsin Kabede hizmeti var diye.. Sünbül Efendi Mısr yolun-
dan Ka’be’ye varıp Şeyhi beklerken müritleri elbiselerini getirip vefat haberini verdiler.
Sünbül Efendi ” İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” deyip ahkâm-ı haccı edâ ettikte şeyhın 
vasiyyeti üzere hangâha gelip kerîmelerini alıp otuz üç sene seccade-i irşada devam 
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etti. Fukaranın gevşekliğini görünce “on sekiz yılsırtımı yere komadım. Ve bir yere yas-
lanmadım. İbadet ettiğim yerin ortasında tahiyyâta oturur gibi uyurdum “ der idi. Se-
manın dönüşü hakkında bir risâle yazmıştır. Usûl ve furû’ ile kelam ilminde mahâretî 
bilinir. Hicri 934 tarihinde vefat eylediler. Kemal Paşazâde Efendi vefatına târih buyur-
muşlardır. Nûr ola Sünbül Sinan’ın kabri hep.

Merhum Sünbül Efendinin kendi risâlelerinde yazdıkları elkâb-ı şerîfleri Sünbül ism-i 
şerîfleri Yûsuf bin Ali bin Kaya Bey el-Borlevî. Doğum yeri Merzifonu muhâciran el-Kos-
tantînî makâmen. Şeyhleri Muhammed bin Mahmûd bin Muhammed’dir ki Çelebî Efendi 
adıyla bilinir.Onun Şeyhi Pîr Ahmed Erzincânî ve onun şeyhî Pîr Ömer ve onun şeyhi 
Ahî Muhammed ve onun şeyhi İbrâhîm Zâhid ve onun şeyhi ve Seyyid Cemâl ve onun 
şeyhi Şihâbüddin Tebrîzi onun şeyhi Rukneddin Seccâsî ve onun şeyhî Kutbuddin Eb-
herî ve onun şeyhî Ebu’n-Necîb Sühreverdi Seyyid Cemâl ve ânın şeyhi Ömeru’l-Bekrî ve 
ânın şeyhi Vahyü’d-Din el-Kâsî ve ânın şeyhi Muhammed el-Bekrî ve onun şeyhi Mimşâh 
ed-Dîneverî ve onun şeyhi Cüneyd Bağdâdî rahmetullâhi aleyhdir

Çeşm-i Siyâh Efendi Karamânî

Cemâleddin Efendi Akşehrî –Hazret-i Azîzin dört halifesinden biridir. Risâlede büyük 
vasıfları kayd olunmuştur. 

Maksud Dede – bu da Hazret-i Azîzin dört halifesinden bir yüce azizdir-

Muhyiddin Halife 

Ali Çelebi

Hakim Sinan Efendi

Mahmud Çelebî 

Bayezid Halife –Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Sultan Bâyezid Han-

Hacı Halife

Kara Ali

Muhammed Çelebi Zaîm 

Zaîm Muhammed Çelebi, naklederler ki gençliğimde Hazret-i şeyhe tabi olup Gelibolu’ya 
sal ile gittim. Kazâ-i ilâhî ile güzel yüzlü bir gence alaka duyup o kadar mübtelâ oldum 
ki onu düşünmeden bir dakika bile duramaz oldum.Gece gündüz onu düşünmekten ak-
lım fikrim perişan oldu. Bir gün o işveli dilber ile bir hamamda birleşmeye karar verip 
sözleştik.Hamama vardım. Dilber benden önce gelmiş soyunmuş ve havluya sarınmıştı.
Bunu görünce büyük bir heyecanla soyunup hamama girdim.Baktım ki Sünbül Efendi 
kurna başında oturur. Nasıl olduğubu bilemedim. Hemen geri dönüp elbisemi giydim. 
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İskeleye geldim. İstanbul’a giden gemi varmış. Hemen o gün gelip hângâhda hazret-i 
şeyhle görüştüm. Beni görür görmez buyurdular ki: Nice zannedersin, şeyh müridini 
gözlemese şeytan ve hevâ onu o anda helâk eder. Tevbe ve istiğfârı yenile, diye emir 
eyledi. Artık nefsimin hevasından kurtulmuştum. Beyt –Nefs elinden bekâyı kurtarmak 
Değme bir pehlivanın işi değil.-

Sinan Çelebi

Cemal Efendi

Şeyh İbrahim Efendi eş-Şehir bi-Harrâc Şeyhî Allah rahmet eylesin -

Şeyh Seyyid Abdülkerîm Efendi eş-şehîr bi-Eşebbî Emîn Efendi Allah rahmet eylesin.-

Şeyh Abdülkerim Efendi eş-şehir bi-Kâdızâde Allah rahmet eylesin .-

Alâüddin İsâvî

[57]

Şeyh Merkez Muslihiddin Efendi

Edeb ilimlerinin toplanma kaynağı olan ferîdüddin Merkez Muslihiddin ismi şerifleri 
Mûsa idi. Doğum yeri Anadolu’da Germiyan eyaletinde Uşşâk’tır.Buluü çağından öm-
rünün sonuna dek cemâati bir vakitte terk eylememişlerdir. Takvasıyla bilinir. Mezâr-ı 
şerîfleri Yenikapı dışındadır.Allah ona bol rahmet eylesin

Emir Çelebi

Ahmed Çelebi ibn-i Merkez 

O Muhammed ümmetinin gözünün nuru Ahmed’dir ki Merkez Efendi’nin oğlu ve halife-
sidir.Âlim ve faziletli kimsedir. Kamus sözlüğünü Türkçeye tercüme etmiştir.Bir zaman 
İstanbul’dan taşraya Baba Nakkaş Türbesinde Şeyh olup ondan vilâyetlerine gitmiştir. 
Orda evlenmiştir,şeyhin vefatı üzerine Mustafa Paşa tekkesinde iki sene şeyh olup daha 
sonra kendi isteğiyle görevden feragat edip vilâyetlerine gidip bundan sonra daha İs-
tanbul’a dönmediler.Orda vefat ettiler.

İbrahim Efendi (Gök Evliyâ)

Muslihiddin – Dört halifesindendir ve Azîzin aynı zamanda dâmâdıdır.-

Ataullah Efendi

Muhyiddin Efendi – Bu da Azîz’in dört halifesindendir. Köse Muhyiddin demekle meş-
hurdur. Merkez Efendi câmi önünde defnedilmiştir.
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Hayreddin Efendi

Tâceddin Halîfe el-Uşşâkî Bi-Koşudzâde Allah bolca rahmet eylesin.

Zâkir Muhammed Dede Allah bol bol rahmet eylesin.

Hacı Karamânî Efendi

Ahmed Efendi Yiğitbaşı

Şeyh Hasan Efendi 

Muhammed Çelebi ibn-i Alâüddin Halîfe el-Uşşâkî Allah bol bol rahmet eylesin.

Mustafa Halîfe el-Uşşâkî Allah bol bol rahmet eylesin. 

[58]

Şeyh Yakub Efendi 

Bu rağbet gören sultan,istenilen delil ve sevilen şeyh olan Şeyh Yakub Hazretleridir ki 
künyeleri Ebû Yusuf lakabları Zeynülislâm Germiyan ilinde Şeyhlü isimli karyede do-
ğup büyümüşlerdir.Baba ve dedesi Zaîmzâdelerden ve Osmanlı askerlerinden idiler. 979 
senesinde vefat etmiştir. Yirmi sene şeyhlik yapmıştır.

Mahmud Halife

Vaaz ve nasihat pirlerinin piri ve tarikat yolunun rehberi olan Mahmud Dede’dir ki Ebû 
Eyyûb Ensârî kasabasındandır. Ve orda şeyh olmuşlardır.Yüzünde nurlar görülürdü. 
Yüce sözlerindendir ki bu kullarına Ya’kûb efendi buyurdular ki “Mahmud sende irfan 
sırrının sende kalma ihtimâlî vardır. Numan sırrı üzere ümidim hasıl ve maksuda vâ-
sıl olursun”diyerek beni kırklara kodılar. Bu da mücâhede üzere idi. Mısır hikayelerini 
naklettiği bir risale yazmıştır. Hicretin 1018 senesinde merhum oldular. Kabri Hazret-i 
Eyyûb’dadır.

Musa Halîfe

Abdurrahman Dede

Hasan Dede

Hasan Dede Aydînî

Şühûdî Efendi

Hazret-i Şeyh Yakub Efendi’nin dört halifesinden Şühûdî efendidir ki Edirne civarında 
Baba Eskisi olarak bilinen kasabada Ali Paşa câmiinde vâiz ve hatîb idi. Doğumu o ta-
rafta Hasköy’de vâki olmuştur. Bağdâd’a geldiklerinde Mustafa Paşa’da vaaz ettiler. 
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Tasavvufi konuşmaya yetenekli birisi idi. Hicretin 1021 tarihinde merhum olmuştur. 
Babaeskisi’nde defnedilmiştir.

Hasan Dede Tavîl

Şeyh-i Muabber İbrahim Efendi Hazretleri el-Alâiyevî Allah takvasını artırsın bolca 
rahmet eylesin.

Halil Halife el-Alâiyevi Allah bolca rahmet eylesin.

Muîd İbrâhim Halîfe el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Muarraf Muhammed Halîfe el-Kostantînî Allah bolca rahmet eylesin.

Sa’dî Efendi Amasyalı. İmam-ı Sultan Bâyezid Han Allah bolca rahmet eylesin.

Yunus Halîfe el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Şeyh Sinân Ümmî

Süleyman Dede Pîr

Emir Dede

Muhammed Dede

Seyyid Seyfullah Efendi

Yakub Halîfe

Sultânü’l-Ârifîn Kâsım Lârendevî

Nebî Halîfe Lârendevî

Ferah Halîfe

Şeyh Murad bin Abdullah

[59]

Şeyh Hasan Efendi

Şemsüddin

Veli Dede

Hasan Halife

Seyyid Abdurrahman

Sinan Çelebi Şeyhu’l-Harem 

Bu o Sinan Efendidir ki Hazret-i Şeyh Yakub Efendi’nin soyundandır. Doğum yeri Yan-
ya’dadır . Hazret-i Şeyh Yakub Efendi orada şeyh iken doğmuştur. İlim tahsilini İstan-
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bul’da yapmıştır. Nakledilir ki babası merhum olunca altı sene seccâdede oturup daha 
sonra Medîne’ye gittiler. 985 tarihinde Şeyhu’l-Harem olub iki sene daha yaşayıp 987 
târihinde vefat edip Kubbe-i Abbâs’ın kapısı yanında defnedilmiştir. Sultan Murad’ın 
devrindedir.

CaferDede

Ali Dede

Hasan Halîfe

İmam Muslihiddin Halife el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Sevahte Muhammed Halîfe el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Danişmend Muhammed Halîfe el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Muhammed Efendi el-Alâiyevî Allah bolca rahmet eylesin.

Seyyid Halil Halîfe el-Alâiyevi Allah bolca rahmet eylesin.

Muhammed Halîfe Takyecî Kasımpaşa’da Allah bolca rahmet eylesin.

Abdullah Dede ibn-i Şeyh İbrahim Efendi Allah bolca rahmet eylesin.

Külâhdûz Habib Dede Zâkir Allah rahmet eylesin.

Veli Dede Allah rahmet eylesin.

Mustafa Dede eş-Şehîr bi-Sûfî zâde Allah rahmet eylesin.

Muslihiddin Efendi Kunduracı 

Üsküdârî Ahmed Halîfe

Hasan Halîfe

Hasan Dede

İlyas Halîfe

İlyas Dede

Şeyh Muhyiddin Karahisârî

Şeyh Alâüddin Karahisârî

Şeyh Halil Karahisârî

Derviş Veli

Derviş Mahmud

Süleyman Dede

Derviş Hüseyin
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[60]

Şeyh Hasan Efendi Yemânî

O tarikat inceliklerinin müstesnası, şeriat hakikatlerinin karargahı, dinin müftüsü, 
ümmetin vaizi, himmet sahibi, ihtiyaçların temini, yüce sırların taşıyıcısı, manevi kı-
zoğlan kız, tefsir nakilcisi ve Tevrât İncil ve Zebûr manalarının alimi, Kur’anın eşsiz gü-
zelliklerini bilen, şeyhler şeyhi Hazret-i Şeyh Hasan Yemânî’dir ki güzel vasıfları risâle-
de yazılmıştır. 36 sene şeyhlik yapmıştır.

Veliyyüddin Efendi –Dört halifesindedir-

Hasan bin Muhammed bin Bahadır Bey’dir. Rumeli’nde Alacahisâr’da doğmuştur. Orada 
büyüyüp yetişmiş ve ilim tahsili için İstanbul’a gelmişlerdir. Şeyhlik süresi otuz altı se-
nedir. Vefatları 1019 yılı rebiulevvel ayının on ikinci günüdür. Yemen’de zâtü’l-erm dedik-
leri mahalde vefat etmiştir. Yerîm’de vefat ettiği söylense de bu yanlıştır.Kabri ordadır.

Hazret-i Hasan Dede – Dört halifesindendir.-

İbrahim Medfen Efendi – Dört halifesindendir.-

Dört halifesinden Kaymakam olan Şeyh Adlî Efendi’dir. 

Külâhî İsmâil Dede Allah rahmet eylesin

Mustafa Dede Attâr Allah rahmet eylesin

Hacı Muharrem Dede Allah rahmet eylesin

Muhammed Dede Bostancı Allah rahmet eylesin

Abdi Dede Allah rahmet eylesin

Musa Dede el-İmam Kostantînî Allah rahmet eylesin

Rûmî Dede Allah rahmet eylesin

Maksûd Dede Allah rahmet eylesin

Mûsâ Dede Allah rahmet eylesin

Muhammed Dede rahmetullâhi aleyh

Mahmûd Dede rahmetullâhi aleyh

Nasuh Halife

Hızır Halife Muhammed Halife

Şeyh Ramazan Efendi Karahisârî 1025

Karahisâr’dan işâret ile şeyhi Yahyâ Efendi Hazretleri konuşması olup Pîr-i Deştî Abdi 



94  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Efendi Şeyhî imâde kapıp yeniden Pîrdeşiyle maiyyet murad edip izin talep ettiler. Azîz 
Hazretleri duâ edip kusûr îmâyı tekmîl Pîrdeşinden sücûd diye izin buyurdular ve 
tekmîl îmâyı görüp duâsını ettiler. 

Şeyh Efendi

Bu şeyh Abdülhalîm Efendi ki Ramazân Efendi Hazretlerinin oğludur. Abdülhalîm Efen-
diden silsile yürümüştür. Evladının tekkesine bağlıdır. 

Hasan Dede Selânikî

Şeyh Hüseyin Efendi 

Bu şeyh Hayr Efendi dünyaya hiç karışmamıştır. Abdülhalîm Efendiden şeyh olmuştur. 

Bahrî Dede

Receb Karahisârî

Abdurrezzâk Kıbrîsî

İbrâhim Paşa el-Müderris

Oruç

Receb-i Rûmî

Muhammed Pîr Ankaravî Hâfız

Derviş Hızır

Şeyh Hayreddin

Muhammed Dede

[61]

Hızır Şeyh Adlî Efendi 

Allahın rahmeti üzerine olsun –Bu nihrîr-i Adlî Efendi cenâblarıyla Alâüddin Efendi 
Hazretleri birlikte bir türbede defnedilmişlerdir .Şeyhlük süresi yedi senedir. Hazret-i 
Şeyh Adlî Efendnin ism-i şerîfleri Hasan bin Muhammed bin Ali’dir. Ve lakabları Adlul-
lah’tır. Ve künyeleri Ebu’l-Mütevekkildir. Rumelinde İşiteb şehrinde dünyaya gelmişler-
dir. Ve bin yirmi altı şevvâlinde vefât etmişlerdir. Şeyhlik süresi yedi senedir. Nurlu ka-
birleri Mustafa Paşa Câmi-i Şerîfindedir .Tevhid ehlinin ziyaretgahıdır.

Kuvâye Mehmed Halîfe 

Silivrikapı dışında kabr-i şerîfleri. 
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Şeyh Cafer Efendi 

–Fındıklı dergâh-ı şerifine şeyh olup keşfî Cafer Efendi Hazretleri (Bu dergâh-ı şerif 
Cumhûriyet ilanında türbe ile beraber sokağa çevrilmiştir)

Elhamdülillâhi ale’t-temâmi ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ hayri’l-enâm ve alâ âlihî ve 
ashâbihî’l-kirâm.

Derviş Sinan Muzaffer Akşehrî

Ahmed Dede

Muhammed Dede

Husâm Dede

Muhammed Sûfî Dede

Nebî Dede

Mustafa Dede

Veli Dede

Hacı Muhammed Arab

Hamza Dede

Arslan Halîfe

Pervîz Sipâhî

Baba Keşmîrî 

Muslihiddin Dede

Ni’metullah Dede

Derviş Bustan

Hacı Muhammed

Muhammed Dede

[62]

Şeyh Seyyid Muhammed Eyyûbî

Hazret-i Şeyh Muhammed Eyyûbî Efendi cenabları 1026 senesinde İstanbul’a şeyh olup 
yirmi sene daha ömür sürüp 1046 senesinde ahrete göç etmiştir. Nurlu kabirleri Medî-
ne-i Münevverededir. Medîne-i Münevvere’den bir merhale yerde vefât etmiştir.Kabri 
taşınarak Rasûlullah’ın yakınına defnedilmiştir.
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Şeyh Hasan Efendi

Anahtarcı Ahmed Efendi yani Miftâhîzâde

Dekkakcı Zeyd Efendi -Musatafa Paşa’da medfûndur.-

Musa Efendi -Hacı Evhad Câmi şerifinde şeyh olmuştur.-

Şeyh Mecidüddin Hazretleri -Bu da Abdülhalîm Efendi Hazretlerinin oğludur.-

Şeyh Muhammed Emin Efendi Hazretleri – Bu Şeyh Muhammed Emin Efendi Şeyh Mu-
hammed Efendinin oğludur.

Dört halifesinden Nakşî Efendidir –Bu da Nakşî Efendinin civarında defnedilmiştir.-

Şeyh Ahmed Nûreddin Efendi Hazretleri – Bu da Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Ahmed Nûreddin 
Efendi Şeyh Mehmed Emin Efendinin oğludur.

Halifelerinden A’mâ Mustafadır –Bu dahi civarda defnedilmiştir–

Halifelerinden Simkeş Ahmed Efendi –Simkeş Efendi Rıfai tarikatindendir. Şeyh Ali 
Efendi tekkesinde defnedilmiştir.–

Şeyh Abdülaziz Efendi Hazretleri –Bu da Şeyh Aziz Efendi Şeyh Nûreddin Efendi Haz-
retlerinin oğludur.–

Çelebi Şerif ismi Mûsâ Efendi – Bu Şerîf Efendi Aziz Efendinin oğludur. Bin iki yüz yirmi 
yedi senesinde vefat etmiştir.–

[63]

Eş-Şeyh es-Seyyid Kerâmeddin Abandî

Hazret-i Şeyh Kerâmeddin bin kırk altı senesinde bu âsitâne-i cennet işâya Şeyh irşat 
sahibi olup beş sene poşt-nişin olup bunlar dahi bu fani alemden göç edip celal sahibi 
olan Allaha 1051 yılında kavuşmuşlardır. Nurlu kabirleri Mustafa Paşa camisindedir. –
Bu Kerâmeddin Efendi Hazretleri ile Yakub Efendi cenabları bir kabirde defnedilmiştir.-

[64]

EŞ-Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi ki Hazret-i Azîz’in şanlı babasıdır.

Bunlar da eş-Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi Hazretleridir ki şu an seccâdeneşîn irşâd 
olan Azizimiz Efendimiz Şeyh Seyyid Nûreddin’in şanlı babasıdır.İrşad seccadesine 1051 
tarihinde oturmuş ve kırk sene bir fakir evinde ikamet etmiştir.1091 senesi Recep ayının 
başında bu fani alemden baki aleme göç etmiştir.Şeyhlik süresi kırk senedir. Ve nurlu 
kabirleri Mustafa Paşa Câmi-i Şerifi avlusunda olup irfan ve tevhid ehli olan ariflerin 
ziyaretgahıdır.Allah kabrini nurlandırsın. 
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Dört halifesinden Şeyh Nakşî Efendidir ki nurlu kabirleri Abdâl Yakub Zâviyesindedir.

Dört halifesinden Hazret-i Şeyh Ali Efendi ki Edirne Gülşeni Hânede defnedilmiştir. 

Dört halifesinden biri de eş-Şeyh Kenzî Efendidir ki şühûd-ı âlemdir.

Biri de Azîzin muhterem babası es-Seyyid Nureddin Efendidir ki irşad seccadesindedir

[65]

Hazret-i Şeyh Seyyid Nureddin Efendi Hazretleridir Allahın selamı üzerine olsun. –Do-
ğumu 1064 tarihinde-

Bu dâirede yazılan Seyyid Nûreddin Efendi ki muhterem babası Seyyid Alâüddin Efen-
di Hazretleri 1091 senesinde receb ayının ilk gecesi ahrete intikal etmiş, bunun üzerine 
pederlerinin hayır himmetleriyle ve büyük şeyhlerin duâlarıyla irşad postuna otur-
muş ve fakir müritlerin yüce dairesinde hoş hal olup güzel eserleri aleme inci tane-
si gibi olmuştur diye 1157 senesinin Rebiulahir ayının on birinci günü vâki olmuştur. 
Bu Aziz Hazretlerinin vasıfları yazılmak istense buna güç yetmez. Gözünde dünya-
nın hardal tanesi kadar değeri yoktur ve kerâmetleri güneş gibi zâhir ve âşikârdır.  
1160 senesi Safer ayının altısı cumartesi günü vefat etmiştir. Rumi ayda da Şubatın 
yedisidir.

Hazret-i Azîzin en büyük evladı Seyyid Kerâmeddin Efendidir. Eş-Şehir Büyük Çelebi. 
Allahın rahmeti üzerine olsun

Hazret-i Kerâmeddin Efendimiz Azizin en büyük evladıdır. 1085 tarihinde doğmuştur. 
1156 senesi Recep ayının dokuzuncu günü vefât eylemişlerdir. Ömrü yetmiş yılı aşmış-
tır. Bu âsitâne-i Âlîden bir tarik pîş kadem olup zamanlarında asitane ehlinin hepsi ta-
rikat adabı üzerine olduğundan hiç kimse söz söylemeye kâdir değil idi. Vasıfları say-
makla bitmez

Hazret-i Azîzin Üçüncü evladı Seyyid Şehâbüddin Efendidir. Allahın rahmeti üzerine 
olsun.

Bunlar da Azîzin üçüncü evlâdı Şehâbeddin Efendidir ki 1089 yılında doğmuş ve 1154 
senesi Cemaziyelâhirinin on sekizinci Salı günü vefat etmişlerdir. Bu azizin da vasıfları 
söylemekle bitmez. Ömrü 65 senedir.

Hazret-i Azîzin ikinci evlâdı es-Seyyid Kutb Efendi Hazretleridir. Allâhü Teâlâ rahmet 
eyleye.

Bu dahi Seyyid Kutbüddin Efendidir ki Aziz Hazretlerinin ortanca evladıdır. 1156 senesi 
recep ayında kardeşi Kerâmeddin Efendi vefât edince bu âsitânede ser tarik piş kadem 
olmuşlardır. Bunların da doğumları 1087 yılındadır. Allâh ömrünü uzun eyleye



98  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Hazret-i es-Seyyid Nûreddin Efendinin perverzâde’nin on üçüncü şeyhi es-Seyyid Ali 
Efendi Hazretleridir. Allahın rahmeti üzerine olsun. –Otuz sekiz gün postnişîn olmuş-
tur. 1171 yılı 24 Saferde vefat etmiştir.-

Azizin büyük biraderleri Seyyid Mehmed Efendi.

Doğumu 1051’de vefatları 1136 yılında olmuştur. Kerâmetleri deniz kadar çoktur yaz-
makla bitmez.

Bunlar dahi Kâşânî İsmâil Efendi Hazretleridir.

Bu da Kâşânî İsmâil Efendidir ki başlarda Kasımpaşa’da Gazanfer Efendi’ye biat edip 
daha sonra Mevlevi şeyhlerdeb Peçevî Ahmed Efendi ile Yenikapı Tekkesinde beş on 
sene bulunup Ahmed Efendi vefat edince 1140 senesinde âsitâneye gelib hucrenişin ol-
muşlardır. Derin bir bilgin ve her fende bilgi sahibi idi. Allah ömrünü artırsın. Ölümüne 
Rağmizâdenin bu mısrası tarihdir: 

Didi hâtif vakâtî sâline târihan ey Rağmî, Tecellî-i Cemâlullah layık oldu Kâşânî. 1162.

Eş-Şeyh Abdullah Abûni el-Ma’rûf Soyulızâde

Eş-Şeyh Seyyid Nurullah el-Merkezî – Merkez Efendi hângâhı şeyhi-

[66]

Seyyid el-Hâc Muhammed Haşim bin Feyzullah

Şeyhzâde es-Seyyid Muhammed Halife Pişkadem

Merkez Efendi Şeyhi eş-Şeyh Ahmed Efendi –Hicrî 1252-

Es-Seyyid eş-Şeyh Nebih Efendi – Fındıklı’da Cafer Efendi Tekkesi Şeyhi, Vefâtı 1265 se-
nesi Berat Gecesidir.-

Muhammed Dede

Nazif Dede Mustafa

Mehmed Emin Dede

Es-Seyyid Mustafa Halife

Eş-Şeyh Hafız İsmail Efendi – Fındıklı Şeyhi, Vefatı 1234 senesindedir.-

Receb Dede

Halil Dede Müezzin

El-Hâc Hâfız İmam

İnmez Şeyhi Sa’diye’den eş-Şeyh Ahmed Efendi
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Şeyh Ali Efendi Hallac Ali Efendi

Eş-Şeyh Yunus Hilmi – Fındıklı Şeyhi, Vefatı 1279 Hicri senesindedir.-

Mirahor Tekkesi Şeyhi Hafız Nazif Efendi

Sirkeci Tekkesi Şeyhi eş-Şeyh Abdi Efendi

Yunus Efendi Damadı Hâcegândan Hafız İsmail Efendi

Mirahor Tekkesi Şeyhi Şeyh Sûfî Efendi

Beşikcizâde Tekkesi Şeyhi Said Efendi

Üsküdar’da Tabutcularda Saçlı Hasan Efendi Şeyhi Şeyh Mehmed Efendi

Şah Sultan Şeyhi Nakşiyeden Şeyh Necâti Efendi 

Kâdirîhâne ŞeyhiŞeyh Şerâfüddin Efendi

Es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Sa’d Efendi

Es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Rami ibn-i Hamdi

Es-Seyyid Muhammed Nureddin el-Merkezî -Merkez Efendi Hângâhı Şeyhi-

[67]

Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Nureddin Efendi ibn-i Ahmed Efendi – Merkez Efendi 
Hângâhı Şeyhi, Hicri 1298-

Tophane’de Gülşenî Şeyhi Şeyh Ahmed bin Muhammed Efendi

Tophâne’de Kâdirîhâne Şeyhi Şeyh Şerif Ahmed Muhyiddin bin Şerâfüddin

Es-Seyyid Şeyh Ahmed Mes’ûd ibn-i Şeyh Nureddin Efendi –Merkez Efendi Hângâhî 
Şeyhi Hicri 1332-

Seyyid Nizam Şeyhi Seyyid Hasan Adlî ibni Nûreddin Efendi –Miladi 1928 –

Seyyid Şeyh Muhammed Zekâî ibni Şeyh Nureddin Efendi -Molla Gürânî’de Pîri Mehmed 
Paşa Hângâhı Şeyhi ve Merkez Efendi Şeyhi, Hicri 1340 30 Eylül, 10 Rebiulevvel 1343.-

Eyyûb’de Şemsi Sivâsî Şeyhi Şeyh Selâhüddin Efendi 

Tabur İmamı Şeyh Sabri Efendi

Fındıklı Şeyhi Şevki Efendi

Kumkapı Nişancı Şeyhi Şeyh Muhammed Tevfik Efendi

Kürsî Şeyhi Hafız Mustafa ibni Şeyh Davud Efendi

Filodinde Pîr Efdân Dede Şeyhi Şeyh Hafız Celil Efendi



100  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Fâtih Dersiâmlarından Şeyh Ahmed Efendi

Hattat Şeyh Hacı Rıf’at Efendi

Üsküdar’da Saçlı Hasan Efendi Şeyhi Şeyh Nurullah bin Muhammed Efendi

Ulemâdan Tekfurdağlı Şeyh Hace Emin Efendi

Fındıklı Şeyhi Şeyh Kâmil Efendi

Şeyh Zâkir Arab Sâlih Dede

Nişancı Şeyhi Şeyh Fahrüddin Efendi

Es-Seyyid Şeyh Muhammed Rızâüddin bin Râzî –Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi Hic-
ri 1309.-

Es-Seyyid Şeyh Kutbüddin ibn-i Rızâüddin –Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi Hicri 
1329.-

[68]

Es-Seyyid Şeyh Râzî ibni Şeyh Kutbüddin -Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi.-

Es-Seyyid Şeyh Muhammed Nurullah ibni Seyyid Şeyh Muhammed Zekâî Efendi es-Sün-
bülî el-Merkezî –Piri Mehmed Paşa Hângâhî Şeyhi ve Merkez Efendi İmâm ve Hatîbi Mi-
ladi 1968 Ağustosda vefat etmiştir.-

Seyyid Nizam Şeyhi Adlî Efendi oğlu Seyyid Şeyh İbrahim bin Adlî Efendi –Efrenci 1945-

Silivrikapı’da Bin Dede Şeyhî Seyyid Şeyh Mensûr ibni Abdünnebîh -21 Şubat 1941-

Ebussuûd Zâde Seyyid Şeyh Ali Rızâ bin Suûd el-Mevlevî –Miladi 1927-

Ebussuûd Zâde Seyyid Şeyh Celâleddin Yavsı

Şeyh Muhammed Sâlim

Mücâhîdinden Şeyh Bekir Kurtulan –Miladi 1960 senesinde vefat etmiştir.-

Sünbül Efendi Hângâhî Zâkirbâşı zâde Şeyh Seyyid bin Sinan Efendi

Dava Vekili Kalemci oğlu Şeyh Fahri ibni Şeyh Süreyya Efendi

Meşâyih-i Gülşenîden Şeyh Muhammed Şehrî Efendi –Miladi 1950 senesinde vefat et-
miştir.-

Dava Vekili Şeyh Âgâh Sabri Efendi

Evkâf-ı Umum Müdür Muâvini âlim edib kâmil Şeyh Hacı Hakkı ez-Zührî –Vefatı miladi 
1962 senesinde, Emir Sultan kabristanındadır.-
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Huzur Hocalarından ve Kızıltaş Camii İmamının oğlu Şeyh Hafız İrfan ibni Şeyh el-Kur-
râ Mustafa

Merkez Efendi Şeyhi Ahmed Mes’ud Efendi Dâmâdı Şeyh Hacı İbrahim Efendi –Hicri 
1274-

Seyyid Nizam Şeyhi Hasan Adli Efendi Damadı Seyyid Şeyh el-Mevlevi Ebu’s-Suud Zâde 
–Miladi 1948-

Eyyûbde Hazret-i Ümmi Sinan Şeyhi Şeyh Nasûhî bin Raşit Efendi – Miladi 1968 senesi 
Ağustosunda vefat etmiştir.-

[69]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Bir kelamın başı ‘hamd’ olursa o kelam hayırla bitip tamamlanır. Hamd, O’na aittir 
ki onun ismi en yücedir; temiz zâtı ve sıfatı çok cömert ve kerem sahibidir. Yine son-
suz hamdler ve şükürler, O zamanın ve zeminin yaratıcısı ve insanların ve cinlerin 
rızıklandırıcısının yüce zatına mahsustur ki insanlar içerisinde pek çok irfan sahibi 
mürşitler ve kamil vicdan ehli yarattı ve onların hidayetli kalplerini kendi isim ve 
sıfatlarının; zatının tecellilerinin birer aynası eyledi. ‘Onlar, görüldüklerinde Allah’ı 
hatırlatırlar’ hadis-i şerifinin kudret ve hikmetinin sırlarını ortaya çıkarmak için ra-
suller ve nebiler gönderdi. Yüce varlığının sirayet ettiği sırları, kullarına keşfettirmek 
ve varlıklar üzerindeki perdeleri kullarının basiretlerinden kaldırmak için şeyhler ve 
veliler göndererek bu zümrenin içinden temiz zatının mükemmel sıfatlarını toplayan-
lara İnsanların Efendisi Hz. Peygamber’i mazhar eyledi ve ruh-i şeriflerini ve latif nu-
runu ‘Allah, eşyayı benim nurumdan yarattı’ hadis-i şerifi gereğince varlığın hakikati-
nin kaynağı eyledi.

Beyit 

“Kün fe-kân” bâzârınun sermâyesi
On sekiz bin âlemün pîrâyesi

Çokça bereketli salavatlar, O şefaat çimenliğinin sümbülü, hidayet yaseminin gül fida-
nı, nebilik dairesinin merkezi, gayb ve şehadet ufkunun kutbu, ‘lî ma‘allah1’ tahtının sul-
tanı, şeksiz ve parlak bir delil olan Muhammed Rasulullah Hazretlerine naslar ile aittir 
ki şerefli ümmetini yakınlık haremine davet edip keramet hilatiyle şereflendirdi ve ‘Siz, 
insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.’ vasfıyla vasıflandırıp ‘kavminin şeyhi, 
ümmetinin peygamberi gibidir’ diyerek tarif etti.

1  Allah benimledir.
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Beyit
Hâce-i “levlâk” ü sultân-ı rusül 
Muktedâ-yı rehnümâ-yı cüz’ ü kül 

Yine salatlar ashabına, ahbabına ve bağlılarına olsun ki her birisi şeriat caddesinde 
birer hidayet yıldızı ve tarikat maddesinde dalalet ehlinin taşlayıcıları olup ‘Ashabım 
gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz’hadis-i şerifinin 
gereği üzere dinin büyükleri ve yakin iman ehlinin kendilerine tabi oldukları kimseler 
olarak bu rahmetli ümmete hizmet edip terbiye etmişlerdir.

Beyit 

Âl ü ashâbeş nücûm-ı râh-ı Hakk 
Bürde der sıdk u safâ her yek sebak 

Basiret erbabı, anlayış ve zevk sahipleri ve marifet ehli kimseler için açıktır ki saadetli 
peygamberlikten sonra yüce mertebelerin en şereflisi ve ulu makamların en latifi Al-
lah’ın has velisi olmaktır ki bu da ibadet ağacının meyvesi ve marifet bahçesinin nuru-
dur. Allahu teala şöyle buyurdu: ‘Vemâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ liye’büdûn’ (ya da 
liya‘rifun). Gerçi ‘Allâhü veliyyü’l-lezîne âmenû yuhricühüm mine’z-zulûmâti ile’n-nûr’ 
hükmü ile bütün mümin erkek ve kadınlar umumi bir velilik şerefi ile şereflenmişlerdir. 
Lakin ‘Elâ inne evliyâ’allâhi lâ-havfün aleyhim velâhüm yahzenûn’ saadetli kelamına 
mazhar olanlar, şeyhlerin büyükleridir ki halk ile Hakk arasında bir berzah olarak ke-
malden sonra olgunlukta tafsilat elde etmiş ve insani kemalatın bütününü tahsil etmiş-
lerdir. Gerçi ‘Et-turukı ilallâhi bi- adedi enfâsi’l-halâyık’ ifadesinin manasınca Hakk’a 
ulaşan yolların sınırı ve sayısı yoktur. Lakin akrabü turukın ilallâhi ve eshelü sübülin 
bî-iştibâhin tarîka-i enîka-i Halvetiyye’dir ki Alemlerin Övüncü Hz. Peygamber sallal-
lahu aleyhi ve sellemden bu zamana gelinceye kadar değişip tahrif olmamıştır. Halvetî 
şeyhleri her asırda zahirî ve batınî ilimleri birleştirmiş ve temiz bir akait ve açık, sahih 
bir usul üzere kitap ve sünnete tabi olarak 

[70]

Ümmetin icmasına muvafakat etmek adetleri olmuştur. Her halleri naklî deliller ile de-
lillenmiş ve aklî şahidelerle beyan edilmiştir.

Nazım:

Bular şol bende-i dergâhdur ki 
Olupdur bend-i ğamdan cânı âzâd 
Egerçi zâhiren pür-ğam görinür 
Velî bâtınlarıdur hürrem ü şâd 
Misâlidür bular nâr-ı Halîl’ün 
Taşı pür-sûz ü içi gülşen-âbâd 
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Şiir:

Sebekat lehüm minellâhi’l-hüsnâ 
“Ve elzemehüm kelimete’t-takvâ” 
Haraka’l-hucube envâruhüm 
Vecâlet havle’l- arşi esrâruhüm 

(Nesir) Bütün âkillerin aklı ve anlayışı, hakîmlerin fikri ve hikmeti ittifak etmişlerdir 
ki Halvetîlerin birisinin karakter ve ahlakını değiştirmek ya da ala sirete dönüştürmek 
istense bu için bir yol bulmak imkansızdır. Zira bunların bütün hareket ve duruşları, 
nübüvvet mişkatinden aktarıldığı için insanlar içerisinde ekrem olmuşlardır. (Leyse 
verâe’n-nübüvveti nûrun yüstezâ’ü bihi) sahih rivayeti ile bildirildi ki muttakilerin 
imamı, velilerin ve ariflerin efendisi, vasıl olanların sûbu, kamillerin matlubu, imamet 
göğünün güneşi, keramet tahtının Cemşid’i, lahut aleminin merdivenlerinin vakıfı, na-
sut aleminin merdivenlerinin ârifi, mücahede gözlerinin pınarı, müşahede fenlerinin 
toplamı, velilik kitabının Fatihası, vesayet mushafının sonu, ilahî sıfat ve isimlerin ay-
nası, hilafet ve şahlık mertebesinin layığı, menkıbeler sahibi, makam ve mansıpların 
tayin edicisi, Allah’ın galip aslanı Ali bin Ebi Talib (Allah ondan razı ve olsun ve yüzünü 
tekrim etsin.) bir gün Rasul-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 
huzurlarına gelip ‘ya Rasulullah düllenî alâ-akrabi’t-turukı ilallâhi ve efd. alihâ ındellâhi 
ve eshelihâ alâ ıbâdillâhi Te âlâ’ dedi. Hazret-i Peygamber (s.a.v.) de ‘Aleyke bimâ nilte 
bi-hi’n-nübüvvete’diye buyurdular. Yani ‘benim kendisiyle nübüvvete eriştiğim amel, 
senin üzerine lazım olsun’ dedi. Hazret-i Ali ‘o amel nedir?’ diye sorunca Hazret-i Pey-
gamber, ‘tenhada ve halvet yerde Allah’ı zikretmekte devam etmektir’ dedi. Hazret-i Ali 
de ‘Hâ-kezâ fazîletü’z-zikri ve küllü’n-nâsi zâkirûne’ yani ‘Allah’ı zikretmenin faydası ve 
getirisi bu kadar çok mudur? Halbuki bütün insanlar Allah’ı zikrediyorlar’ dedi. Fahr-i 
Alem sallalahu aleyhi ve sellem ‘ya Ali, yeryüzünde ‘Allah Allah’ diyen bir insan oldukça 
kıyamet kopmaz.’ dedi. Hazret-i Ali ‘ya Rasulullah, öyleyse nasıl zikretmek gerekir ki 
makbul olsun, bana telkin buyurun’ dedi. Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
lem ‘gamz ayneyke ve ensıt hattâ ezküra selâse merrâtin ve ente tesme u minnî sümme 
kul ente selâse merrâtin ve ene esme u minke’ yani ‘gözlerini yum ve sükut eyle. Hatta 
ben üç kere zikredeyim sen dinle, sonra sen de zikret ben dinleyeyim’ dedi ve o mübarek 
sürmeli gözlerini iki alemden yumup sesini yükselterek ve uzatarak ‘lâ ilâhe illallâh’ 
diye üç defa sağ taraflarından ‘lâ ilâhe’ ile başlayıp sol taraflarına ‘illallah’ ile vurdular. 
Hazret-i Ali sükut edip dinledi ve sonra kendi de bu üslup üzere üç kere ‘lâ ilâhe illal-
lâh’ dedi. Hazret-i Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işitti ve ‘Cebrail, Alemlerin 
Rabbi’nin emri ile bana da bu üslup üzere telkin eyledi’ diye buyurdular. Hazret-i Ali de 
günler ve geceler geçerken bu zikri ihmal etmedi ve ruhani ilerleme ve Sübhânî tecel-
liler o kadar müyesser oldu ki fetihler açılarak ruhlar alemi açıldı ve görmediklerini 
görüp bilmediklerini bilmeye başladı. Fe-vesale ilâ (Mâlâ aynün ra’et velâ üzünün semi 
at velâ hatara alâ-kalbi beşerin)Daha sonra Hazret-i Alî bu zikri, muhterem oğulları 
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İmâm Hasan ve İmâm Hüseyin Hazretleri’ne, Hasan-ı Basrî’ye ve Kümeyl bin Ziyâd’a tel-
kin etti. Hasan-ı Basrî, Habîb-i Acemî’ye o da Dâvûd-ı Tâ’î’ye o da Ma rûf-ı Kerhî’ye (bir 
rivâyette İmâm Hüseyin’in oğlu Zeyne’l- Âbidîn’e’ o da oğlı İmâm Muhammed Bâkır’a o 
da oğlu İmâm Câfer-i Sâdık’a o da oğlu İmâm Mûsâ Kâzım’a o da oğlu İmâm Alî Rızâ’ya o 
da yine Mâ rûf-ı Kerhî’ye o da Şeyh Serî Sekatî’ye o da kız kardeşinin oğluŞeyh Cüneyd-i 
Bağdâdî’ye o da Mimşâd-ı Dîneverî’ye

[71]

O da Şeyh Muhammed Kerdî’ye o da Şeyh Veliyyüddîn-i Kâdî’ye o da Şeyh Ömer Bekrî’ye 
o da Şeyh Ebu’n-Necîb Sühreverdî’ye o da Şeyh Kutbuddîn-i Ebherî’ye o da Şeyh Ruknud-
dîn-i Necâşî’ye o da Şeyh Şihâbüddîn-i Tebrîzî’ye o daŞeyh Cemâlüddîn-i Ezherî’ye o da 
Şeyh İbrâhîm-i Zâhid-i Geylânî’ye o da Şeyh Ahî Ahmed Halvetî’ye o da Şeyh Pîr Ömer 
Halvetî’ye o da Şeyh Ahî Merem Halvetî’ye o da Şeyh İzzüddîn Halvetî’ye o da Şeyh Pîr 
Sadruddîn Halvetî’ye o da Hazret-i Seyyid Yahyâ Şirvânî’ye o da Mollâ Pîr Ahmed-i Er-
zincânî’ye o da Şeyh Muhammed Cemâl-i Halvetî’ye -ki Çelebi Halîfe ismiyle meşhurdur- 
o da Şeyh Sünbül Sinân Efendi’ye o da Şeyh Merkez Muslihuddîn Efendi’ye ve bu ikisi de 
Şeyh Yakûb Efendi’ye o da Kutbü’l- Ârifîn Hasan Efendi Hazretleri’ne (Allah bizi onların 
sırlarıyla takdis eylesin ve eserlerinin ve nurlarının berektiyle feyizlendirsin) telkin et-
miştir. Gerçi bu yüce silsilede zikr olunan saadet sahibi zatların her birisinin yıldızla-
ra denk menkıbelerini anlatmak için nice bölümleri ihtiva eden birer kitap toplamak 
mümkündür. Ama bu acele olarak tertip edilmiş risaleyi yazmanın asıl gayesi şudur:

Beyit

Pâdişâh-ı din ü devlet mâh-ı burc-ı adl ü dâd 
Âfitâb-ı evc-i rif at Hazret-i Sultân Murâd 

(Edâmellâhü eyyâmehü ve enâme’l-enâmi fî-zıllihi ve ekâmehü) hazretleri ki ezelî Veh-
hâb’ın ihsanlarının havasa mahsus olanı, zeval bulmaz olan sultan halife, sultanlık al-
nının parıltısı, Osmanî neslinin yüz suyu

Kıt‘a:

Nâsır-ı şer -i nebî zînet-i devr-i kamerî 
Âlim-i ilm-i Alî âdil-i adl-i Ömerî 
Fud. alâ merci idür südde-i fazl ü keremi 
S. ulehâ melce’idür izzet-ile hâk-i deri 

(Nesir) Yiğitlik nurlarının mazharı, iyilik eserlerinin kaynağı, efendilik dairesinin 
merkezi, saadet feleğinin kutbu, fesahat figeninin mumu, güzellik çimenliğinin selvi-
si, tatlılık sofrasının tuzu, cömertlik semasının ayı, öyle bir din ve devlet padişahıdır 
ki padişahlık kisvesinde derviş mizaçlı, evliya hasletli, şahide atlas cüppe ehl-i beytin 
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safalarını kazanmış bir velilik eden yiğittir ki ‘lâ’ kılıcı ile zülfikar gibi sûrî eserlerinin 
perdelerini dağıtmış ve kesret rüsumunun hücumlarından asla değişmemiş ve temkin-
lilik makamında durmuştur. (Zâlike fazlüllâhi yü’tîhi men-yeşâ’)

(Beyit) 

Selâtîn-i uzlet-gedâyân-ı Hay 
Menâzil-i şinâsân güm-kerde-pey 

(Nesir) olanlar eğer bu kesret denizine düşseler vahdetin safalarını unutur ve mutlaka 
gaflet şarabını içerlerdi. Elhak doğrusu budur ki:

(Beyit) 

Gündüzin halk-ı âleme şâh ol 
Gicelerde gedâ-yı dergâh ol 

diye kudsî ruhların teyit etmesiyle kuvvetlenmiş olup vakitli vakitsiz tevazu atına bi-
ner ve büyük velilerin bereketli mezarlarını gezer.

(Mısrâ ) 

(girye-i zinde bih ez şîr-i mürde) 

diyenlerin ham sözlerine iltifat etmeden, emin kimselerin (İzâ tehayyertüm fi’l umûri 
feste înü min-ehli’l-kubûri) diye naklettikleri Rasulullah’ın hadis-i şerifine itikat ve iti-
mat ederek salih seleflerin ve önceki imamların yolundan gitmesi ahir zaman düşkün-
leri için büyük bir nimettir ki gece ve gündüz durmandan bütün amellerini bırakıp bu 
nimete şükretseler binde birini eda edemezler.

(Beyit) 

Tenümde her kılum bir dil olursa 
Kılamam şükrini bin yıl olursa 

(Farsça beyit) 

Ger be-gûyem vasf-i âteş ber-devâm 
Bugzered ömr ü negerded în tamâm 

Bu günahı çok zavallı, ayıp ve kusur belasının müptelası, Yakub oğlu Yusuf ki hâlâ

(Beyit) 

Tarîk-i Halvetî’nün çâkeriyem 
Mezâr-ı Sünbül’ün hâk-i deriyem 

Diledim ki Padişah Hazretlerinin yüce huzurlarına ve saadetli zatlarına halisane kullu-
ğumu bildirmek için güzel bir risale telif edeyim. Bu menkıbelerle dolu risalenin içeriği 
şudur: Halvetiyye tarikatının Rum diyarına gelip yayılmasına sebep olanlar kimler-
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dir, bunların meşhurları kimlerdir, özetle beyan eyleyeyim. Bunların halifelerinden de 
meşhur olanları belirteyim. Ve saadetli senedimiz Çelebi Halife, Sünbül Efendi, Merkez 
Muslihiddin Efendi ve Yakub Efendiler ki hepsi sırayla aynı seccadeye oturmuşlardır, 
bunların ahlaklarından ve menkıbelerinden El-kalîlü yedüllü ala’l-kesîr. Ve’l-katratü tü-
nebbi’ü ani’l-ğadîrdiyerek birer menkıbe zikredeyim.

(Nazım) 

Ger merâ ez-hâl-i merdân nîst behr 
Zikr-i îşân bih ki ender kâm-ı zehr 

(Nesir) Öyle ki bu zikrolunan büyük azizler ne derece ihtirama layık kimselerdir ortaya 
çıksın, kudsî ruhlarından ruhânî feyizler ve Rabbâni fetihler elde etmeye sebep olsun. 
Yakub Efendi’den sonra oğulları Sinan Çelebi Efendi –ki bu kitabın müellifinin kardeşi-
dir- cülus etmiş daha sonra bizim şeyhimiz Ariflerin ve Şeyhlerin Kutbu, Kur’an, Tevrat, 
Zebur ve İncilin Alimi Hasan Efendi hazretleri cülus etmiştir. Öncellikle malum olsun ki 
önceki silsilede zikrolunun Hazret-i Seyyid Yahya evliyanın büyüklerindendir. Şirvan’ın 
Şemahî nahiyesinde Bakü isimli bölgede oturmuş,

[72]

Hayatı müddetinde gece ve gündüz on iki bin tane teslim olmuş müridi halvet ve uzlet 
etmiş ve çoğu olgunluk mertebesine erişmiştir. Rivayet olunur ki Seyyid Yahya misal 
aleminde kendisini gökyüzüne çıkmış ve eteğine bir miktar buğday almış her tarafa, 
doğuya ve batıya, Acem ve Arap diyarına saçar olarak görmüş. Bunu Şeyh Pir Sad-
ruddin Hazretleri’ne arz edince şeyh bunu hilafet eserinin çokluğu ve velilik nurunun 
ziyadeliği olarak tabir eder. Bu bahsedilen dervişler içinde dört kişi mecaz, mümtaz ve 
niyaz ehli içinde seçkin olmuştur. İlki Şeyh Molla Pir Ahmed Erzincânidir ki marifetul-
laha mazhar olmuştur. İkincisi Dede Ömer Ruşenîdir ki ilahi aşka mazhar olmuştur. 
Üçüncüsü Molla Ali Halveti’dir ki ilahi cezbeye mazhar olmuştur. Dördüncü ise Mol-
la Habib Karamani’dir ki zühd, takva ve veraya mazhar olmuştur. Ve bu dört dostun 
dervişleri ve halifeleri her bir diyarı nurla doldurup bütün alemi kuşatmışlardır. Ama 
Molla Habib’in meşhur halifesi olan Cemal Efendi bütün alem katında makbul ve in-
sanların kendisine uyduğu bir zat olarak asrının yeganesi ve zamanının biriciği, za-
hir ve batını mamur ve meşhur olmuş bir kimsedir. Nurlu kabirleri Hazret-i Ebu Eyyüb 
Ensarî’nin (Allah rızası üzerine olsun) karşısında, Sütlüce’dedir ve ziyaret edilir. Onun 
meşhur halifesi Konya’da bulunan Ezelî-zadedir ve onun da halen halifesi olan zat Viş-
ne Efendi’dir. 

Molla Ali’nin meşhur halifeleri Edirne’de bulunan Molla Mesud ve İstanbul’da bulunan 
Süleyman Halife’dir ki Sufiler Hamamı civarındadır. Yine taşrada bulunan Şeyh Sinan 
da vardır ki Şeyh Sinan Karyesi denilen bir yerdedir. Bunların yanında Tire’de bulunan 
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İmamzade de vardır. Müfti Şeyh, Bayezid-i Rumi ve Divane Şüca da halifelerdendir. Şu 
anda bazı fukarası mevcutsa da bitmeye yakındır. Meşhur bir isim duyulmaz. 

Dede Ömer Ruşeni’nin meşhur halifelerinden Mısır’da Şeyh İbrahim-i Gülşeni vardır ki 
hala seccadesinde oğlunun oğlu Şeyh Ali Baki vardır. Halifelerden Şeyh Şahin ve Şeyh 
Timurtaşî vardır ki halen Şeyh Kerimüddin’in şeyhidir.

Molla Pir Ahmed Erzincanî hepsinden yaşlı ve önce gelir. Cemilü’ş-şimi azizdir. Saadetli 
senedimiz olan Çelebi Efendi’nin şeyhidir.

Çeleb Efendi (Allah aziz sırrını takdis eylesin) Bahsi

Çelebi Halife Aksaray’da doğmuştur ve alimler içerisinde telifler ve tasnifler ile bilinen 
Şeyh Cemaleddin-i Aksarayî ve Hazret-i Ebu Bekr (Allah ondan razı olsun) neslindendir. 
Onun torunlarındandır. Kazasker olduğu için Çelebi diye meşhur olmuştur. Mahlasları 
Cemal-i Halvetî’dir. Halihazırda hayatta olan kadılar kadısı, halkın iftiharı olan Fazıl 
Efendi’nin babası Merhum Müfti Ali Çelebi ve Piri Paşa –ki o da merhum Sultan Selim’in 
makbul bir veziridir- Çelebi Halife’nin amcalarıdır. Yüce cetleri Cemaleddin’e nispet edi-
lir ve bunlara Cemalî-zâde denilir. Çelebi Efendi (Allah, aziz sırrını takdis eylesin) nice 
zaman boyunca büyük alimlere hizmet etmiş ve her derecede zahiri ilimlerde kudret 
elde ettikten sonra

(Beyit) 

Câh bir dest-i mâl imiş bildüm 
Nakş-ı anun hayâl imiş bildüm 

(Nesir) diyerek sufi tarikatına rağbet etmiş ve kendi nefsi ile nice zaman boyunca müca-
hede ve riyazat ettikten sonra Zeynüddin Hafi tarikatından birine vasıl olarak o tarikat-
ten icazet almış ve sonra kanaat etmeyip Halvetiyye’den Şeyh Tahir’e –ki kendisi kuv-
vetli bir kimseymiş ve ümmi olduğu için ‘feyiz’ diyeceği yerde ‘hayız’ dermiş- bir müddet 
daha irade getirdikten sonra Çelebi’nin meşrebinin kuvvetini görerek ‘bundan sonra 
benim seni irşad etmeye kudretim yoktur. Seyyid Yahya’ya varman gerek’ diye işaret 
edince Çelebi Hazretleri de Şirvan’a doğru yola çıkmış giderken Azerbaycan’da Molla Pir 
Ahmed’e erişmek nasip olmuş. ‘Hazret-i Seyyid yaşlıdır, onun hizmetine erişmek adeta 
ihtimal dışıdır. Eğer bu tarafa yine dönmek nasip olursa muradın hasıl olur’ diyerek ken-
disinin yolculuğuna işaret etmişler. İlahi hikmet neticesi Çelebi Efendi Şirvan’a girdiği 
gün Seyyid Yahya vefat eder ve cenaze namazına katılır. O gece Hazret-i Seyyid’in nurlu 
kabirleri üzerinde istihare edip ona yönelince Hazret-i Seyyid Yahya ‘ oğul, var pire ye-
tiş, marifetimin emaneti ona teslim olunmuştur. Halifelerimin halifesi odur’ diye ruhani 
sipariş verince yine Pir’e müracaat eder ve biraz sohbet ile asıl amacı müyesser olur. İr-
şada icazet vererek Rum diyarına gönderir. Bir süre Tokat’ta bulunduktan sonra Amas-
ya’ya gelir. Sultan Bayezid-i Veli Amasya’da şehzade iken Çelebi Hazretlerine muhabbet 
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besler ve her zaman sohbetlerinin şerefi ile şereflenirlerdi. Merhum Sultan Mehmed’in 
veziri Ahmed Paşa, Sultan Bayezid’i ara ara babasına gammazlar hatta katledilme-
sine işaret edermiş. Sultan Bayezid bundan çok kederlenerek Kapıcı Başı’yı Hazret-i 
Şeyh’e ‘bir muradım vardır hallolması için teveccüh buyursunlar, Allah teala hayırlı 
ise nasip eylesin’ diyerek göndermiş ve Kapıcı Başı’ya ‘eğer şeyh ‘muradı nedir, belirt-
sin’ derse, kendilerine malumdur, söylemeyegerek yoktur, dersin’ diye tenbih etmiş. 
Kapıcı Başı vazifesini yapınca şeyh ‘acaba muratları ne ola?’ diye sorunca Kapıcı Başı 
‘sultanımız, söylemeye gerek yoktur, buyurdular’ demiş. Şeyh de ‘peki, şimdi var git, 
sabah gel haber al’ buyurmuş. Kapıcı Başı sabah yine gelince ‘muradı Vezir Ahmet Pa-
şa’yı felakete uğratmaktır ancak Hazret-i Şeyh Vefa onun için yüz içinde yüz muska 
yazmıştır ve Paşa onu daima başında taşır, ona değme kimse çare bulamaz ancak der-
vişler bir yol bulur gibi ettiler. Yirmi güne kadar belli olur’ diye vade ettiler. İlahi hik-
met neticesinde yirminci gün Sultan Mehmed vefat etti. Vezir Ahmed Paşa, Sultan Ba-
yezid’den başka bir şahı tahta oturtmak üzere hareket ederken başındaki muskanın 
bazı şekilleri ter sebebiyle bozulur ve düzelttirmek için Şeyh Vefa’ya gönderir. Muska 
başından gidince devleti de gider ve yeniçeriler kendisini katlederler. Sultan Bayezid 
saltanat tahtına oturur. Çelebi Hazretleri de birkaç sene geçtikten sonra Sultan Baye-
zid’in ısrarcı mektupları üzerine ‘varalım İstanbul’u görelim ve belki hakka talip olan 
alimlerlerden istifade etmek nasip olur’ diyerek yüz dervişi ile Üsküdar’a gelirler. O 
zamanlar Üsküdar bir iskele ve bir iki evden ibaretmiş. Kış mevsimi olduğundan kar 
ve yağmur sebebiyle üç gün beklerler. En sonunda Hazret-i Şeyh dervişlerini araştı-
rır ve bir dervişte üç akçe para bulunur. Şeyh gazaplanarak ‘üç günden beri alıkonul-
mamıza sebep buymuş’ diyerek akçeleri denize attığı gibi alem açılır. Sultan Bayezid 
kendilerine kadırga yollayarak İstanbul’a geçirirler. Devlet erkanı ve ayanlar, alimler 
ve şeyhler dalga dalga gelerek ziyaret ederler. Şeyhin kudsi sözleri ile ziyaretçilerin 
ziyafet ettiğini diğerleri de görür ve şehir içinde şeyhin bereketli gelişleriyle müşerref 
olmayan kimse kalmaz. Hatta ariflerin önderi ve vâsılların en seçkini olan Şeyh Ve-
fa-zade Hazretleri de (el-kâdimü yüzârü) sünnetini ihya ederek şeref vermiş ve şeref 
bulmuşlar. Halen zaviyesinde sakin olduğumuz Mustafa Paşa meğer o zamanda Ka-
pıcı Başı imiş ki Amasya’da Sultan Bayezid’in elçiliği ile Hazret-i Şeyhe gelip nice gizli 
sırlara vakıf olurmuş. Yine Kapıcı Başı olarak Sultan Bayezid merhumun muteber ve 
makbul kulu Hacı Muslihuddin diye gayet severmiş. Şu anda bazı ahkamda Kapıcılar 
Başı Hacı Muslihuddin diye yazılmıştır. Hazret-i Şeyh’in ihlaslı bir müridi olduğundan 
İstanbul’da kalmasını ümit ederek Sultan Bayezid’den Yedikule semtinde Kızlar Kilise-
si ismiyle bilinen köşeyi istemiş ve padişah da orayı ihsan edince büyük bir hankah, 
uzletpenah, imaret, cami, medrese ve hamam inşa etmiş. Çelebi Hazretleri dokuz yıl 
boyunca orayı teşrif etmiş. Etraftaki insanlardan onun zamanına erişenler ceminin 
mumuna pervaneler gibi toplanmıştır.
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(Beyit) 

Ka betü’l- uşşâk bâşed în-makâm 
Her ki nâkıs âmed în-câ şud tamâm 

Her kim ki Çelebi Hazretleri’nin kimya edici nazarına erişmişse asla nasipsiz kalmamış 
ve tarikatten hissedar olmuştur. Allah’a hamd olsun ki ben zayıfa da onların muhte-
rem hizmetçilerinden olmayı nasip eyledi. Merhum Sultan Bayezid iki defa gelip ziyaret 
etmiştir. Hankaha oturup selim bir kalp ile teslim olan müritleri topluluğuyla o kadar 
şuğl ve mücahede etmişler ki nice dervişler uzletgahlarında sabah ölü olarak ve tecelli 
ateşiyle tamamen nur kesilmiş olarak bulunurmuş. Hatta Şeyh Hazretleri buyururlar-
mış ki ‘bu hankahta o kadar büyük bir şuğl oldu ki nurlarının tesiri kıyamete kadar de-
vam eder.’ Gerçekten de bazı keşif ehli kimselerin ittifakı bu yöndedir ki Allah adamları 
ve Hazret-i Hızır aleyhisselam İstanbul’a gelirseler bir Ayasofya’da ve bir de Mustafa 
Paşa’da bulunurlar. Bu konuda nice kıssalar vardır ancak sözü uzatmaktan çekinile-
rek anlatılmadı. Rivayettir ki Sultan Bayezid devrinde büyük bir deprem ve veba vaki 
olmuş ve çoğu insanlar firar edip dağların tepesine yerleşmeyi seçmek kesinleşince bu 
korku ile insanların kalbine korku ve ürperme gelmiş. Padişah hazretleri o zamanın bü-
yük alim ve salihlerini toplayıp istihare ve istişare etmişler. En sonunda şu fikirde karar 
kılmışlar: duaları kabul olan, kuvvetli bir kimseyi Enbiyalar Sultanı ve Ceza Gününün 
Şefaatçisi aleyhissalatu vesselam hazretlerinin Ravza-i Mutahharasına gönderip bu 
büyük musibetin ortadan kaldırılması için şefaat istesin. 
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Ancak bu büyük hizmetin altından Çelebi Halife’den başka kimse kalkamaz diye ittifak 
etmişler. Özellikle ‘yüce cetleri Hazret-i Sıddık-ı Ekber’dir ki Hazret-i Seyyidü’l-Beşer ile 
aynı yatakta yatmıştır’ diyerek bu durumun hallini Padişah hazretlerine arz ettikle-
rinde Şeyh Hazretlerine kırk bin akçe ve bir katır; kırk dervişine de ellişer filori verdi-
ler ve bütün alimler, devlet erkanı, ayanlar, emirler, vezirler ve kazaskerler geldiler 
ve Hazret-i Şeyh’i Üsküdar’a geçirirler. Herkes şöyle söyler ki Şeyh hazretleri bu niyet 
üzere Üsküdar’a geçtikleri gibi zelzele ve veba tamamen yok olur. Hazret-i Şeyh ağla-
yarak ‘bizim uğursuz ayağımız şehirden dışarı çıkınca fakirlerin duaları kabul gördü’ 
diyerek hemen kendi nefisleri için tevazu gösterirler. Padişah, ‘elhamdulillah, işimiz 
meşakkatsiz görüldü ve muradımız nasip oldu. Şeyh efendi ihsan edip yine hankaha 
dönüp dervişleri terbiye etmeye başlasınlar’ deyince Şeyh Hazretleri ‘artık ahir ömrü-
müzdeyiz. Bir hacc-ı surî de nasip olmuş değildi. Hazırlıklarını sefer için ayarlayarak 
(Fe-izâ azemte fe-tevekkel alallâh) diyerek Şam-ı şerife eriştiler. O mukaddes diyarın 
bütün ahalisi şeyhi karşılayıp binlerce tazim ve hürmet ile bir makama yerleştirdiler. 
Hac kafilesi çıkınca hemen mahrem olup yola çıktılar. Üç menzilden sonra ‘Beytullah 
yolunda hakikat şarabını içerek ahirete intikal edenlerin amel defterlerine kıyamet 
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gününe kadar birer makbul hac sevabı verilmesi ne lezzetli bir devlettir’ demekle gö-
çeceğine işaret ederek dervişleri huzurlarına davet ederler. Ve vasiyetlerinde, sevinçli 
hacıların her mevsimde gelip giderek geçtikleri yol üzerine defnolunmak murat eder-
ler. Kerimeleri Safiye Hatun’un Ariflerin Kutbu Sünbül Efendi Hazretleri’yle evlenmesini 
vasiyet ederler ve irşad seccadesini de bunlara sipariş ederek dervişlerine yumuşak 
sözler, teselliler ve hayır nasihatler söyleyip selim bir kalp ile ruh-ı şeriflerini Cenab-ı 
Hakk’a teslim ederler. Ravvahallâhu rûhahû ve nevvera d. arîhahû.

(Beyit) 

Seddî şikeste ki tâ devr-i rûzigâr 
Der gûş-ı tâs-ı çarh be-mând ez-ân-tanîn 

Fe-emmâ 

(Mısrâ ) 

Çâre-i nîst derîn mes’ele illâ telsîm 

(Nazım) 

İgen bu nakş-ı nigâr-ı cihâna aldanma 
Ki pâyidâr degüldür muzahrafât-ı cihân 
Kazâ eliyle yazılmış cemî -i eşyânun 
Vücûdı safhasına “Küllü men- aleyhâ-fân” 

(Nazım) 

 Aleyke selâmüllâhi yâ şeyhal-meşâyih 
Ve rahmetühü mâ-şâ’e en-yeterehhamâ 
Fe-mâ-kâne şeyhun hülkühü hülkü vâhıdin 
Ve-lâkinnehu bünyânü mülkin tehedde mâ 

(Beyit) 

Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün 
Hazret-i Şeyhi alup bu mülki vîrân eyledün

Merhum Çelebi Halife’nin garip kerametleri ve sıradışı sözleri vardı ve zamanının ye-
ganesi, şeyhlerin bir tanesi idi. İrfanının faziletini, bütün insanlar itiraf etmişlerdi. 
Dede Ömer Ruşeni şöyle buyurmuş: gerçi Hazret-i Seyyid’in olgunluklarına nihayet 
yoktu. Dört kişi buna mazhar olmuştu lakin hepsini bir keseye koyup mühürleyip Çele-
bi Halife’ye teslim ettiler. ‘Zühd, takva, marifet, aşk ve cezbe tamamen Çelebi ile birlikte 
Rum’a gitmiştir’ diye şehadet ederek Şeyh Erdebilli Sinan Efendi’yi Tebriz’den Hazret-i 
Şeyh’in hizmetine göndermişlerdir. Tasavvuf hususunda Arapça, Farsça ve Türkçe 
olarak yazılmış güzel eserleri vardır. Kırk hadisi, işaret üzere tevil etmiş ve Kur’an-ı 
Kerim’den bazı sureleri tahkik etmiştir ki büyük alimler bunları işitince hayret par-
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makları derkâm olmuştur. İnsanların iç yüzlerini okumada eşsizdi. Tevhit ile alakalı 
gazelleri vardır. Dervişler bunları zikir esnasına teberrüken okurlar. Bu beyitler on-
lardandır:

(Gazel) 

S.afha-i sadrında dâ’im âşıkun efkâr-ı Hû 
Şâkirün şükri Hüvellâh zâkirün ezkâr-ı Hû 
Sidre seyrine muhakkak iresiye Cibrîl-i Emîn 
Olmasa anun dilinde dem-be-dem tekrâr-ı Hû 
Nâleden ney deldi bağrum Hû diyü nâlân ider 
Mevlevîler mesnevîden başladı eş âr-ı Hû 
Ravza-i Hû’da makâm it ey Cemâl-i Halvetî 
Tâ vücûdun mülkine keşf ola bu esrâr-ı Hû 

Şu anda mübarek hırkaları, siyahları, mübarek elbiseleri, mücahede ettikleri kemerleri 
hankahta saklanır. İnsanlar bunlara bazı hastalıklara deva bulmak için temiz bir niyet 
ile gelerek dua etseler Allah’ın inayetiyle şifa nasip olur.

(Şiir) 

Pâdişâhân-ı cihân çün be-ğammî haste şevend 
İsti ânet (ez) zi-der kûşe-nişînân talebend 
Gerçe der sufre-i şâhân buved envâ -ı na im 
Lukma-i âfiyet ezhân-i gedayân talebend 

Çelebi Efendi’nin temiz nefeslerine erişenlerden hiçbirisi mahrum kalmamıştır. Her bi-
risi kabiliyeti derecesinde tarikatten hissedar olmuştur. Lakin tam bir zuhur ile alemde 
meşhur olanlardan birisi Şeyh Veys’tir ki zamanında yetmiş bin müride kisve giydir-
miştir. Şeyh Davud onun mürididir ki Mehdi olduğu töhmetiyle katlolunup şehit olmuş-
tur. Gerçekten de aralarında bir konuşma geçerken oradaki cahiller tarafından yanlış 
anlaşıldı. ‘sırat-ı müstakim üzere hidayet edici(hâdi) ve hidayete erici(mühtedi)’ diye-
cekken yanlışlıkla halk arasında ‘mehdî(hidayete erdiren)’ olarak yaydılar. İlahi kaza 
neticesinde bu durum hüsranlarına sebep oldu. (Allahümme âfinâ)

Yine bir halifesi de Hayreddin Efendi’dir ki zamanında velilik ve kerametler ile vasıf-
lanmış bir azizdir. Üsküdar’da medfun bulunan Konrapalı Muslihuddin Efendi onun ha-
lifesidir. 
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Kastamonu’da bulunan Şaban Efendi de Hayreddin Efendi’nin halifesidir. Halen bun-
ların halifeleri ve eserleri nihayete ermemiştir. Padişah Hazretleriyle gelen Şeyh Şüca 
Efendi, Şaban Efendi silsilesindendir. 
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Çelebi Efendi’nin diğer bir halifesi de Kasım Çelebi’dir. Hadım Ali Paşa, onun için İstan-
bul tavuk pazarı yakınlarındaki Dikilitaş civarında bir zaviye inşa ettirmiştir. Kendisi 
son derece marifetullah ve dervişlik ile bilinen bir azizdir. Kasım Çelebi’nin iki halife 
zuhur etmiştir. Birisi Şeyh Serhoş Bali Halife’nin şeyhi olan Ramazan Halife’dir. Diğeri 
de Sofya’da bulunan Bali Efendi’dir ki o tarafları ihya etmiştir. Kendisinin ve halifele-
rinin on bin dervişi vardır. Merhum Kutbularifin ve Gavsulmüteehharin Nureddinzâde 
Şeyh Muslihuddin Efendi onun halifesidir. Kurd Efendi de onun halifesidir. (Allah onları 
çoğaltsın)

Çelebi’nin bir halifesi de İznikî Salahuddin Efendi’dir. Kadri hayli yüce, hoş tavırlı, kamil 
bir insandır. Sünbül Efendi ‘eğer Çelebi Efendi’ye erişmeseydim ona bağlanırdım’ diye 
şehadet edermiş. 

Çelebi Efendi’nin bir diğer halifesi de Uşşaklı Alauddin Efendi’dir. Gayet ulu bir azizdir. 
Mağnisa’da bulunan Karlızade ve Yiğit Başı ve İstanbul’da hala hayatta olan Şeyh Sü-
leyman Efendi Alauddin Efendi’nin halifeleridir.

Sünbül Sinan Efendi Hazretlerinin Menkıbeleri Bahsi(Allah sırrını takdis eylesin)

Çelebi Efendi’nin halifesi, vekili ve damadı Şeyh Sünbül Sinan Efendi’dir ki doğduğu yer 
Merzifon, büyüdüğü yer ise Hamid ilinin Borlu kazasıdır. Zahir ilimlerinde Hidaye ve 
Şerh-i Mevakıf ezberinde idi. İlim adamlarından Efdalzade’nin hizmetinde bulunur ve 
ara sıra şeyhlerin meclisine varırdı. Bir gün şöyle bir vakıa görür: insanlar bir kuyu-
dan su alırlar. O da almak ister. Su, kuyunun ağzına çıkar ve hiç yorulmadan alır. Çelebi 
Efendi’ye bunu tabir ettirmeye gelince hemen Mevlana ‘vücudunda mevcut olan ilahi 
feyizlerin galeyanı var. Başkalarının yorularak ve uğraşarak elde ettikleri feyizler 
senin karşına gelir. Niçin kuvvetini fiile getirmezsin’ diye Sünbül Efendi’nin gönlünde-
kini okur ve alıp sinesine basar. ‘Sende muhabbetullah kokusu var’ diye Sünbül Efendi 
ile koklaşırlar. Şeyh Sünbül Efendi hemen kavuk ve bağlılıklarını, makam ve riyaseti-
ni terk eder ve mücahede kemerini beline bağlar. O kadar şuğl üzere bulunur ki Çelebi 
Efendi Hazretleri odasında rahat edemeyip sürekkli Sünbül’ün hücresini dolaşırmış. Üç 
yıldan sonra hilafet verip Mısır’a göndermiş. Çerkes Memlükleri zamanında Mısır’da 
çok itibar bulmuş ve fazilet ve irfanını bütün Mısır alimleri ikrar etmişler. Çelebi Efendi 
Şam-ı Şerif yolundan hacca yönelince Mısır’a ‘Kabe’ye gelesin. Bazı hizmetler vardır’ 
diye mektup göndererek nice sırları bildirmiş. Sünbül Efendi Mısır yolundan Mekke-i 
Mükerreme’ye (Allah şereflendirsin) varmış ve Şeyh Hazretleri’ni gelsin diye beklerken 
bazı dervişler matem elbiseleri ile baş açık, yalın ayak halde gelerek Hazret-i Şeyh’in ‘ir-
ci’î’ sadasının nidasına nara vurduğunu, cevlan-ı kenan? ‘lebbeyk Allahümme lebbeyk’ 
diye hakiki Kabe’ye vasıl olduğunu yani mihnet ülkesinden cennet diyarına göçüp vus-
lat bayramına canını kurban ettiğini haber verdiler.
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(Beyit) 

Id-i vuslatun irişmeglige imkân olsun 
Bir başım var o dahı yoluna kurbân olsun 

Sünbül Efendi ‘innâ lillâhi ve innâ ileyhi-râci ûn’ diyerek musibetine sabretti ve şu beyit-
lerle amil oldu:

Oldı ibret-nümâ-yı dîde-i cân 
Âyet-i “Küllü men- aleyhâ-fân” 
İrci î tablı çalınur her dem 
Hâb-ı ğafletde cümle halk-ı cihân 
Kimse kalmaz bu dâr-ı fânîde 
Ger gedâ vü ğanî vü pîr-i civân 
Zî-saâdet ana ki ömründe 
Kılmaya kimse hâtırın vîrân 
Gör yarağun gönül ki peyk-i ecel 
İrdi bir lahza dahı virmez emân 

Sonra ada’in-nüsk Şam yolundan İstanbul’a gelerek hankaha yerleştiler. Rivayet olunur 
ki Şeyh Sünbül hankaha gelince üç yüz dervişi meclisinde bulur. Ahali, alimler, ayanlar 
ve devlet erkanı kendisini karşılayıp taziyelerini bildirdikten sonra Şeyh’in vasiyeti 
üzere kerimesi Safiye Hatun’u nikahına aldı ve otuz üç yıl irşad seccadesinde bulundu. 
Merhum babam naklederdi ki Hazret-i Şeyh dervişlerin mücahededeki tembelliğini gö-
rünce ‘ben on sekiz yıl arkamı yere koymadım ve bir şeye yaslanmadım. Hücrenin orta-
sında tahiyyatta oturur gibi uykumu o hal üzere geçirdim’ derdi. Alimlerden Hatib Ka-
sımoğlu ‘Şeyh Sünbül, Cüneyd vaktidir. Onun zamanına denk gelmemiz büyük nimettir’ 
diye şehadet edermiş. Sünbül Efendi, Ömer meşrepli, kavi mezhepli, celalli
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ve yiğit bir kimse idi. Hiç kimes onunla karşılaşmaya kadir değildi.

Hikaye

Sultan Selim, Sarayburnu’nda bulunan köşkü bina etmek isteyip emir verince Mustafa 
Paşa Camii içindeki yeşil mermer direkleri almak istemiş. Mimarlar ve çavuşlar gelip 
direkleri yerinden kaldırmak isteyince Hazret-i Şeyh asası ile çıkıp gazap suretini gös-
termiş. Sultan Selim bunu işitince ‘vazgeçin’ diye emir vermiş ve sonunda Mirahor Ca-
miinin direklerini almışlar. Hala köşkte bulunan direkler onlardır. 

Kamil bir tarikat ehli, hakikate erişmiş, keramet sahibi, varidatları çok, duaları makbul 
bir aziz idi. Devrinde olan şeyhlerin sultanı idi. Asla dünyaya iltifat etmezdi. Dervişlerin 
gayretini çekip mücahede ve müşahede ile eğlenirdi. 
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Merhum babam şöyle nakletti: Şeyh bir mecliste Maksud Dede diye bir kimseyi anarak 
onu metheyledi. Ben de bu kişiyi soruşturdum. Meğer Rumelinde Siroz’da şeyhin ümmi 
bir halifesi varmış. Maksud Dede imiş. Hazret-i Şeyh vefat edip bu hakir Rumeli’ne gi-
dince kasıtlı olarak Siroz’a vardım. Şehre girdiğim gibi hemen bir nurânî ihtiyar kar-
şıma gelip ‘oğul, Maksud’u mu istersin’ dedi. Kerametini izhar edince elini öptüm. Biraz 
zaman sohbetinin şerefiyle müşerref oldum. ‘Şeyh’i ne derece anladınız?’ diye sordu. 
Ben de ‘biz ancak zahirini biliriz, batınını kim idrak edebilir’ diye cevap verdim. Maksud 
Dede ‘benimle şeyh arasında bir sır vardır. Asla kimseye söylemememi bana tenbih ve 
vasiyet etmişti. Şu ana kadar kimseye söylemedim ama sana söyleyeyim’ dedi. 

İlginç bir hikaye

Maksud Dede şöyle anlattı:

Ben, Tokat’ta sanat ehli birisiydim. Bir Cuma günü gördüm ki halk bölük bölük erkenden 
ve acele ile camiye giderler. Ben de oraya gittim. Meğer bir aziz zat gelmiş, vaaz ediyor-
muş. İşittiğimde kalbime tesir etti ve derviş olmaya karar vererek eline yapıştım. Bana, 
‘hayır, seni irşad edecek kişi henüz posta oturmamıştır’ dedi. ‘bu aziz kişi kimdir’ diye 
sordum. ‘Molla Habib’dir’ dediler. Tokat’ta on beş sene daha durduktan sonra İstanbul’a 
geldim. On beş sene daha geçti. Bir Cuma günü Ayasofya’ya vardım. Vaaz eden birini 
dinledim. Yine benim gönlümdeki hali anlattı. Bütün endişelerimden kurtuldum. Kalbim 
nur ile doldu. ‘bu aziz kimdir’ diye sordum. ‘Yedikule yakınlarında Mustafa Paşa hanka-
hında durur, Sünbül Efendi derler’ dediler. Hizmetine vardım, yüzler sürdüm. ‘Tokat’ta 
Molla Habib’in eline yapıştığın zaman sana dediği kelam hatırında mıdır’ dedi. Aklım 
başımdan gitti. ‘Bunu size kim söyledi?’ dedim. ‘Hakkın yolunda böyle şeyler kolaydır. 
Hemen şuğl etmek gerektir, asıl gaye başkadır’ dedi. Ondan sonra şeyh ile aramızda 
perde kalmadı. Daima Şeyh’in huzurunda idim. Müşkillerimi halledip, rüyalarımı ta-
bir ederdi. Dervişler benim şeyhle görüşmediğimi zannederdi. En sonunda hilafet verip 
Rumeli’ne gönderdi. Hayrabolu isimli bir kasabaya vardım. Oranın camisinde iki rekat 
namaza başladım. Bir genç geldip benimle selamlaştı. ‘Maksud Dede hoşgeldin, safa gel-
din’ dedi. ‘Benim ismimin Maksud olduğunu nereden bildin? Ben ömrümde hiç Rumeli’ne 
gelmiş değilim’ diye sıkıştırdım. O da ‘beni salih bir kimsenin oğlu idim. Babam vefat 
etti. Ben de birkaç kalender ile kaçıp seyahate ve marifet kazanmaya gitmek istedim. 
Babamın dostlarından birisi bana nasihat edip istihare namazını öğretti. Rüyamda bir 
pir geldi ve bütün kalenderleri darp etti. Filan gün camiye bir derviş gelir, adı da Mak-
sud Dede’dir’ dedi. ‘Onun için gelip sizi karşıladım’ diye Şeyh Sünbül Efendi Hazretle-
ri’nin vasıflarını beyan etti. Meğer o rüyasında gördüğü pir, Hazret-i Şeyh’in ruhaniyeti 
imiş. Merhum babam der ki ‘o genç, Maksud Dede’nin hizmetinde bulunurken öldü. şu 
anda da mezarı onunla aynı yerdedir.’

Sahih bir nakil ile nakledilmiştir ki Gelibolulu Zaim Muhammed Çelebi şöyle der: ben 
Hazret-i Şeyh’e derviş olup Gelibolu’ya memlekete vardım. İlahi takdir icabı güzel yüzlü 
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bir gence alaka duyup o kadar müptela oldum ki hiç kararım ve istikrarım kalmadı. 
Gece ve gündüz bütün işip ağlamaktı. Akıl ve fikrim dağılmıştı. Bir gün çaresizce o iş-
veli dilber ile tenha bir hamamda bir araya gelmeye karar verdim ve hamama vardım. 
Genç, önceden geldiğini ve halvette peştemalini astığını işitince şevkle 

(beyt) 

Hulle-i cennet olursa çekeyin çâk ideyin 
Dem-i vuslatda bana hâ’il olur pîrehenüm 

(Nesir) Diye soyunup halvete girdim. Gördüm ki Şeyh Sünbül kurna başında oturur. O 
anda ne halde olduğumu bilmez bir şekilde geri döndüm, elbiselerimi giydim ve iskele-
ye geldim. İstanbul’a giden bir gemi varmış. Hemen o gün kuvvetli bir rüzgar ile gelip 
hankahta Şeyh’in huzuruna çıktım. Hazret-i Şeyh Sünbül Efendi beni gördüğü anda ‘ne 
zannediyorsun? Şeyh müridini gözlemezse şeytan ve arzusu onu

[77]

Elbette helak eder. Tevbeni ve istiğfarını yenile’ diye emretti. Ondan sonra Allah’a hamd 
olsun ki nefsani hevesimden kurtuldum.

(beyt) 

Nefs elinden yakayı kurtarmak 
Degme bir pehlivânun işi degül 
Kızıcak gözleri o kelb-i akûr 
Komaz erkek tonuzı dişi degül 

Merhum babam bu hikayeyi naklederdi ve derdi ki: böyle bir mürid gibi ehl-i teslim olur-
sa göze denilen sanki tam bir birlik ile bir daireye varır ki bir ruh iki bedene dönüşür.

Hikaye

Merhum babam derdi ki: Hazret-i Şeyh sema ehli idi. Kendi de kalkardı. Her ne zaman 
şeyh semaa kalksa caminin kubbesi kalkar ve havada meleklerin döndüğünü görürdük. 
O vakitte bu durumu inkar edenler vardı. Vaiz Arap hayli dil uzatırdı. Alimler iki taraf 
olmuştu. Çoğu Şeyh Sünbül Efendi tarafındaydı. 

İlmi bahislerde kimse ona galip olamazdı. Hatta bir gün büyük alimler ve ahalinin 
itibarlı kimseler Sultan Mehmed Camiine toplanmışlar. Merhum Şeyh’i davet ettiler. 
Dervişler ile vardık. Sarı Gürz İstanbul Kadısı ve Gürz Seyyidi Sahn müderrisi ve diğer 
alimlerin hepsi oradaydı. Merhum vardığı zaman ayağa kalkıp karşıladılar. Mihraba 
geçip oturdu, iki tarafında baktı ve ‘ne güzel bir meclisiniz var, niçin toplandınız’ diye 
buyurdular. Sarı Gürz Efendi biraz galiz tabiatlı bir kimse idi. 
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- Senin dervişlerin tevhid ederken devran ederler. Bunun aslı ve delili nedir, beyan eyle’ 
dedi. 

Şeyh: bir kimsenin ihtiyarı elinde değilken ona şer’an nasıl hükmedilir’ dedi. 

- Bunların ihtiyarları ellerinden gitmiş midir?

- Gayri ihtiyari hareket edenleri de vardır.

- Akılları da başlarında durur mu yoksa meftun mu olurlar?

- Hayır, akılları kamildir.

- Bu ne acayip iştir! Hem ihtiyarları elden gider ve meftun olurlar hem de akılları durur. 
Bu nasıl sözdür?

- Seni hiç sıtma tutmuş mudur?

- Evet.

- Öyleyse niçin titreyip hareket edersin? Aklın başında yok muydu? İhtiyarın elden 
gitmesi aklın kalkmasını gerektirmez. Sen evvelden de böyle ahmaklık ederdin filan 
medresede, hatırlar mısın benim hücremin önünden geçmeye çekinirdin. Ben yine o 
Sünbül Sinan’ım, hem de fazlasıyla birlikte.

Diyerek Sarı Gürzü susturdu.

Sonra Gürz Seyyidîye dönerek:

- Beka Efendi! Sen Mustafa Paşa’nın vezir-i azamı iken medresemizde müderris idin. Paşa, 
Cuma gecelerinde dervişlerin sohbetinde bulunurdu. Sen de gelirdin. Kavuğunu ve hır-
kanı çıkartıp sufiler ile sema ederdin. O zamanlar bu meseleyi bilmez miydin? Yoksa bi-
liyordun da Paşaya hoş görünmek için mi yapardın? Bu nefsani garezlerinden ne hasıl 
olur? (Hubbü’d- dünyâ ra’sü külli hatî’etin) gereğince günahın baş ayağı sizdedir. 

Sünbül Efendi hepsini susturdu. ‘Varın halinizle olun’ diyerek kalktı ve hankahına git-
meden minbere çıkıp o kadar hakikatler ve dikkatlerden bahsetti ki çoğu alimler ken-
disine biat etti. Orada on sekiz akıllı alim derviş olup tarikate girdi, cübbe ve sarığını 
çıkartıp tac ve hırka giydiler.

Rivayet edilir ki Mısır ve Şam’ın fatihi Sultan Selim Han Şam-ı Şerif’e vardığında Benî 
Ümeyye Camiinin minberi altında tasarruf sahibi bir aziz ile sohbet etti ve o zat Mısır’ın 
fethi haberini verdi ve ‘İstanbul’da Sünbül’den gafil olma’ diye vasiyet etmiştir. Hatta 
merhum Sultan Selim tebdil-i kıyafet ile bazen Sünbül Efendi’ye gelerek mülakat ve soh-
bet ederlerdi. Hazret-i Şeyh’e bir mor renkli cuka samur kürk ile kaplanmış kaftan ver-
miş ve ‘kendi kaftanımdır elbette’ diyerek iltimas buyurmuşlardır. Merhum Şeyh onu 
çoğu zaman giyerdi. Merhum Sünbül Sinan Efendi’nin menkıbelerini, maarifini, mer-
tebelerini, ve irfanını anlatmak ve yazmak mümkün değildir. 936 tarihinde vefat etti. 
Namazı Sultan Mehmed Camiinde kılınıp Mustafa Paşa Camiinde kendilerinin sakin 
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oldukları hankahın hareminin ortasına defnolunmuşlardır. Üzerlerine bir türbe yapıl-
mıştır ve halen ziyaret olunur.

Merhum Kemalpaşazade vefatına şöyle tarih düşmüştür:

(nazm) 

Pîşvâ-yı sâhib-i ehl-i edeb 
Muktedâ-yı tâlib-i Rûm u Arab 
Reh-ber-i ehl-i Tarîk-i Halvetî 
Bu’l-vefâ kim Şeyh Sünbüldür lakab 
Mülk-i fânîden bekâ iklîmine 
Gitdi tevhîd ile o şîrîn-leb 
Eyledi şehr-i Muharremde sefer 
Leyletü’l-isneynde ol zu’n-neseb 
Ağladı ol gün bulut ye’s-yaşın 
Dökdi gözler yaşını her ibnü eb 
Münkirî dökmezse göz yaşın ne tân 
Seng-i hârâdan çıkar mı su aceb 
Yir u göklerden kamû ins ü melek 
Cem olub kıldı namâzın bî-te ab 
Hâtif-i ğaybî didi târîhini 
Nûr ola Sünbül Sinân’un kabri heb. 

(Nesir): Meclislerde ve inamlarda her zaman kendinin üstünü yanına alırdı. (ravvahal-
lâhu rûhahu’l- azîz.) Devran ve sema hakkında latif bir risale yazmıştır ki Sünbül Efen-
di’nin usül ve fürudaki, kelam ilmindeki mahareti o eserden malum olur. 

Merhum Sünbül Efendi’nin eserleri ve halifeleri nihayetsiz olup birisi Karaman diyarın-
da Cemsiyah Efendi’dir ki kerametleri ile meşhurdur. Şu anda o diyardaki dervişleri ve 
halifeleri sayısızdır. 

Halifelerden birisi de Akşehir’de bulunan Cemal Efendi’dir. Kendisi telifatları, tasnifat-
ları ve halka karışmamasıyla meşhurdur. Alim, arif ve aziz bir kimsedir lakin çok kişiyi 
irşad etmemiştir.

Merkez Efendi Hazretleri’nin Menkıbeleri Bahsi(Allah sırrını takdis eylesin)

Hazret-i Sünbül’ün halifelerinden biri, pir, önde gelen, himmet sahibi, velilik dairesinin 
kutbu 

[78]

Merkez Muslihuddin Efendi’dir ki şerefli isimleri Musa ve lakapları Merkez Muslihud-
din’dir. Doğum yerleri Anadolu’da Germiyan ilinde Uşşak’dandır. Buluğa erdiği andan 
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ömrünün sonuna dek cemaati terk etmemiştir. Rivayet olunur ki eğer yanıklığı halin-
de cemaati terk etmiş olsa yanında kaç akça varsa birkaç kişiyer verip ‘gelin cemaat 
olalıım, cemaatin sevabından mahrum kalmayalım’ diye ısrar ederdi. Eğer onlar ‘biz 
namazı kıldık’ derseler ‘nafileye niyet edin, ben imam olayım’ derdi. Akaid Şerhi okur-
ken Amasya’ya çıkıp Molla Habib-i Karamanî ile görüştü ve ona biat etti. Hemen derviş 
olmak istemişken Molla Habib ‘senin şeyhin henüz posta oturmamaştır’ diye alıkoydu. 
Daha sonra alim olup Bursa’da müftü olan Veliyyüddin oğlu Ahmed Paşa’nın hizmeti-
ne erişti. Ama sürekli şeyhlerin meclislerin mülazımlık eder, tefsir ve hadis mütalaa 
ederdi. Bazen de alim suretiyle Ayasofya’da vaaz ederdi. Hafızasının kuvveti o kadar 
ki üç ayda Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna şeyhin tefsiri ile birlikte ezberledi. Tefsir-i 
Kadı Beydavi’nin de çoğu yeri ezberinde idi. İstanbul’da olan büyük şeyhlerin her bi-
rinin meclisine varırdı. Ancak Sünbül Efendi dervişlik işini inkar ederdi. ‘Devran edip 
‘vahdet-i vücud’dan konuşurlar’ diyerek zühd ve takva tarafı ağır bastığı için ve Molla 
Habib’in de Seyyid Yahya’nın takvası hususuna mazhar olduğu halde ilk önce Molla Ha-
bib’e eriştiği için Merkez Efendi’nin verâı galip geliyordu.

(ilahi hikmet)

Bir gece garip bir rüya görür ve bütün şeyhlere tabir ettirir. Cidden teselli bulamaz. 
Sünbül Efendi’yi sevmediği için asla onun yanına gitmez. Yine vakıasında görür ki Sün-
bül Efendi gelip onun hücresine girmek ister, bu da hücrenin kapısını sıkıca kapatıp 
ardından dayanır. Sünbül Efendi zorla içeri girer ve ‘vakıanı söyle’ der. O da vakıası-
nı söylediği gibi Sünbül Efendi tabir eder. Merkez Efendi uykusundan uyanınca ‘doğru 
tabir bu olsa gerektir’ diye mülahaza ederek çaresizce Şeyh’e gelir. Hazret-i Şeyh onu 
gördüğü gibi ‘ey Muslihuddin, ne acayiptir kapıya dayanamadın’ der. Merkez Efendi’nin 
inkarı hemen bertaraf olur ve biat eder. Ancak Et Yemez Mirza Baba’nın kızını alıp evli 
olduğu için hankahta ikamet etmezdi. Tenhaca kendi hanesinde şuğl eder, müşkilatı-
nı gelip Şeyh’e sorar o da hallederdi ve yine giderdi. Bu şekilde sülukunu tamamlar ve 
Hazret-i Şeyh Sünbül Efendi, Merkez’e hilafet verir. Bir süre İstanbul’da Koğacı Dede Za-
viyesi’nde bulunur. Sonra merhum Sultan Süleyman Han’ın validesi Manisa’da bir cami 
ve hankah bina ettirir ve Sünbül Efendi’den Merkez Efendi’yi talep eder. Onlar da gidip 
Manisa’da nice zaman tarikatı ihya ve sünneti neşrederler. Merhum Sultan Süleyman 
Han her zaman hidayete eriştirici şerefli meclislerde bulunur ve ağlardı. Merhumun 
meclisi gayet tesirli idi. Asla gözlerini açmazdı. O kadar müstağrak olurdu ki üç gün üç 
gece durmadan konuşma bir sözünü bir daha tekrarlamazdı ve uyuşukluk da gelmezdi. 
(ve bî-yantıku)sırrına mazhar olup Allah’ın emriyle halkı Hakk’a davet etmeye gönde-
rilmişti. Eğer bir daha peygamber gelmesi caiz olsa –ki Fahr-i Alem sallallahu aleyhi 
ve sellem (lâ-nebiyye ba‘dî)buyurmuştur- muhakkak nebi olurdu. Zira Müslümanları 
salaha eriştirmeye nefsini tayin etmişti. Rivayet olunur ki bir sefer üzere giderken bir 
sahrada bir çiftçi görse yanına giderek ‘imanı bilir misin’ der, namazın farzlarını ve 
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şartlarını beyan edip ‘İslam ile küfrün arasını ayıran şey namazdır ve namazı terkeden 
kafirden de yaramazdır’ der. (İnne’s-salâte kânet ‘ale’l-mü’mîne kitâben mevkûtâ)

(beyt) 

Mü’minîn üzre salât oldı kitâb-ı mevkût 
Kılmayanlardur anı iki cihânda memkût 

(Nesir): ‘ve zinhar bu gavurları aç, suya ve yeme muhtaç etme, tahammülleri kadar 
yükle ve sürekli dayak atma ki vebali vardır. Alimler şöyle demiştir :Yühâsamü d. âri-
bü’l-hayevâni lâ-yüveccihühü illâ bî-vechihi. Madem ki buralarda gezip dolaşırsın niye-
tin bu cansız toprakları canlandırmak olsun, mümin erkek ve kadınlara fayda eriştir-
mek olsun. Böyle yaparsan her adımına nice hasenat yazılır ve günahların affolunur. 
Saçtığın hiçbir tohum zayi olmaz. Mizanın kefesinde izaf-ı muzaaf mahsulü verir’ diye-
rek onların gönül mezralarına maarif tohumuları saçardı ve yanlarına varıp kaç fer-
sah yol giderdi. Dervişler Şeyh gelinceye kadar gözleyip beklerlerdi.

Hoş bir hikaye

Rivayet olunur ki bir Cuma günü Balıkesir isimli kasabada bulunurken namazdan son-
ra minbere çıkmış ve nasihat etmeye başlamış. O zamanlar bağ zamanı olduğundan 
halk bölük bölük kalkıp gitmişler ve ‘bu ancak Halveti sufisidir’ diyerek kendileri Bur-
sa’da Emir Sultan ahbabından olduğu için hafif almışlar. Merhumun bir adetleri vaaz 
esnasında 

[79]

Mübarek gözlerini yummak idi. ‘euzu’ çekip vaaza başlamış. Caminin kayyımı vaazı bir 
zaman dinledikten sonra onun da dışarıda işi olduğundan kalkıp gitmek istediğinde 
caminin anahtarlarından getirmiş ve ‘Şeyh efendi, gittiğin zaman camiyi açık bırak-
mayasın, kitleyip gidesin’ diye bağırmış. Merhum gözlerini açıp bakar ki camide insa-
noğullarından bir kişi kalmamış. ‘Kayyım Efendi! Sen yürü var git. Ben birkaç ayet-i 
kerimenin tefsirini nakletmek niyetiyle başladım. İlim meclislerine melekler rağbet 
ederler. (Ve haffethümü’l-melâ’iketü)Bu nas ile sabittir.’ Diye tekrar gözlerini yumdu ve 
ta ikindiye kadar vaaz etti. Merhumun bu halisiyeti ile hallerini görenlerin teslimleri 
artardı. Merhum dervişlerine ‘ebdal’ diye hitap ederdi. Nereye gidecek olsa yalnız gi-
derdi. Yüzünde velilik nurları ve hidayet eserleri parlar idi. Sünnete riayet ederek eşe-
ğe binerdi. Yanında bir torba ile mevcut olan meyvelerden götürüp küçük oğlancıklara 
verirdi. Ve bazen de bazı mekteplere gider, eğer çocukları derslerini almış olarak gö-
rürse muallime minnet edip şefaat ederdi ve çocuklar sevinsin diye serbest bıraktırır-
dı. ‘benim için hayır dua edin. Siz masumsunuz, henüz mükellef olmadınız, dualarınız 
kabul görür. Bu yüzü kara sakalı ak ihtiyar için dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun’ 
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diye ağlardı. ‘Ya Rabbi bu masumların duasını reddeyleme diye’ niyaz ederdi. Sözün özü 
tevazu ve meskenette azim bir haysiyet sahibi olarak önceki şeyhlerin bir numunesi idi. 
Bu hakir bir defasında merhum babama ‘yazık ki Bayezid-i Bismati ve Cüneyd-i Bağda-
di zamanlarında dünyaya gelip onları göremedim’ diye teessüf ettim. ‘Merkez Efendi’yi 
gördün yetmez mi? O da onlar gibidir’ diye cevap verdi.

Hikaye

Mısır defterdarlığından azledilen Dühanizade’nin babası Katip Muhammed Çelebi şöyle 
anlattı:

Ben Sünbül Efendi’nin ahbabından idim. Merkez Efendi’nin yanına hiç gitmedim. Tam 
üç yıl sonra bir gece vakıamda Sünbül Efendi Hazretlerini gördüm. Şöyle dedi: hay Mu-
hammed Çelebi, gafil olmaz, Merkez benden yeğdir. Hemen git ona var yoksa tamam 
olursun’ dedi. Doğruca geldim. Merkez Efendi’ye vardım. Beni gördüğü gibi ‘ısmarlan-
mayıncaya kadar gelmedin lakin Sünbül Efendi’nin ‘Merkez benden yeğdir’ demesi se-
nin inkarını gidermek içindir. Yoksa Şeyh Sünbül Efendi alalardan aladır. Derecesi yü-
cedir. Kıyamette biz onun huzurunda haşrolmaya razıyız’ dedi. Kendimi kaybettim, bin 
can ve başla müridi oldum.

Merhum, seferi çok severdi. Merhum ve mebrur Sultan Süleyman Han Gazi Korfus sefe-
rine hareket ettiklerinde Merkez Efendi’de yola çıkıp yanlarına gelmiş ve İslam asker-
lerine daima vaaz ve nasihat etmiştir. Merhum Sultan Süleyman çelebi iken Manisa’da 
buluyorken çok sevdiği için ‘bizim Merkez Efendi’ diye gayet severdi. 

Merhum babam rivayet ederdi ki Şeyh Sünbül Sinan ahirete intikal edecek olunca ha-
zırda bulunan halifeler ve dervişler ‘irşad seccadesini kime tayin buyurursunuz’ diye 
sordular. ‘muinullahu teala hazretidir, lakin gelen kişi Habeşî kölesi bile olsa asla hafife 
almayıp tabi olun’ demiş ve gitmişti. Allah’ın hikmeti ile merhumun vefatından on gün 
sonra Merkez Efendi geldi. Hiç kimse oralı olmadı. Hiçbir derviş kendisini hücresine da-
vet etmedi. Zira merhum, dervişler arasında bulunmuş değildi. Şeyhle afaktan birlik 
etmişti. Hücreme gittim, hizmetlerimi ettim. O gece istihare yapıp gördüm ki yüce bir 
makamda bir kürsü konulmuş, bütün insanlar kelamı dinlemek için beklerler. Merkez 
Efendi yeşil imame ile gelip kürsüye çıktı. Oturur oturmaz yeşil imamesi siyah oldu. Bi-
risi ‘yeşil, şeriatının sureti ve siyah da tarikatinin yüzüdür. Bu kişinin şeriatı ve tarikatı 
mamurdur’ diye nida etti. Sabah olduğunda anladım ki merhumun ‘Habeşi kölesi’ diye 
işaret ettikleri bunlar olsa gerek. Gidip kendisine biat ettim. Beni gören nice dervişler 
de biat ettiler. Çoğu muhalefet etti ve ‘merhumun meşhur ve namlı bir sürü başka hali-
fesi yok mu?’ diye Merkez Efendi hazretlerini hafife aldılar. İşin sonunda hiçbirisi felah 
bulamadı. Ama kendisi hankahta sakin olduğu için dervişlerin zabtından habersiz ve 
sufilerin siyasetini unutmuş safdil idi. Ben hakir, talim edip ‘merhum şöyle şöyle ederdi’ 
diye bildirirdim. Onun için bu hakire evladından daha çok muhabbet eder ve ‘hem der-
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vişim ve hem şeyhimsin (ene ve etkıyâ ü ümmetî berâ’ün mine’t-tekellüf) diyerek tekel-
lüfü, kavuğu ve rütbelerini terk etmişti. Duaları kabul görürdü. Bir eşeği vardı ki daima 
bineği oydu. Bir defasında çokça çağırmasına rağmen Şeyh’e ağır geldi. ‘Avazın tutul-
sun’ dediği gibi eşekten nefes gelmez oldu. Nice bir zaman daha besledi sonra Kudüs-i 
Şerif’te bir su kuyusuna hibe ettiler. Merhum Merkez Efendi heybetli ve sahabe ahlaklı 
bir aziz idi. Doksan yaşında vefat etti. Hicretin dokuz yüz elli dokuzunda Sultan Meh-
med Camiinde Şeyhülislam Müftü Ebussuud Efendi cenazesine gelince ‘dünyada riyasız 
bu kimseyi görmüştün’ deyip namazını kıldılar. Cenazesi Muhammed ümmetine büyük 
bir musibet ve garip bir ibretti. Kapının haricinde kendi bina ettiği 

[80]

Cami-i şerifin hareminde defolunmuştur. Hala ziyaret olunur. Oralar boş arsa iken 
kendilerine keşf açılarak ‘ruhların toplanma yeridir’ diye o makamı tayin ettiler ve ‘şu 
arada bir akan su sürekli çağlar’ diyerek kazdırmış ve bir akan su çıkmıştır. Sonra ha-
mam inşa etmiştir. O taraflar Merkez vilayeti isminde bir memleket olmuştur. Halifeleri 
beş yüzden fazladır. Rivayet olunur ki Hint diyarında halifesi vardır. Cemiyet sahibidir. 
Osmanlı memleketlerinde de nurlu tesirleri her yerde dopdoludur. Özellikle saadetli ço-
cuğu Şeyh Ahmed Merkezî ilahi cezbe sahibi, kelamı tesirli, insanlarca makbul, alim, 
fazıl, amil ve kamil bir vücuttu ki merhum bütün insanlara ‘oğlum Ahmed benden yeğ-
dir’ diye şehadet ederdi. Nice sayıda telif ve tasnif bırakmıştır. Lugat-ı Kamusu Türk-
çe’ye tercüme etmiş ve seksen cüzlü büyük bir kitap olmuştur. Bütün alimler, vücuduna 
rağbet eder, katiplerse tutup nüshasını almayı isterler. Merkez Efendi’den sonra çok ya-
şamayıp intikal etmişlerdir. Bu hakirin duası, merhum Merkez Efendi’ye erişerek nice 
dersler talim ettikten sonra Allah’a hamd olsun ki tefsir-i şeriften Kevser suresini te-
berrüken kıraat etmişlerdir. Kevser suresi çokça hayır demektir. Umulur ki dünya ve 
ukbada çokça hayırlar ile hissedarlık nasip olsun. Amin ya Rabbe’l-alemin.

Şeyh Ya‘kûb Efendi’nin Menkıbeleri Bahsi (Allah ona rahmet eylesin)

Cihân içre odur Hayrü’l-veled kim 
Ri‘âyet ide hakk-ı vâlideynî 
Hukûkı anlaruñ üstünde çoktur 
Koma Âdem iseñ boynunda deynî 
Şu kem cândan saña dir kurretü’l-‘ayn 
Sen anuñ hid. metin bil farz-ı ‘aynî 

Merhum Yakub Efendi Hazretleri Anadolu’da Germiyan ilinin Şeyhli isimli mevziinde 
doğmuştur ve ceddinden Siyahîzâde’dir. Nice zaman zahiri ilimlerde hizmet ve büyük 
alimlerle sohbet etmiştir. Yanların tam bir mertebe için rağbetle işret ederken bir gece 
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vakıasında kıyametin koptuğunu görür ve kendilerine türlü eziyetler eder. Bin türlü ta-
zarru, niyaz, tevbe ve istiğfar ile uykudan uyanır ve 

T. utalum bir nefes nefs ola hodgâm 
Deger mi yıllar kim ola bed-nâm 

Diyerek ıyş ve işretten bizar olur ve arkadaşlarından kaçarak Şeyh Sünbül Hazretle-
ri’nin eman dolu eteğine tutunur. Can u dilden fermanlı bir kulu olarak mücahede ve ri-
yazat eder. Öyle ki altı ay geçer su içmez ve daima üç günde bir iftar eder. Zikir halkası 
olsa kendisini pare pare eder, çoğu zaman dervişler kendisini aklı gitmiş olarak bırakıp 
giderlermiş. Şeyh Sünbül ‘derviş olunca Germiyanî Yakub Dede gibi olmak gerekir’ diye 
kendisini methedermiş. Bir buçuk yıl bu mücahede üzere geçip icazet verirler. Hazret-i 
Şeyh de vefat eder. Dervişler ‘acaba seccade kime nasip olacak’ diye beklerlerken Merkez 
Efendi gelir. Merhum babam da açıklandığu şekilde istihare kılıp Merkez Efendi’nin cülu-
su muhakkak malum olunca dervişler durdular. Zira merhum Merkez Efendi, fenası ağır 
basan bir kimse idi. Sureten palas giyer ve fena üzere dururdu. Çoğu insanlarda ona mu-
halefet edip hakaret ile bakarlardı. Seccadeye layık olmadığına inanırlardı. Suretperest 
olanlar, merhumda bir marifet görmezdi lakin hal ehli kimseler için mesele malumdu.

(kıt‘a) 

Ne bilsün ma‘rifet hâlini cühhâl 
Bakarlar seblet ü rîş ü libâsa 
S. anurlar hil‘at ehlîni melâ’ik 
Dimezler kelb-i erbâb-ı pelâse 
Bularuñ ekserîdür nakş-ı divâr 
Ki beñzer reng ü sûret-i birle nâse 

Nesir):Kelimetü’llâhî a‘lâ hasımları teskin edip, şerlilerin şirret ateşini söndürmek mer-
hum babama nasip olmuştur. Gerektiği için birçok sene daha bekledi. Ta ki ihtilaflar 
itilafa dönüşüp anlaşmazlıklar muvafakata döndükten sonra Merkez’den de mecaz 
olup bir tarafa irşada yöneldiler. Bu niyet üzereyken istihare edince Rumeli’nde Yan-
ya isimli bir köşeden nida geldi. ‘Bu tarafta susamış gönüllü talipler ve seyr ü süluka 
rağbet edenler vardır. Allahu tealanın emri böyledir ki varıp tarikatı ihya ve sünneti 
icra edesin’ diye işaret gelir. Tam da o esnada Mustafa Paşa imaretine bir zaim misa-
fir gelmiş, hankahta dervişlerin yanıp yakılmalarını, tazarru ve niyazlarını görmüş ve 
çok muhabbet etmiş. ‘Sultanım, ben çok uzaklarda Rumeli’nde Yanya isimli bir köşede 
ikamet ederim. Orada iman, İslam ve diğer din hükümlerini iyice bilip öğreten kimseler 
yoktur. Acaba o diyara bir halife gönderseniz Müslümanlara çok faydası olurdu’ diye 
söyledi. Şeyh de merhum babam ile kimi gönderelim diye istişare ederkenşeyh,‘Yanya’ 
der demez istiharedeki işaret babamın hatırına gelir ve ‘ben giderim’ der. Merhum ba-
bam ‘elbette o diyara varmamız gerekir’ diyerek adı geçen zaimle çıkıp giderler. Cahil 
zaim, merhum babama üç akçe maaş ile bir imamet vazifesi teklif eder. Merhum da ‘bi-
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zim hizmetimiz yalnız dünya ciheti değildir. (İn-ecriye illâ ‘ale’llâh) Bizim hizmetimiz 
başka bir şeydir diyerek hikmete havale eder ve sureten kabul eder. Babam şöyle der: 
gördüm ki birisi mescide mahzun gelir ve yine gamlı gider. Feraset ile bildim ki daha ön-
ceki imam bu kişiyken imamlığı bana teklif etmişler. Meğer bu adam fakir bir halde ve 
çoluk çocuk sahibiymiş. Hemen şöyle niyet ettim ki imamlığı kendim yapayım ve bütün 
vazifeleri yine o eski imam olan fakire vereyim. Böyle yaptım ve ‘sakın kimseye söyle-
me’ diye tenbih ettim. Birkaç günden

[81]

Sonra imama bir cezbe geldi ve biat etti. Ve etraftan dalga dalga talipler gelip biat etti-
ler. İmam olduğumuz mescit, cemaati almaz oldu. Gece ve gündüz devam eden tevhid ve 
şuğl öyle bir mertebeye vardı ki etraftan sancak beyleri, çok şerefli kimseler ve kadılar 
geldi. Kimisi tevbe aldı, kimi biat etti ve kimisi de kendi diyarına davet ettiler. O zaim 
de gayrete geldi ve bütün mülkünü toplayıp bir cami bir hankah ve bir imaret inşa etti. 
O kasabanın umumi sipahileri ve etraf halkı bölük bölük gelerek zikir telkini aldılar. 
Delonya, Karlı ili, Avlonya sancaklarının halkı hep mürit oldular ve her kasabada birer 
zaviye inşa ettiler. Şu anda merhunun halifelerine bağlı olup oraları ihya ederler. Bu 
hakir de Yanya’da dünyaya geldi. Şu anda akrabalarımız oradadır. İlahi hikmet ile o 
zamanlarda Lütfi Paşa Yanya Beyi idi ve hatunları merhume ve mebrure hayır sahibi 
Şah Sultan Hazretleri muhabbet edip biat eylediler. Sonra Lütfi Paşa durmayarak Bey-
lerbeyi olduğundan İstanbul’a gelmesi gerektiği zaman merhum babama İstanbul’un 
şeyhlerini sorar. ‘Merkez Efendi’ye varasın’ diye tenbih edip Şah Sultan’ın Merkez Efen-
di’yle irtibatına sebep olan merhum pederimdir. Daha sonra Lütfi Paşa vezir-i azam 
oldu ve Şah Sultan, Davut Paşa mahallesinde bir cami ve bir hankah bina ettirip mer-
hum babam için hüküm göndererek Yanya’dan getirttiler. Bu hakir o zamanlar dört ya-
şında idim. Bir mahfe ile getirdiler. Geldik ve Davud Paşa’da on sekiz yıl ikamet ederek 
Sultan’ın nimetlerinden istifade ettik. Merhum babam Davud Paşa’da, Merkez Efendi 
Mustafa Paşa’da olup aralarında muhabbet, sevgi ve varidat teslimi o kadar fazlaydı 
ki dervişler ittifak ile bazen oradan buraya bazen de buradan oraya giderek tarikatin 
ihyasını olgunluğa eriştirirlerdi. Merkez Efendi vefat ettikten sonra oğlu Ahmed Çelebi 
İstanbul’a gelmeyi istemeyince İstanbul’un bütün şeyhleri postu merhum babama teklif 
edip ısrar ettiler. Merhum babam Şah Sultan’ın hatırını yıkmamak için tereddüt eder-
ken Sünbül Efendi vakıa aleminde gelip ‘benimle bir döşekte yatmaktan ar mı edersin, 
gel yoksa sen bilirsin’ diye gazap edince çaresiz gelirler. Şah Sultan da ‘benim tekke-
mi bıraktı gitti’ diye huzursuz olup durmadı ve zaviyeyi medrese eyledi. Şu anda elli 
akçe medrese olmuştur. Merhum, Mustafa Paşa Hankah’ına Şeyh Sünbül seccadesine 
cülus ettikten sonra hali günden güne arttı. Ruhaniyetinin nurları ve velilik eserleri 
yüzünden parlamasıyla bütün insanlar kendisine muhabbet etti ve onlara melce oldu. 
Kalplerde o kadar çok seviliyordu ki inkar edenler mecburen severdi. Görüş birliği ile 
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alimler ve salihlerin makbulü idi. Meclis vaazında bulunan bir kimsenin gözünden bir 
nice zaman yaş gitmezdi ve ondan sonra meclisi terk etmezdi. Şeyhlerin adabına riayet 
eder, dervişlerin arzını korur, yüce kadirli ve sağlam kademliydi. Bu hakir, bir defasın-
da reddiye hatırından şikayet edip bazen namaz içinde fikre dalardım. Mübarek başını 
saldı ve ‘elhamdulillah ne acayiptir ki kırk yıldır namaz içinde kalbime masiva fikri gel-
miş değildir’ diye düşünceleri terk etmem için beni tergip ve terbiye ettiler. Gerçekten de 
bir vakit Davut Paşa camii eski olduğu için Cuma günü halk sünnet kılarken kubbeden 
büyük bir kireç sıva kopar ve halk bütün kubbe göçtü zannedip feryat ederek firar eder-
ler. Merhum, hiç namazını bozmadı. Belki Allah bilir haberdar bile olmadı.

Hikaye

Doğum yerimiz olan Yanya’da meşhurdur ki Preveze’ye kafirler galip gelmiş ve hisarı 
almışlar. Hisar içerisinde on sekiz kişi kalmış ve topları da işe yaramaz haldeymiş. Hep-
sinin hali çok kötü olacakken merhum babam bir gece ızdırap ile uykudan uyandı ve 
dervişler ile dört nala yola çıktılar. Ben hakir, bir yere gittiklerini anlamıştım. Rivayet 
olunur ki vardıkları gibi hiç top ve tüfenge bakmadan doğruca hisarın içine girip kendi 
eliyle bir top çekmiş ve ‘bismillah’ deyip atmış. Allah hikmetiyle kaptanlarının bulun-
duğu gemiye rast gelmiş ve nice kafirleri helak etmiş. Müslümanlar kuvvet kazanıp hi-
sardan dışarıya çıkmışlar. Siperlerini basmışlar. Sufiler tevhide başlamışlar. Merhum 
babam siyah sarığı ile bedenlerin üzerine çıkıp ‘Allahu ekber’ dediği gibi kafirler ‘Türk 
dilaverleri geldi’ diye hemen hezimete uğramışlar. Allahu tealanın inayetiyle hisar kur-
tulur ve Müslümanlar emniyette olurlar. Bu kıssa halen o diyarda meşhurdur ve insan-
lar içerisinde zikredilir.

Hikaye olunur ki Sünbül Efendi’ye muarız olan Vaiz Molla Arab’ın oğlu da şeyhleri inkar 
ederdi. Sonra Mısır kadısı olup gittiğinde bir merhum müderris babama gelip ‘ne acayip 
iştir sultanım! Şeyhleri inkar eden adama dünya mansıbı nasip olur. Molla Arab-zâde 
size gayet münker iken 

[82]

Mısır kadısı olması acayiptir’ dedi. Merhum da ‘hüner odur ki sağ salim varsın da balık-
lara yem olmaktan kurtulsun. Hakk ilminde gizlenmiş nice sırlar vardır. Vakti gelince 
ortaya çıkar’ diye buyurdular. Fazla zaman geçmeden haber geldi ki Mısır kadısının 
bindiği kadırganın reisliği ayrılmış. Kendisi helak olmuş, diğer müslümanlar kurtul-
muş. Bu husus çoğu alimlerin içinde meşhur bir kıssadır. Merhumun nazik, eşsiz latifeli 
maarifi vardır. ‘‘Ben’ demek, manen tanrılık davası etmektir’ deyip bu kıtayı okurlardı:

(kıt‘a) 

Ol ki fânîdür vücûdundan tamâm 
Söze geldükçe lisân-ı hak olur 



125  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Cümle da‘vâsı vücûd ashâbınuñ 
Kizb-i mahz u bâtıl-ı mutlak olur 
Tañrıluk da‘vâsı benlükdür hemân
Ğâyeni fehm itmez ola ki ahmak olur 

Daima istiğrak halinde ve teveccühte idi. Zühdüyle aşkı birleştirmişti. Ehl-i dünya 
bir kimseye baş eğmezdi. Davetsiz kimseye gitmezdi. Asla dünya kelamı konuşmazdı. 
Her kim yanına gelse hemen fenaya ve terk-i dünyaya dair sözlere başlar ve ahireti 
öncelerdi. Makbul tavırlı, müslim, her diyarda çok itibar gören, vakur bir nurani pir 
ve hakani bir şeyhti. Merhum Sultan Süleyman Han (Allah’ın rahmeti ve rızası üzeri-
ne olsun) zamanında bir müddet boyunca bir damla rahmet yağmuru yağmadığı için 
halka sıkıntı gelmişti. Yağmur duasına çıkma emrolunur. Padişah Hazretleri de çıkmış, 
Okmeydanı’nda büyük bir kalabalık olmuştu ki ancak o kadar olur. Hatta çoğu halkın 
asıl gayesi Şehzade Sultan Bayezid fitnesinin yok edilmesidir, yağmur duası bahanedir, 
derlerdi. O büyük cemiyette alimler, fazıllar, emirler, vezirler, vaizler, şerifler, güçlü, 
zayıf herkes toplanmıştı. Şeyhülislam ve müfti’il-enam Ebu’s-Suud İmadi Hazretlerine 
varıp izin istediler ve ‘duayı kim yapsın’ dediler. O da ‘padişahın ya da padişahın itibar 
ettiği bir adamın yapması gerekir’ deyince bunu padişaha bildirdiler. Padişah ‘Yakub 
Halife yapsın’ diye merhum babama ısrar ettiler. O kadar kaçıp saklandı ki çare olmadı. 
Çavuşlar taraf taraf gezip (Etî‘u’llâhe ve etî‘u’r-rasûle ve üli’l-emri minküm) padişahın 
emridir diye minbere çıkardılar. Merhum, bu hakire her zaman ‘o kalabalığa gitmeme 
sen sebep olmuştun. Bizi kesrete uğrattın. Ömrümde çekmediğimi orada çektim, hicaba 
düştüm’ derdi. 

Merhumun hikmet dolu sözleri ve kıvılcımlar kopartan nükteleri vardı. ‘cahil mukad-
dem, sefih mübrim olur’ derdi. Bazen vezinli sözler de söylerdi. Bu nazmı merhum ken-
disine hasbihal edinmiş idi. Galiba merhumun tabiatının zadesidir.

Beyit

Ben ne hid. met-kâr ne mahdûm olaydum kâşki 
Gelmeyeydüm ‘âleme ma‘dûm olaydum kâşki

Bu matla beytini buyurdukları zaman bu hakir, küstahça sordum: Varlık hayırlıdır. 
Özellikle bu kadar fazilete erişmiş ve nice kimselere de faydanız dokunurken yok olma-
yı tercih etmenizin sebebi nedir?

Bu soruya pek çok yönüyle cevap verdiler:

1. Bu sözler, vahdet aleminin lezzetinden ayrı düşmenin elemi hatırlandığı zaman-
da hal dilinden söze gelmiştir.

2. Varlık nimetinin şartlarını yerine getirmede nice şehadet ehli aciz kalmışken pek 
az kimseler kemal mertebesine erişmiştir. Bu sözler bu hakikatin görüldüğü anda 
acizlik makamında söylenmiştir.
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3. Bu kelam, söz olsun diye söylenmiş değildir. Bazı hallerin icabı neticesinde söy-
lenmiştir. Fahr-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem (Yâ leyte Rabbe Muhammedin 
lem-yahluk Muhammeden) diye buyurmuşlardır. Ve yine Hazret-i Ali ‘hiç kimseyi 
kıskanmam sadece dünyaya gelmeyenleri kıskanırım’ demiştir. Ve daha nice bü-
yük evliyanın her birisinin bu makamda bir kelamı vardır

Deyip durdu. Hakikatlerden nice incelikleri neşretti, bu kadarı yadımda kalmıştır. Mer-
hum 999 senesinin Zilkade’sinin on yedisinde Salı günü vefat etti. Güneşin batışı ile ru-
hunun arşa çıkması aynı anda gerçekleşti. Son kerameti bu oldu: cenaze merasimi icabı 
kaldırmışlardı. Gözleri açık değil ve mübarek dile de bağlı değildi. Yine kıbla tarafını 
idrak edip (Lâ-testekbilû’l-kıblete velâ testedbirûhâ) kelamıyla amel etmek istedi. O ha-
linde tedarik edip kıbleden dönmeye kasderlerdi. Bütün şeyhler ittifak etmişlerdir ki 
istikamet kerametten daha faziletlidir. İstikamet, bir kişinin Rasul’ün sünnetine tabi 
olması, terk etmek istese bile edememesidir. 

Merhumun vefat tarihi de bu hakirden sadır oldu:

(târîh) 

Şeyh Ya‘kûb ol ‘azîz-i pâk-dîn

‘azm-i reh-i dârü’l-karâr 

Geldi yapdı üstüne bu kubbeyi 

Pâdişâh-ı ‘âlem-i gerdûn-vakâr 

Cem‘ olup bu ravzaya kerrûbiyân 

Hidmet itmekle iderler iftihâr 

İdicek târîh-i fevtünden su’âl 

Didi hâtif gitdi kutb-ı rûzigâr

Hasılı, eğer bu zat babam olmasaydı bile faziletlerini beyan ederdik. Lakin bu kadarı 
ile yetinmemizin sebebi gerçekten şudur ki asıl gayemiz özetle Halvetiyye tarikatının 
ahvalini beyan etmektir. Allah’a hamd osun bu kadarı nasip oldu. Gerçi (Yûsuf ü‘raza 
‘an-hâzâ) diye güya bir nida gelirdi ancak (hâtırun kelîlün ve zihnün ‘alîlün) bu tarika-
tın latif hallerini saçıp insanların keşfetmesini istediğimiz için bu işe gayret ettik.

(mü’ellif-i hâtime) 

Bu kitâbuñ ta‘accüb eylemeñüz 

Hatt-ı nâ-hatt olursa beyne’n-nâs 

Came-i atlas ile dîbâdan 

Hōş gelür cism-i evliyâya pelâs 

Hiç gelmez kemâline noksân 

Giyse erbâb-ı fazl köhne libâs
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Umulur ki (‘İnde zikri’s-sâlihîne tenzîlü’r-rahmetü) gereğince Allah’ın feyzini yari kılıp 
bakanların kalplerine nefret erişmeden ve yüce ve kinsiz gönüllere sekinet nasip olarak 

(beyt) 

Mâ-in medehtü muhammeden bi-mekâletî 

Ve lâkin medehtü mekâletî bi-muhammedin 

Gereğince rica edilir ki bu zikrolunan büyük alimler ve kerim şeyhlerin hürmetine bu 
risaleyi bereketli kıldı.

Allahım, alemin dört direğini tutan dört kutup, üç varlığı oluşturan dört unsur, alemi 
devreden dört mevsim, arşı taşıyan dört melek, dinin direği olan dört yar(raşit halife-
ler), ehl-i sünnet ve cemaat olan dört mezhep, herkesin kabilenin kıblesi olan Kabe’nin 
dört tarafı, Hazret-i Seyyid Yahya’nın kemalatına mazhar olan dört halife ve bu risale-
de zikredilen dört aziz hürmetine ben zavallıyı nefis, şeytan, dünya ve hevamın şerrin-
den kurtarıp şeriat, tarikat, hakikat ve marifet nurlarıyla münevver eyle. Belimi dilim-
de kıl, lisanımda değil. Marifetimi derunumda kıl, dilimde değil.

Risalenin Sonu

Hudâ nâmiyle dîl depret du‘âya 

Senâ vü hamd ü şükr ile Hudâ’ya 

Duâ dürrine dildür çünki Hâkk’a 

Dehân açup nisâr it ânı halka 

Beni benlikden al kurtar ilâhî 

Ki gide bendeden benlik günâhî

Çıkâr beni aradan sen komağıl 

Muhabbet rengini dilden yumağıl 

Gözimi rûşen eyle kîl müyesser 

Hudâyâ saña bakmak lezzetün vir 

Ki her şey’e baka gözüm göre Hakk 

Sivâ görmeye göre seni ancak 

Kaçan bundan göçem olam müsâfir 

Cemâlüñ ka‘besinde kıl mücâvir 

Bilem sa‘yüñ safâsında olam peyk 

Diyem her savte ben lebbeyk lebbeyk 

Sivâdan eyleyüp ‘ârî vü ‘uryân 

Beni ‘îd-i visâle eyle kurbân 

Teyemmün kasd idü ben didüm ey şâh 

Hudâ evvelde ve âhirde Allâh 
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[83]

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

O, zamanın ve zeminin tefsir alimlerinin mürşidi ve muced-i Muhammed Sân, yakin 
iman ehli olan Sinan Efendi Hazretleri’dir ki Şeyh Yakub Efendi’nin öz oğludur. Doğum 
yeri Rumeli’de bulunan Yanya’dır. Babası orada şeyh iken doğmuştur. İlim tahsilini İs-
tanbul’da etmiştir. Semaniye medreselerinden Şah Efendi’nin mülazımlığa sevk etme-
siyle müşerref olup kendileri de nice bir zaman müderrislik yapmış daha sonra tarika-
ta girmişlerdir. 

Erişüb hoş hidâyet-i ezelî
Döndi pîr-i tarikata evvelî 

Tarikate bağlanma sebebi şöyle nakledilir: Müderrisliği sırasında akran ve emsalleriy-
le işrete ve eğlenceye meyletmiş. Nefsinin hevasıyla her tarafa şarap misali akıp gider-
lerdi. Her ne kadar babaları ruhani alemin zevkini vasfedip onları şevklendirse de işe 
yaramamış ve yine kendi bildiğine gitmişti. El umûrı merhûnetün bi evkâtihâkaidesi ge-
reğince bir gün şeyh vaaz ederken dinleyenlere hitap ederek şöyle buyurdular: ey safalı 
kardeşler, bu fakir sizlerden temenni ederim ki beni bir dua edeyim sizler de tam bir 
teveccüh ile ‘amin’ deyin. Ola ki siz kardeşlerin ‘amin’ demesi karin olur da makbuliyet 
hedefine erişir. Bu mahzunun gönül meyvesi olan Sinan’a Hidayet Edici olan Allah rah-
met nazarıyla baksın da tevbe eden kullar zümresine dahil eylesin’ diye feryat ederek 
dua eylediler. Naklolunur ki şeyhin duası, ihvanın aminleri ile hidayete tevcih olmuş ve 
henüz eller yüzlere sürülmeden Sinan Çelebi meclise girer. Bakanlar görür ki fırçasını 
işret mekanında bırakmış, gelip tevbe ile biat eder. Ve ondan sonra tarikat üzere olup 
halvete girmekle memur olur. Nakledilir ki nice zaman mücahede ve riyazattan sonra 
Balatlı mahallesinde Ferruh Kethüda’nın bina ettiği zaviyenin şeyhi olup orada durur. 
Yine bu da nakledilir ki çocukluk zamanında babası Merkez Efendi’nin hayır dualarını 
rica ederek ona şeyhin elini öptürmüştü. Orada Merkez Efendi tebessüm ederek ‘bu se-
nin çocuğun yıldızı yücedir, ileri gelecek bir erdir. Hatta seccadene oturacaktır ve hac-
cedecektir’ buyurdular. Öyle de oldu ve o inayete mazhar oldular.

Gerek imiş kişiye hayru’l-halef
Nâmın andıra cism ola telef

Nakledilir ki babası merhum olduğunda altı sene seccadede oturduktan sonra ... gider-
ler. Sebebi ise şöyle naklolunur: Seyyid Muslihuddin merhum olduğu zaman kırkıncı 
günde bir cemiyet toplanmış ve Sinan Efendi orada vaaz etmeye gitmişlerdi. Allah hik-
metiyle Sultan Murad, Merkez Efendi’nin kabrini ziyaret etmeye gelir ve Sinan Efendi ile 
karşılaşır. Sinan Efendi hem ilim ehli ve hem de Kuran hafızı, hoş sesli bir zattı.

Okursa hüsn ü savtıyla o kuran
işidenler virdi yolına can 
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Merkez Efendi üzerinde, padişahın huzurunda bir aşır Kuran okuyup makamları icra 
etti ve tefsirinde de halleri nakletti. Padişah beğendi ve kendisine imam edinmeye ka-
rar verir lakin halihazırdaki imamı vazifeden almak reva görülmediği için şeyhe ‘iste-
diğin nedir?’ diye sual olunur. O da Harameyn şeyhi olmayı rica eder. 985 tarihinde Ha-
rem şeyhi olup Medine’ye yola çıkarlar. İki sene geçtikten sonra 987 tarihinde merhum 
olur ve kubbe kapısı yanına defnolunur. (Allah’ın rahmeti üzerine olsun)

O, incelikler inşa eden, şeriat hakikatlerinin mukarrası, din ve milletin müftüsü, fazi-
letli vaiz, himmet sahibi, vasıl-ı ezkar-ı haliye, yüce sıraların varisi, manevi ebkar mü-
ehheri, mesnevi hadisinin tefsirinin nakledicisi, Tevrat, İncil ve Zebur’un manalarının 
alimi, Kur’an bedialarının arifi, şeyhler şeyhi, tecemmemü’l milletehü ve’d-dîn, Şeyh 
Hasan Efendi Hazretleri’dir ki ism-i şerifleri Hasan bin Mehmed bin Bahadır Bey’dir. 
Rumeli’nde Alacahisar’da varlık alemine gelmiş ve orada büyümüştür. İlim tahsiline 
İstanbul’a gelmiştir. Hak nurlarının kaşifidir. Allah’ın sırlarına vakıftır. Temiz yüzünde 
güneş ne ola ki ... Hem şeriat hem tarikat hem hakikat ve hem marifet onda mevcuttu. 
hulûyâ-ı envâr hû. Menkıbelerindendir ki babası Şeyh Mehmed ki Sofyalı Bali Efendi 
dervişlerinden olup merhum olduğunda Mirahor zaviyesinde bir hücreyi boşaltıp ora-
da sakin olmuşlardı. Kendileri daima oruçlu olurdu. Hücrenin tayinini birisine tayin 
edip şeriat ilimlerini öğrenirdi. Nice zaman geçer iftar etmezdi. Daha sonra sırlar tahsil 
edip Şeyhülislam Molla zimmetleriyle müşerref olduktan sonra marifet erbabına eriş-
mek için Gülşenî halifelerinden 
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Hasan Zarifî’nin dervişi oldu ve zaviyesinden çıkarak zühd ve takvaya döndüler. Onların 
yüzünden nice ilahi keşifler ve nice şüphesiz fetihler nasip oldu. Lakin esmayı tamam-
lamadan önce Zarifî Efendi Allah’ın rahmetine erişti. Aziz Hazretleri, Yakub Efendi’nin 
hizmetine gelip biat etti ve dervişi oldu. Ve Marufiye Halvetiye sırları ile Celvetiye Mev-
sufiye nurlarının zuhuruna çalışıp çokça riyazatla ibadet edip teveccüh hasıl ettiler. 

“Ezelî ve perdî Hüdâ-i isti’dâdî - Kişinin hâli gerektir ola mâderzâdî”

Şu, onun menkıbelerindendir: o kadar çok mücahedeye maildiler ki ateşli hallerinde 
bile hücresini üzerlerinden külletletir? Sadece namaz ve ders vakitlerinde açtırırlardı. 
Zaviyede oldukça böyle yaparlardı. Hatta Hasan Zarifi bir gün ona sataşan dervişlere 
hitap ederek buyurmuşlar ki ‘biz ilahi sırları avucumuzun içine alıp pu mübeşşirdir? 
Hasan Dede gibi ceht eden bir er ki keder ki onu açıp penceremizden alabilsin. 

Şu da nakledilir ki Mustafa Paşa hücresinde oldukça daima halvette bulunurdu. Birisi 
ile konuşmak bir yana nazarım ilişmesin diye yüzünü örtüyordu.

Naklolunur ki bir gün imaretten yemek getirip öğlen vaktinde bakraçları, şad ve divatla-
rı temizlerdi ve elinde bir kepçe vardı. Ansızın riyazatın verdiği zayıflıkla gözlerine sine 
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geldi ve sindererdi? Acayip hal Vâki oldu. Yanında duranlara ‘ben uyudum mu’ diye sor-
du. Onlar da ‘sana hayriye gelmiş. Ayakta dururken uyukladın ve gözünü açtın’ dediler. 
Tahammül edemeyip Şeyh Yakub’un huzuruna gelip halini arz etti. ‘Sultanım, sanki bu 
fakir Mısır’a vardım. Orada ‘öğlen ezanı okundu mu’ diye birisine sordum. ‘Ezan nedir?’ 
dediler. Ben ‘siz hangi dindensiniz ki ezanı bilmiyorsunuz’ dedim. ‘Biz İsa’nın dini üze-
reyiz’ dediler. Hazret-i İsa aleyhisselam sevamata çıkalı şu kadar sene oldu. O şehirde 
biraz gezdim. Hatırıma geldi ve ‘ey millet, içinizde Hazret-i İsa’dan İncil okumuş olan var 
mı?’ diye sordum. Bir rahibi işaret ettiler. Büyük bir dağın üzerinde bir mağarada bulu-
nurmuş. Varıp o abid oldum ve çalışıp Tevrat, İncil ve Zebur’u ezberledim. Nice aylar ve 
yıllar sonra o rahip köhne mal ile maan olup merhum oldu. Hayrette kalıp şehre geldim. 
Halkın içinde bir söz gelici vardı. Sordum, ‘Kabe’den bir peygamber çıkmış ve Medine’ye 
gelmiş ve temiz isimlerine Muhammed aleyhisselam derlermiş’ dediler. Hemen can ata-
rak yola koyuldum ve Medine şehrine giderken yolda keder çekmedim. Varınca Hazret-i 
Sultan’ı gördüm. Bana imanı arz etti ve Fatiha suresini okuttu. Ve Hazret-i Ali’ye de ‘sen 
de buna tefsir öğret ve adını ver’ diye tenbih etti. Adımı Necmeddin koydular. Onların 
huzurunda nice zaman durdum ve tefsir öğrendim. Beni bir mübarek pire teslim ettiler. 
‘Senin şeyhin budur’ dediler. Onlarla gittim. İsm-i şeriflerini sordum. ‘Hasan-ı Basrî’dir’ 
dediler. Saadethanelerine vardım. Gördüm ki birçok kimseler toplanmış, onların ellerini 
öptüm. ‘Bunlar silsile azizleridir’ dediler. Sonra sultanıma teslim ettiler. Yine bir gün şeh-
ri gezerken bir duvara dayanarak uykuya daldım. Uyandığımda evvelki gibi kepçe ve 
bakraçları yanımda buldum’ deyince Yakub Efendi ‘oku, o kitaplardan yadında var mı 
görelim’ dedi. Okudu, iki gözlerini öpüp hilafet verdiler. Nakledilir ki Şeyh, Hasan Efen-
di’nin ridasını kendi elleriyle boynuna koyup dua etti. ‘Allah katında vekilimiz sensin’ 
dediler. ‘Hele şimdi var’ diyerek Saku vilayetinde kendileri için yapılan zaviyenin şeyh-
liğiyle o diyarları irşad etmeye gönderdi. Şeyh hayatta olduğu müddetçe orada oturdu 
ve katları yanında sır ile davet olunup zaviyeye geldiler. Şeyh’in vefatında orada bulun-
dular. Lakin seccadeye oturmak nasip olmadı. Oğulları Sinan Çelebi’ye hakîmler tara-
fından ... feyz olunca teberrüken onlar da elini tutup icazetleriyle Mısır’a gitti. Orada da 
nice zaman boyunca riyazatlar edip garip mücahedeler eylemiştir. Havaslar bunu bilir.

Bu da naklolunur ki Sinan Çelebi Harem Şeyhi olduklarında babasının vasiyeti gere-
ğince başka kimseye vermeyip efendiye vermek hatırasıyla Şam’dan haber gönderirler. 
İstemediğini gösterince kendisi Mısır’a gider ve azizi cami hangahta bulurlar. Kabul et-
melerini rica ederler. 
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Nakledilir ki Şeyh Hazretleri kabul etmekten çekinince o gece rüya aleminde aziz silsi-
lesini müşahede eder. Bir altın zincire yapışmışlar ve ta zincirin sonunda Yakub Efen-
di’yi görür. Bakar ki zincirin bir miktar fazlası var. Oraya yapışmak ister ama mani olup 
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derler ki ‘sen fukara hürmetinden çekinirsin, buna nasıl yapışacaksın ki bunu bir ucu 
süradikat arşındadır’ dediler. Uyanınca kabul ettiğini bildirmek için Sinan Efendi’ye 
vardılar. Meğer Sinan Çelebi’ye bu durum bildirilmişti. ‘Azizler tenbih etmedikçe rıza 
göstermediniz. Biz memur olmadığımızı mı yaparız?’ dediler. Onlar Medine’ye aziz ise 
Rumâ gelip irşada oturdular. Zakirbaşı geçende de şöyle hikayet eder: aziz geldiği gibi 
dervişlerle birlikte erbaine girdik. On beş günder bir iftar olur. Ve gecelerde bin rekat 
namaz kılınırdı. Dervişlerin pek çoğu tahammül edemeyip o safadan uzak kaldılar. 

Şu da rivayet edilir: etrafındakilerden birisi der ki ‘bir gece çardakta oturuyordum, 
gördüm ki nice kimseler caminin üzerinden şeyhin hücresine inip girdiler. Şaşırdım ve 
kapılarını çaldım ki bir haber vereyim. İçeriden karşıma cinlerin meşhurlarından ba-
zıları çıktı. Fıkhi meseleleri sormaya gelmişler. İnsan değildiler. ‘korkma ve biz hayatta 
oldukça kimseye söyleme’ diye tenbih ettiler.

Bu da kerametlerindendir: İstanbul yakınlarında Küçükçekmece’de bir derviş vardı. 
Şöyle hikaye etti: halimin başlarında bana nice günler cinler gelip rencide ederlerdi. 
Hiçbir ilaç ve duadan çare olmadı. Azize keder dolu halimi arz ettim. Bana fürudan bir 
isim öğrettiler. Bazı kaideler anlattılar. O gece cinler beni incitmek istediklerinde ismi 
okuyup üzerine üfürdüm. O isim onu tutup bağladı ve aciz etti. Öyle olunca diğerleri de 
gelip dilek eylediler. And verdim ve şefaatlerini kabul ettim. Ahdettiler ki bir daha sizin 
taifenize yakın olmayacağız ve evlatlarını da rencide etmeyeceğiz.

Yine bu da fakir muharrir der ki halimin başlarında beşeriyet zuhuruyla bir manaya 
takyit etmek istedim. Gece idi. O hatıra ile gözüme biraz uyku çöktü. Onu gördüm aziz 
gelip bana bir tabanca vurup gitti. Böyle hatırları diye gazap eyledi. Ertesi gün huzur-
larına vardığımda halimi keşfedip ‘şeyhler ileri gelecek dervişlerini gözetirler. Kah dö-
verler kah okşarlar, gam değildir’ dedi.

Bu da kerametlerindendir ki aziz merhum ile hacca yönelenlerden biri hikaye eder: 
bir su kenarına geldik. Sular çok çoşkun olduğundan geçit vermediler. Dervişleri et-
rafa araştırmak için bineğinden indiler. Beni yalnızca yanına alıp su kenarına geldik. 
İki hafif ağaç bulduk. Üzerine kilim örttü. ‘sakın kimseye söyleme’ dedi ve nida ederek 
‘dervişler gelin, işte bu aralıktan geçmek mümkündür’ dediler. O kilimin üzerine bütün 
davarları çektiler ve geçirdiler. Kimse bu hale vakıf olmadı.

Bu da kerametleri cümlesindendir ki bir sarhoş yiğit, çoşmuş bir halde yoldan gelip ge-
çenleri rencide ederken aziz de oraya uğrar. Adam ‘elindekileri ver’ diye dayatır. Azizin 
yanında akçe olmadığı için tekrar özür diler ancak işe yaramaz. Adam makarmelerini 
alıp kötü sözler söyler. Biraz yol gitmeden bir öküz arabasına rast gelir ve önünden ge-
çerken nekirlik ilişir. Azalarını ard eder ve kendisini öldürür. 

Yine hikayeleri cümlesindendir ki Merkezzadelerden ilim ehli bir kimse vardı. Azizin 
yanında haddini bilirken kahvehanelerinde kötüleyip gıybet eder ve yaraşmayacak 
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sözler sarfederdi. Efendi çok kereler ‘Çelebi, sen er oğullarındansın bu işlerinden vaz-
geç’ derdi. Etkili olmadı. Bir gün yine bazı töhmetlerde bulunmuştu ki aziz o töhmetler-
den uzaktı. Sevenlerinden bazıları tahammül edemedi ve gelip azize o sözleri nakletti-
ler. Aziz de ‘boğazı kasılıp sesi kesilsin. Bizle uğraşmaktan vazgeçmez mi?’ dedi. O gece 
onun boğazında bir acayip şey zuhur etti ve günlerce kimseyle konuşamadı. O elemle 
dünyadan göçüp ahirette uğrayacağını burada çekti.

Bu da nakledilir ki kanadını yakmayla nüzul sebeb-i zaviyede ilk defa Rabiülevvelin 
on ikinci gecesi –ki Mevlid-i Nebi’dir- Mustafa Paşa cami minaresinde kandil yaktırıp 
canlandırmaya başlar. O zaman da Sultan Murad Yenikapı yakınlarında validesinin 
sarayında imiş. Kasra çıkıp etrafa bakarken minarede kandili görmüş ve sebebinin ne 
olduğunu öğrenmek için adamlar gönderip haber alınca o gece içerisinde diğer minare-
lerde de kandil 
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Tutuşturalar. Resûlullah sallallâhü aleyhi vesellemin Mevlüt gecesi bayram edeler. Bu 
güzel adet hala devam etmektedir. Bütün bunlar menkıbelerindendir ki peygamber 
kabirlerini ziyaret ve evliyaya mayil oldukları için evliya şehri olan Bağdad’a iki kere 
giderler. Soru sorana öyle cevap verirlerdi ki Allâhü Sübhânehû ve Teâlâ âhirette cen-
net içinde bazı kullarına buyururlar imiş ki siz dünyada oldukça peygamber ziyaret 
etmeye mâil idiniz. Dâimâ seyâhat eyler idiniz. Şimdi size desturdur makâm-ı enbiyâ 
ve mürselîn sâlihîn edip cenent içre seyrân edin mu’tâdınız üzere. ümiddir ki bir daha 
dünyâda keşf ittiğimiz gibi âhirette dahi seyrân ve safâ eyleriz. Bu da naklolunur ki 
1018 târihinde Bağdat’a seyahat ettiklerinde Sultan Ahmed camisinin temeli atılmak 
üzereydi ve azîz de orda bulunsun diye emredilmişti.Orada bulundu ve hayır dua etti 
ayrılırken dârussaâde ağası efendiye demişler ki saâdetli pâdişâhımız buyurdular ki 
gitmeseler olmaz mı? Daha önce hacca da gitti Bağdata’da . ertelesinler. O mahalde bu-
yururlar ki ağa, memur olmadığımız işi edenlerden değiliz. El-me’mûru ma’zûrun bizi 
ma’zûr tutasınız, diye vedâ edip ve o mekandan geçip giderler. Ve Bağdad’a varıp İmam 
ziyâret olunub ve hacc-ı şerîfe gittik. Haccdan sonra aziz hazretleri Yemen semtlerine 
yöneldi. Hazramevte varıp Ebubekir Tâbyârî ile müşerref olmayı umuyordu ama ömrü 
yetmeyerek Yemen’de Zâtü’l-Erm dedikleri mahalde ki yanlış bilinen adıyla Berim’de 
vefat ettiler. Hicri 1019 tarihinde Rebiulevvelin on ikinci günü vefat ettiler. Berîm’de def-
nedilmiştir. Vefat ettiğinde Yemen’in hakimi Sultan Ahmed’in tayin ettiği Cafer Paşa idi. 
Rivayet olunur ki o gece âdet üzere kalkıp yüz rekat namazı ayakta ve oturarak kılarlar.

Hulv bâdî fevtine târih sen
Azm-i ukbâ itti Necmüddin Hasen

Vefatından sonra rüyada şöyle görülmüştür ki bir minber üzerinde Aziz nasihat ve vaaz 
ediyormuş. Başına bir taç giydirmişler . O kişi sormuş bu izzete ilmi yaymanız mı yok-
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sa hasta ziyaretleriniz mi yoksa Allahın kullarına karşı yumuşak davranmanız mı se-
beb oldu. Buyurmuşlar ki Bismillahirrahmânirrahîmi nâfilelerde ta’zîm ile yüksek ses 
ile okuduğumdandır. Allahın rahmeti üzerine olsun. Dört halifesinden biri Veliyyüddin 
Efendi ve biri Hasan Dede ve biri İbrahim Medenî. Ve kâimmakâmları Hazret-i Adlî Efen-
didir. Bundan böyle kerametleri yazılmak istense belki yüz cild kitap tutması mümkün-
dür. Velâkin biz bu kadarını yeterli gördük. Allahın selamı cümlesinin üzerine olsun. 

O Şeyh Adlî efendidir ki ism-i şerîfleri Hasan bin Muhamed bin Ali’dir. Ve lakabları Ad-
lullâh’dır ve künyeleri Ebu’l-Mütevekkil’dir. Vilâyet-i Rûm ilinde Eştîb şehrinde doğmuş 
ve ilim tahsilini İstanbul’da etmişlerdir. Taşköprüzâde’lerden Rumeli Sadri Kemâleddin 
Efendi mülâzımıdır. Ve medrese semtine zâhib olmayub tarîkate râğıb olub Aziz Hasan 
Efendi’den biat etmişlerdir. İlahi cezbeye meyli üzere tekmîl tarîkatte Ferruh Kethüdâ 
zâviyesinde şeyh nasb olunmuş iken bırakıp Rumeline gitmişlerdir. Meşreb-i şerifleri 
kâh celâl kâh cemâl üzere olduğundan kabz-ı bastla temkin ve telvîn gösterirlerdi.

Cümle âlem tahsîn eyledi ana
Hûn tarîka eyleyince ol şuru’ 
Feyz bahşâyı cihân oldu ıyân
Cebe-i Hak anda eyledi tulû’.

Hepsi menkıbelerindendir ki Siroz’a varırlar orda bütün sevenleri birleşip bir zaviye 
bina eylerler. Vaktinin çoğunu onda geçirmekle beraber daha nice yerlerde de kendileri 
ve sevenleri zaviyeler bina eyleyip her birinde halifeler atarlar. Aziz merhumun vefatı 
haberi şüyuunda fukarayı ehl-i mülûk ittifak idüb Şeyhu’l-İslam Hocazade Muhammed 
Efendiden getirmelerin rica eylerler. Onlar da emr-i padişâhi gönderirler. Padişahın 
emrine itaat edip gelip Mustafa Paşa Zaviye’sine inerler. Onda dilediği gibi kırk gün hal-
vet edip fakirleri irşatla meşgul olurlar. Hazret-i Adlî Efendi adlle meşhur ve nazm ile 
kitapları çoktur. Cümleden Yahyâ’nın şâh gedâsı bahrinden âhir kâr namında bir kitabı 
vardır. Târih ve Nâmî Âhirkâr düşmüştür. Kerametlerindendir ki seyahat ederken Kili-
dü’l-Bahr dedikleri kaleye varıp misafir olurlar . Meger o yerde bir zâhid dönerek zikr 
etmeyi inkar edermiş. Şeyh Adlî Efendi o gece teveccüh buyurur.O zâhid o gece bir rüya 
görüb şeyhe inanır. 
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Gece yarısında gelip şeyhin huzuruna girer ve inleyerek şeyhin elinden tutarak Hazreti 
Şeyh Adlî Efendiye biat eylerler. Sûfîleri ve kendinin sûfileri derler ki ne acayip iş ettiniz 
ve gece yarısı bir sûfiyye gittiniz derler. O zâhid der ki bu gece ben bir rüya gördüm. 
Ve huzuruna vardıkda gördüm ki rüyayı bana keşf eyledi. Âkıbetimden korktuğum için 
ona biat eyledim, derler. Bu da naklolunur ki Derviş Çelebi şeyhin musâhibi idi. Hikâyet 
eyler ki Hazret-i Şeyh Adlî bir tür hasta oldular. Hatırlarını sormak için huzurlarına 
vardım. Uykuya dalmak üzereydi. Beni görünce uyandı. Derviş Efendi Sultan Ahmedi 
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aldırdık çâre bulamadık el-hukmü lillâh( Hüküm Allahtandır) dediler. Ve bağlanmak 
câiz değil imiş Şehdengîr ve seni Hüdâ’ya ısmarladık. Biz de göçeriz, derler. 1026 şevva-
linde Aziz vefat etti. 1026 zilkadesinde Sultan Ahmed vefat etti. Nurlu kabirleri Mustafa 
Paşa camiindedir.Şeyhlik süresi yedi senedir. Allah cümlesine rahmet eylesin. Buraya 
dek şerefli vasıflarını yazdığımız azizler bunlardır. Bundan sonra da kalan azizlerin 
güzel vasıfları da bulundukça inşallah Teâlâ yazılır.

Şeyh Adlî Efendinin vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Muhammed Eyyûbî Efendi şeyh oldu. 
1026 sensinde vefat itti. Yerine Şeyh Seyyid Kerâmeddin Efendi şeyh oldu. 1051 sene-
sinde vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi şeyh oldu. 1091 senesinde vefatıy-
la yerine Şeyh Seyyid Nûreddin Efendi şeyh oldu. 1157 senesinde vefatıyla yerine Şeyh 
Mehmed Râzî Efendi Balat’da Ferruh Kethüdâ Tekkesi şeyhliğinden hângâh pîre naklen 
şeyh oldu. Ânın da vefatıyla yerine oğlu Şeyh Rızâüddin Efendi şeyh oldu. 1309 da ânın 
da vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Kutbüddin Efendi şeyh oldu. 1329 da ânın da vefatıyla 
yerine oğlu ikinci Râzî Efendi şeyh oldu. 

Bu zâtların bir kaçı başka yerlerde gömülü oldukları halde cümlesi câmi hazîresinde-
dirler. 

917 senesinde Molla Gürânî’de Vezîr-i A’zam Pîri Mehmed Paşa’nın amcası Kutbü’l-eflâk 
Cemâleddin İshak Karamânî Hazretleri binâ ettirdiği yirmi yedisi şeyhlere ve derviş-
lere on ikisi de şeyhlere harem dâiresi olarak yaptırdığı hângâh-ı şerîfde şeyh olanlar: 
(Nazm meşâyih-i seccâde-nişîn în dergâh li-Müstakîmzâde Süleyman Efendi Piri Paşa 
Tekkesi bir hângâh-ı pür elhândır kim sudûrun Piri Paşa kıldı ânı hayr-ı menşe’ Cemâlî 
Halvetî eş-Şeyh İshak kurre-i meânî, olub hem şehr vâkıf onda oldu mürşid dânâ Ka-
ramânî Habîb onu halîfe eylemiş idi. Onun da mürşidi Yahyâyı Şerânî idi. İdince irtihâli 
şeyh-i pâk oldu ana târih. Onun oldu makâmı Südlüce’de türbe-i bâlâ yerine oğlu Şeyh 
Muhammed kaldı nice yıl. İdüb yetmiş bir içre Mir Buhârî Tekkesin meâdâ irüb Şeyhi 
Hâce Abdullatif’in câyına oldu. Yirmi iki yıl ol hângâhda bî hemnen Kemâlî şeyhi Ali 
geldi onun naklinde şeyh oldu. Ayasofya’da vâiz iken etdi behişti câyı halveti pîrdâşı 
derviş Kırîmî tahsîb sâlinde. Ki Nûreddin zâde mürşididir anların cânâ otuz birde Süley-
mâniye’de vâiz iken göçtü. Onun derviş idi nâmı o kâmil şeyh idi hafâ.

Gelüb Cerrah Paşa oğlu eş-Şeyh İbrahim. Emir Eştiyi kıldı halife rehber-i esmâ

Cihâd-ı Ekber ve esğarda şeyh-i rehber olmuştur. On iki yıl meşîhat idüb oldu âzim-i 
ukbâ

Yerinde oğlu Şeyh İbrahim. edip müddetlerin itmâm ile terk hem dünyâ

Gelüb eş-Şeyh Muhammed Fahrî oldu - O da yüz kırk sekizde kıldı azm-i cennet 
el-meâdâ

Hasan Nuri İbrahim nakş iki seyyid Şeyh. Anı kılmışdı Tûr-ı Sünbülîde terbiyet-i kübrâ

ânın dâmâdı Şeyh Muhammed Câşîn oldu. İdüb tekmil kırk bir yıl zamanın adn-ı ârâ.



135  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

Saîd peder-i o Seyyid Şeyh Osman Atpazârî’nin. Nazar-ı himmetle piran-ı zamânı kıldı 
hâlet râ.

Olub esrâr-ı er dahi kastı cümle dâim. İde Nu’mân sâbit yerlerinde zikir ile Mevlâ .(II)

(II) Zeyl: Meşâyih-i nişîn-i în dergâh li-Ahmed bânî idince azm-i Firdevs-i cinân ol haz-
ret-i Nu’mân yerine geçti mahdûmî Celâleddini ve’d-dünyâ otuz bir yıl bu dergah içre 
neşr-i ma’rifet kıldı vücûd-ı enveriyle oldu rûşen pîr ile bernâ. Cihânı eyledi beytü’l-ha-
zen bil-cümle uşşâka olub bin iki yüz ellide âzim-i ukbâ. Gelüb Şâkir Efendi türbe dâye 
Hazret-i Merkez. Bu dergâh-ı şerîfe oldu andan sonra ferîhan. Olub zâhirde işbu fergâ-
hın kandilcisi lâkin. O yandırdı gönülde nûr-ı zikrullah ebed ma’nâ. ânınçün nâmına 
Kandilci Şâkir Dede demişti. Safâyı rûhnu kılub ferzend Hazret-i Mevlâ. Kâm-ı cânî ta’tîr 
eyleyib bûyı hakîkatten. İki yüz altmış üçde azm-i serderî eyledi Hakkâ. Yerine geçti 
Şeyh Eşref Efendi Melekzâde. Hakîkat pek melek haslet idi ol mürşid râ. 

[88]

Muammer oldu seb’ yıl makâm-ı dilküşâ için
Heamn altmış sekize kıldı azm-i cennet el-meâdî
İdince azm-i gülzâr-ı bekâ mahdûm-ı zîşânı
Ataullah ihsan eyledi ol Hâlık-ı Yektâ
Gelüb bu dergahı nâm on yedi yıl cilvegâh itti
Nîce dilmerdeyi feyz-i kemâli eyledi ihyâ
O da bu tenelnâyı âlem hepten âhirkâr
Göçüb gülistansarây cennetü’l-firdevsi kıldı hân
Yerine geçti seksen elinden oğlu Hüsâmeddin
Efendi nâm diğer Musatafa Evvel Şeyh-i müstesnâ
Ulûm-ı ma’rifetle zât-ı âlîsi olub mümtâz
Furu’-ı nakl-i irfânıyla evvelden cân ve dil bîmâr
Muhakkak on sekiz yıl neşr-i âsâr-ı füyûz itti
Münevver kıldı uşşâkı beyan nir-i ğarrâ
Bin üç yüz dördünde ol şeyh keremkârın da çuka ki 
Esüb bâd-ı ecel kıldı vücûd-ı pâkini ifnâ 
Aziz Mahmud Efendi geldi ansan sonra dergâha 
Şeref oldu bir yıl kıldın âyîn-i tarîkat icrâ
Oda pîrâye-i hulletin huld oldukda mahdûmu
Gelib Hüsnü Efendi oldu şeydir ki ra’nâ
O da üç yüz dokuzda rıhlet-i dâr-ı bekâ itti
Gelüb ferzendi Lütfi oldu şeyh-i tekke-i zîbâ
Bin üç yüz on dokuzda ol mübârek tıfl-ı âlûde
Olıcak aşk ile revnak-ı fezâyı cennet-i a’lâ (II)
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(Zekâî Sünbülî Merkez Efendi hângâhında
Erenler himmetiyle oldu şeyhi dergahın hâlen)
Kalub sâkilâna nur ferdirdikçe zikrullah
Muammer eylesin ol pâk Hazret-i Mevlâ
(II) Zeyl: Evkaf umum müdür muâvini Hakkı Bey’in
On yıl içre makâm-ı şeyh Cemâleddin İshak 
Nigânî nasb olub hizmetiyle buldu rütbe-i bâlâ
Bu zât Merkez Efendi Hângâhı Şeyhi Nûreddin Efendinin 
İdi ferzendi lâ şek cennet-i a’lâ
Tevâzu’la müzeyyendi onun nefsi müzekkâsı
Muhakkak eyledi (el-fakru fahrî) hikmeti i’lâ.
Akıttı yirmi dört yıl (hû) diye gözyaşını âhir
İrişdi rûhuna (vuslat) itti cismini sevdâ
Yerine oğlu Nûrullah kırk üçde şeyh oldu
Tarîk-i Sünbül’ün feyzi o menba’dan akar hâlâ
Budur kastı ânın âlemde yoktur başka âmâli
Hemân ervâh-ı pîrân keşdiye olsun meded-i pîrâ.

Başta İshak Karamânî Hazretleri olmak üzere bu zevatın çoğu bu câmiin haziresinde 
gömülüdür. Bir kısım tahrirlerde böyle geçmiştir.

Sultânü’l-İlm Ze’l-Edeb Şeyhu’ş-Şüyûh Cenâb-ı Hazret-i

  1- Merkez Mûsa Muslihiddin kaddesallahü sirrahü
  2- Oğlu Şeyhu’l-ulemâ Ahmed Efendi
  3- Dâmâdı evlâd-ı Resûldü Muslihiddin Efendi
  4- Şeyh Abdi Efendi El-Merkezî
  5- Şeyh Musatafa Efendi ibn-i Abdi Efendi
  6- Şeyh Mustafa ibn-i Hasan el-Merkezi
  7- Şeyh Ali bin Şeyh Ali el-Merkezî
  8- Şeyh Ali bin Nasuh el-Merkezî
  9- Şeyh Muhammed Çelebi ibn-i Şeyh Ali el-Merkezî
10- Şeyh Seyyid Abdullah ibn-i Seyyid Nesîmî el-Merkezî
11- Şeyh Ahmed ibn-i Seyyid Abdullah el-Merkezî
12- Şeyh Seyyid Muhammed Nûri ibni Seyyid Ahmed el-Merkezî
13- Şeyh Seyyid Muhammed Nurullah ibni Muhammed Nûrî el-Merkezî
14- Şeyh Seyyid Mustafa ibn-i Seyyid Nurullah el-Merkezî
15- Şeyh Seyyid Mustafa ibn-i Seyyid Nurullah el-Merkezî
16- Şeyh Ahmed Mes’ûd el-Merkezî
17- Şeyh Ahmed el-Merkezî
18- Şeyh Seyyid Muhammed Nûreddin ibn-i Ahmed el-Merkezî
19- Şeyh Seyyid Ahmed Mes’ûd ibni Nûreddin el-Merkezî
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20- Şeyh Seyyid Muhammed Zekâî ibni Nûreddin el-Merkezî
21- Şeyh Seyyid Nureddin ibni Ahmed Mes’ûd el-Merkezî
22 – Şeyh Seyyid Nurullah ibni Zekâî el-Merkezî

Bu yüce kişilerin bir kısmı Merkez Efendi Hazretlerinin türbe-i şerîfelerinde diğer kısmı 
da câmi-i şerîf hazîresinde Merkez Efendi’nin sülâlesinin defni için ayırdığı âile kabris-
tanındadır.

[89]

Onun yolu ve sohbetleri bu iki kısım kelama münhasır idi. Onun fazîletleri ve menkıbe-
leri pek çoktur. Rivâyet olunmuştur ki, Süfyân-ı Sevrî ve Fudayl bin Iyad –rahimehhü-
mellah- Harem-i Şerif’in önünde oturuyorlardı. Abdullah bin Müberek Hazretleri gel-
di. Onlara selam verdi. Süfyân-ı Servî –r.a.- “Aleyküm selam Doğunun en üstün insanı” 
diyerek selamını aldı. Fudayl –r.a.- da “Batı ve ikisi arasındaki herkesin.” Diye ilavede 
bulundu. Bu onun faziletinin ne kadar kemâle erdiğine güzel bir nüktedir. Yüz yirmi se-
nesinde doğdu. Yüz seksen iki senesinde vefat etti. Onlardan diğer birisi ârif, yüksek 
şerefli Ebu Muhammed Sâbit Bennânî. Sâlik-i kâmil, hakkın kâşifi idi. Alternatif tıbla ve 
dâimâ namaz kılmakla meşgul olmuştur. Kerâmetleri ve menkıbeleri çoktur. Onlardan 
birisi hayr ehlinin kumandanı Abu Abdullah Said bin Cübeyr. İlmiyle âmil, ârif-i kâmil 
idi. Fakr hususunda yüksek derecelere nâil olmuştur. Büyüklerin önde gelenlerinden ol-
duğu söylenmiştir. Onun sözlerinden birisi şudur: “İnsanların en âbidi günahlarını ha-
tırlayınca sâlih amelleri gözüne çok az görünendir.” Doksan beş senesinde vefat etmiş-
tir. Seksen beş sene ömür sürmüştür. Onlardan birisi mana yolunun önde geleni takvâ 
ehli, hidâyet mührü, âlemin emîni, ebrârın meşhuru, seçilmişlerin mevsufu Ebu’s-Sırrî 
Mensûr bin Ammâr. Meşâyihin hâkimlerinden idi. Nasîhat ve gönle şifâ verici sözleri 
çoktur. Aslen Herat’lıdır. Lâkin Basra’da ikâmet etmiştir. Naklolundu ki bir mecliste ken-
disine bir kağıt parçası verildi. Kağıtta şu yazıyordu: “Müttakî olmayan insanları tak-
vâya yönlendiremez, Kendisi hasta olan tabib, başkasına devâ nasıl olabilir!” Mensûr 
cevâben şöyle dedi: “Benim ilmime bak, amelime bakma! Sana ilmim fayda verir, lâkin 
noksanlığım zarar vermez.” 

Onlardan birisi Din ve devletin kutbu sünnet- i nebevviyyenin ışığı, kudsiyet döşeği-
nin mütemekkini Muhammed bin Eslem Tûsî. Cinahın yeganesi, zamanının en ârifi idi. 
Kendisine “Lisânü’r-Rusül” denilirdi. “Sahne-i Horasan” labı ile meşhurdu. Bir müddet 
İmam Ali bin Mûsâ Rızâ’nın sohbetinde bulunmuştur. Sünnet-i seniyyeye mütâbaat nok-
tasından pek gayretli idi. O kadar ki onun hakkında “Ömrünün tamamında harekât ve 
sekenâtı sünneti nebeviyyeye uygun idi.” Denilmiştir. Muhammed bin Eslem hazretleri, 
geceleyin muhtaç olanların ne ihtiyâçları olduğunu gizlice tesbit eder, sonra da baş-
kalarından borç alıp, ihtiyâcı olanlara gönderir ve götüren şahsa, kimin gönderdiğini 
söylememesini tenbîh ederdi. Birgün Yahûdînin birisi gelip, kendisinde bulunan alacak-
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larını istedi. O anda Muhammed bin Eslem’in cebinde hiç para yoktu ve kalem açmakla 
(yontmakla) meşgûl idi. Yerde kalem açılması ile çıkan ufak parçalar (yongalar) bulu-
nuyordu. Yahûdîye, “Onları al” buyurdu. Yahudi yongaları eline aldığında onların altın 
olduğunu görünce, hayret edip, “Böyle bir zâtın hürmetine, ufak ağaç parçaları altın 
oldu. Şuna inandım ki, bu zâtın mensûb olduğu din, hak dindir, bâtıl olamaz” dedi ve 
Müslüman ve yolun büyüklerinden oldu. Onlardan birisi zâhidlerinve âbidlerin kıble-
si, doğu ve batının özü Ahmed Harb. Velâyet kutusunun mücevheri, hidâyet burcunun 
yıldızı idi. Meşâyihinin tamamı ceddi Yahyâ bin Muaz’ın bir sır vasiyet ettiğini “Ben 
vefat ettiğim zaman sırrımı onun için saklayın ve ona ulaştırın” dediğine inanırlardı. 
Ki bu sebeple onda zikr-i hak pek ğâlib idi. “Sen kendi işine bak ki ben zikrimden geri 
kalmayayım.” Der, mübarek dudakları devamlı zikirle meşgul olurdu. Ebû Yezid ve 
Muhammed bin Eslem hazretlerinin muâsırı idi. İki yüz senesinde vefat ettiği söylen-
miştir. Nişabur’da medfundur. Onlardan birisi tevhid esrarının ârifi, tecrid ve tevekkül 
ilminin vâkıfı, manevi yolun sâliki Ebu İshâk İbrâhim Seyyine-i Heravî. Dört meşhur 
İbrahim’den birisi idi ki bu dört zâtın duâları müstecâb ve şefâat ehlinden olduklarında 
şüphe yoktur. Bunlar İbrâhim bin Edhem, İbrâhim Seyyine, İbrâhim Havvâs, İbrâhim 
Şeyban Hazretleridir. Mevzumuz olan İbrahim AHzretleri Ebû Yezid ve Ebu Hafs hazret-
lerinin akranlarındandır. Aslen Heratlı olup Kazvîn’de ikâmet etmiş ve iki yüz senesin-
de yakın orada vefat etmiştir. Onlardan birisi zamanın en seçkinlerinden, Kehmeş bin 
Hasan. Bu yolun büyüklerinden ve ehlinin müştaklarındandır. Çok ibadet etmekle ve 
riyazat ile meşhurdur. Duâsı müstecâb olanlardan olduğunda şüphe yoktur. Onlardan 
birisi âbidlerin süsü, zühd ve vera ehli Ebu Yakub el-Akta’. Harem-i Şerif mukimlerinden 
olup uzlet ehlinden ve riyâzat ile meşhur olan kimselerden idi. Birçok acâib halleri ve 
kerâmetleri müşâhede olunmuştur. Aslen Basra’lı olup Mekke-i Mükerreme’ye gelmiş ve 
üç yüz beş senesinde orada vefat etmiştir.

[90]

Onlardan birisi Haddâdî tarikinin sâliklerinden Ebu Cafer Saydalânî. Zâhid ve âbidlerin 
meşhurlarındandır. Kerâmet ehli olup yüksek makamlara ulaşmıştır. Sözleri,bütün gö-
nül ehli tarafından makbul, kelâmı bütün müşkilleri halleder idi. “Şerîate tâbi olmayan 
her hakikat küfürdür.” Onun mübarek sözlerindendir. Onlardan birisi gizli hakikatlerin 
kâşifi, manevi hazinelerin bekçisi meşhur ârif ve velî Ebu Cafer el-Müzeyyeni’l-Kebîr. 
Bağdat meşâyihinden idi. Kerâmet ve riyâzat hususunda büyük şânı vardır. Bütün bü-
yükler kendisine hürmet gösterirlerdi. Üç yüz yirmi senesinde vefat etmiştir. Onlardan 
birisi Bütün manevi yolların vâkıfı Ebu’l-Hüseyin Derrâc. Tasavvuf ehlinin büyüklerin-
den, tasarruf ehlinin seçilmişlerinden idi. Acâib halleri müşâhede olunmuştur. Herkes 
sema’ hâlinde, beden kafesindeki mübârek ruhundan “İrciî – Dön” nidâsını işitirdi. Böyle 
bir anda pâk canları süflî olan bu âlemden alakasını kesiverdi. Bu suret üç kırk bir sene-
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sinde müşâhede olunmuştur. Onlardan birisi ehl-i letâif olan Ebu Abdullah Muhammed 
el-Berekî. Akranlarının önderi, kavminin merciî idi. Onun mübârek sözlerinden birisi 
şudur: “Dervişler dîn ve âhirette ferahtırlar. Zira ki Bir sultan dinde onlarla iş görebilir. 
Âhirette ise Allâhü Teâlâ’yı onlarla beraber müşâhede etmek mümkündür.” Üç yüz yirmi 
beş senesinde Bağdat’da vefat etti. Onlardan birisi Hürmet makamının tahtında oturan, 
haşmet ashâbının yolunun tâcı asrının en üstünü Ebu Zür’a el-Ebdân. Gayret ehli bir veli, 
vahdet sâhibi bir sûfî idi. Zamanın velîleri dâima kendisine mürâcaat ederlerdi. Dâima 
Cebel-i Likâm’da bulunurdu. Aynı zamanda üç yüz yirmi beş senesinde orada vefat et-
miştir. Onlardan birisi kalb-i selim sâhibi, doğru sözlü Ebu’l-Hasen es-Subh ve Ebü’L-Hü-
seyin el-Milh. Velâyet yollarına hidâyet edici, hidâyet memleketlerinin sâhibi idiler. Bazı 
sûfî meşâyihi onlar hakkında “Subh ve Milh sahih kavle göre emandırlar.” Demiştirler. 
Onlardan birisi marifet-i sübhânî ka’besinin sâkini, hikmet-i rabbânî madeni Ebu Abdul-
lah Talkânî. Âbidlerin eşiği, edeb sâhibi, cezbe ehli idi. Sûrî ve manevî ilimlerle mücehhez, 
takvâ ve vera’ ile süslenmiş idi. Üç yüz yirmi senesinden evvel vefat etmiştir. Onlardan 
birisi Geçmiş âlimlerin mumu, sıdk ehli sûfilerin sabahı mutluluk hazinesi Yusuf Esyât. 
İrfan meydanının mübârizi ve mücâhidi idi. Mertebe ve nefis muhâsebesinde üstün de-
recelere nâil olmuştur. Huzeyfe Mar’aşî hazretlerinin muâsırıdır. Bu iki zat arasında gö-
rüşmeler olmuştur. Şeyh Şiblî demiştir ki: “Yusuf Esyat’a tevâzuun en son noktası nedir?” 
diye sordular. Buyurdu ki: Herkesi kendisinden daha iyi ve hayırlı bilmektir.” Onlardan 
birisi İman sırlarının menbaı, manevi nurların mecmaı Ebu’l-Karîb Abdülvâhid İsfehânî. 
Sülûk ehli sûfîlerin imamı idi. Tecrid ve uzlette kemâle ermiştir. Aslen Isfehan’lı olup ekse-
riyetle Tarsus’da bulunmuştur. Üç yirmi iki senesinde yine orada vefat etmiştir. Onlardan 
birisi Kemâl ve vasl ehli Ebu Muhammed Abdullah bin Hîk bîn Sâbık el-Antâkî. Sûfilerin 
zâhidlerinden olup Yusuf Esyat’a bağlı idi. Ebu Muhammed Cerîri ve o maneviyat ehli-
nin münevverlerinden idi. Onun sözlerinden birisi şöyledir: “Allah korkusunun en fay-
dalısı seni günahlardan men edendir. Racâ’nın en faydalısı da sana sâlih amel işlemeyi 
kolay kılandır.” Onlardan birisi Makam ve kerâmet ehli Ebu’l-Hasan Ali bin Muhammed 
bin Sehl ed-Dîneverî. Sâni’ diye maruftur. Kerem ve ihsan güneşi, verâ ve irfan derya-
sı idi. Şeyh Ebu Osman Mağribi onun hakkında “Meşâyih arasında Ebu’l-Hasan Sâni’den 
daha fazla himmet sahibi görmedim.” Demiştir. Âhir ömründe Mısır’da ikamet etmiş ve 
üç yüz otuz senesinde orada vefat etmiştir. Onlardan birisi eman mülkünün sâhibi Ebu-
bekir Tamstânî. Zâhidlerden ve âbidlerin üstünlerinden olup halkla muâmelelerinde ve 
edebte misli yoktur. Şeyh İbrahim Debbağ ile sohbette bulunmuştur. İmam Şibli kendisine 
çok hürmet göstermiştir. Kerametlerini saymak mümkün değildir. Irak şeyhleri kendisi-
ne “Makbûlü’l-kavl” lakabını vermişlerdir. Âhir ömründe Nişabur’a gelmiş ve üç yüzkırk 
senesinde orada vefat etmiştir. Onlardan birisi Hâce mücâhid gâzî Ebu Saîd el-A’lem Râzî. 
Kadri yüce bir şeyh, gönül ehli bir mürşid idi. Zâhiri sâlih amellerle müzeyyen, bâtını tak-
vâ ile mücehhez idi. Dâima ibâdetle meşkul olmuştur. Cihâd-ı ekber ki nefisle mücâhedeyi 
kazandıktan sonra cihâd-ı esğara rağbet etmiştir. Evtaddandır. Onlardan birisi hidâyet 
yolunun âmili, inâyet yolunun kâmili Ebu’l-Hasan Alli bin Bendar bin Hüseyin Sayrafî. 
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Nişabur’un büyük meşâyihindendir. Şeyh Ebu Osman ve Ebu Mahfûz’dan icâzet almıştır. 
Daha sonra Semerkan’da gidip Muhammed bin Fazl’a mülâzemet etmiştir. Belh’te Mu-
hammed bin Hâmid’in sohbetine, Cürcan’da Ebu Ali Cürcânî’nin sohbetine
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Katılmıştır. Rey şehrinde de Yusuf bin Hüseyin ile musâhebet etmiştir. Bağdat’da ise Cü-
neyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbet halkasına katılma şerefine nail olmuştur. Şam’da 
Tâhir Makdisî ve İbnü’l-Cellâ ile müşerref oldu. Son olarak Mısır’da Şeyh Ebu ali Rod-
bârî hazretlerine komşu oldu. Üç yüz elli yedi senesinde vefat etti. Onlardan birisi Mu-
vahhidlerin özü, muhakkıkların en temizi, hakîm-i İlâhî, sınsuz feyizlerin sâhibi Meci-
düddin Mecdûd bin Âdem es-Senânî el-Gaznevî. Vaktinin yegânesi, asrının önderi idi. 
Hikmet kanunları ve marifet kâideleri hakkında sadra şifâ beyan ve kelamları vardır. 
Hikmet dolu nazarları basîret ehline gizli değil idi. Pek büyük bir hakîm olup tarîkatta 
uzleti tercih etmişti. Şu onun hikmetli sözlerindendir: “Merd kimse odur ki dostlarının 
sözüyle aldanmaz, düşmanlarının cefasından da gönlü incinmez. Halka yaptığı iyiliği 
kolay kolay açığa çıkarmaz. İşlerini yapmakta çok aceleci davranmaz. ” Onlardan birisi 
İmâm Muhammed Gazâli –rahimehullah- Şeyh Ali Fârmedî’ye –kuddise sirruh- intisab 
etmiştir. Bu şekilde yazılmıştır. Muhakkıkların suştanı, müdekkiklerin burhânı Ebu 
Hâmid Huccetü’l-İslâm Muhammed bin Muhammed Gazâlî. İrfan vâdilerinin ve vicdan 
denizlerinin seyyahı idi. İlim ve marifet hususunda pek yüksek mertebelere nâil olmuş-
tur. Onun bereketli tasniflerinden bazıları: Ebedî devletin hulâsası olan Kimyâ-i Saâdet, 
yakîn kâidelerinin mazharı İhyâ-i Ulûmid’d-Dîn’dir. onun latîf nefhaları hakikat bah-
çelerinin tatlı esintileri olup kâmil âlimlerin ruhlarının güzel kokusudur. Din yolunda 
yazılmış en nâdir eserlerden olup nâil olduğu şerefler muhal kabilindendir. Hucce-
tü’l-İslâm dört yüz kırk altı senesinde doğdu. Beş yüz üç senesinde vefat etti. Kabr-i şerî-
fi Tus’dadır. Onlardan birisi büyük âlim ve ârif Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed bin 
Ömer bin Hüseyin Râzî. Birçok ilim ve irfân hususunda kemâle ermiştir. Onun telif ettiği 
eserlerin mükemmeliyetini kemal ehlinin akılları ve fehimleri dahi tartamaz. Tarîkat 
âdabını ilk Necmüddin Kübrâ Hazretlerinin elinden almıştır. Daha sonra Şeyh Şân-ı Sü-
bhân’ın müridi olmuştur. Altı yüz senesi Şevval ayının ilk Pazartesi günü Herat’da ve-
fat etti. Kabri de oradadır. Onlardan birisi Rabbânî âlimlerin sultanı âirflerin burhanı 
Ebu Nasruddin Muhammed Şahsuvâr. Zamanının en fazîletlilerinden ve kemâl ehlinden 
idi. Müşkil meseleleri halletmekte ve hakîkatleri ortaya çıkarmakta pek büyük gayreti 
vardı. Beş yüz doksan yedi senesinde dünyaya geldi. Altı yüz yetmiş iki senesi Zilhicce 
ayının on sekizinci Pazartesi günü Bağdat’da vefat ettiler. İlim ve hikmet hazînesi, fe-
yiz ve himmet gemisi doğru yolun sâliki, âriflerin ve halkın kalplerinin makbûlü Ebu 
Muhammed Nizâmî. Ricâlullah’ın özü, kemal dâiresinin merkezi idi. Hikmet ve nasîhat 
hususunda, rumuz ve işâretleri keşifte pek büyük ilmî dirâyete sâhiptir. Şüphesizmana 
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ve marifette en büyük derecelere nâil olmuştur. Bu sebeple onun kemâlâtını anlatmaya 
çok fazla lüzum yoktur. Beş yüz doksan senesinde vefat etti. Onlardan birisi âşıkların 
mütemekkini sâdıkların hâlisi Kutbüddin Haydar bin Timur bin Ebubeki bin Sultan Şâh 
bin Sultan Nişabûrî. Hakîkat ormanlarının aslanı, tasdik safının en kuvvetlisi idi. Birçok 
acâib ve garib halleri müşahede olunmuştur. Yaz mevsiminde ateşin içinde bulunurdu. 
Kış mevsiminde de karın içinde dururdu. Onun pîrî Hızır Aleyhisselam idi. Lâkin şeyhlik 
hırkasını Şeyh Hâce Mevdûd’den giymiştir. Evliyaullahtan olduğunda şüphe yoktur. Altı 
yüz on yedi senesinde yüz on yaşında olduğu halde Zave kasabasında vefat etmiştir. 
Onlardan birisi dînin şeyhi zamanının kutbu din ilimlerinin ârifi yakîn sırlarının vâkı-
fı Halife Harrad Kazvînî. Tasavvuf ehlinin süsü, dostluğun rüknü olup kerâmet sâhibi 
idi. Sirâcü’l-Ukûl sâhibi der ki “Halife Harrat’ın yirmi üç seneye yakın bir şey yediğini 
görmedim. 
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Bu müddet içerisinde ibâdet ve tâatinde hiçbir noksanlık ve fütur göstermemiştir. As-
len Behrabûd’ludur lâkin Kazvîn’de ikâmet ve orada vefat etmiştir. Kabr-i şerifleri de 
oradadır. Şeyh-i mahfuz, şeriat ve tarikata dair marifet sahibi, hak ve hakikatin vâkıfı 
Şeyh Seyfüddin Bahorzî. Ehadiyet ve samediyyet ehli idi. Şeyh Sa’düddin Muhammed’e 
intisâb etmiş daha sonra altı yüz on altı senesi Zilhiccenin yirmi ikinci pazartesi günü 
Cürcaniyye-i Harzem’e bağlanmıştır. Seyfüddin Hazretleri beş yüz yetmiş altı senesi Şa-
ban ayında Bahorz’da doğdu. Altı yüz elli dokuz senesi zilkade ayında vefat etti. Onlar-
dan birisi ârif, kemâl ehli, imam-ı muhakkık, hak mürşid Hace Kemâleddin Abdürrezzâk 
Kâşânî. Hakîkat erbabından ve tasavvuf inceliklerine vâkıf kimselerden olup sıfatları-
nın kemâliyyeti ve manevî nurları yazmış olduğu eserlerde müşâhede olunmaktadır ki 
gizli ve âşikar olan her şeyi beyan etmiştir. Yedi yüz otuz altı senesi Muharrem ayında 
vefat etmiştir. Onlardan birisi Velâyet kubbesinin velisi, hidâyet yolunun Ka’besi Şeyh 
Zeynüddin Ebubekir Taybâdî. Tarîkat sahralarının ve hakikat deryalarının seyyahı 
olup bu yolda büyük himmet ve derece sâhibi idi. Onun kemâl-i faziletinde hiç kimse-
nin şüphesi yoktur. Kerametleri meşhur ve ma’rûftur. Yedi yüz doksan bir senesi Safer 
ayında vefat etmiştir. Onlardan birisi âbidlerin en şereflisi, zâhidlerin, müttakîlerin ve 
velîlerin özü, hayır denizlerinin dalgıcı Şeyh Halife Taberî. Vuslat ehli, harîm-i Teâlâ’nın 
mahremi olup riyâzât ve mücâhedelerde pek yüksek dereceye sâhip idi. Dâimâ i’tikâfta 
olup halvet ile meşgul olmazdı. Bütün zamanında takva, temizlik, iffet, ibâdet ile kerâ-
met seccadesinden ayrılmamıştır. Şu kadar ki ibârelerimiz onun evsafının güzelliklerini 
anlatmaya kifâyet etmez. Lisan izahtan âciz kalır. Yedi yüz otuz altı senesi Rebiulevvel 
ayının sekizinci Cuma günü Sîz câmiinde vefat etmiştir. Onlardan birisi Büyüklerinen 
şereflisi, maneviyat ehli ricâlin yeganesi, yüce derecelere ulaşmakla müşerref Livâ-yı 
mensûrî Şeyh Cevrî. Velilerin umdesi, seçilmişlerin özü olup zâhiri ve bâtını bilgi ve ha-



142  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

kikatler ile müzeyyen, gönül aynası ter temiz, kudsî canı marifet sırlarının nurları ile 
münevver, Şeyh Halîfenin halifesi olmaya namzet olmakla müşerref idi. Yedi yüz kırk 
üç senesi Safer ayının on üçüncü Cuma günü şehâdete erişti. Kabri Sîz’de olup şeyhleri-
nin yakınındadır. Onlardan birisi şeyh-i âlim, hakikat ka’besinin rüknü sırların hâcibi 
nurların mecmaı büyük yolun sâliki Mevlana Şihâbüddin Fazlullah Esterâbâdî. Tarîkat 
ehlinin kıblesi, hakikat ehlinin sığınağı olup yüce kelimlere sâhip idi. Gönlü nur-ı ilâhî 
ile münevver, mahlûkatın kalplerinde olandan haberdardı. Ferâseti o derecede idi ki 
insanların hallerinden hemen anlardı. Ruhaniyet hasebi ile Hasan Cûdî hazretlerine 
müntesib idi. Yedi yüz doksan altı senesi Zilkadenin altıncı Cuma günü Alıncak kalesin-
de şehit olmuştur. Onlardan birisi ehl-i İslamın mücâhidi, gayret meydanının savaşçısı, 
fazîlet ehlinin en üstünü Baba Hacı. Ehl-i kabulden ve lutf-ı ilâhiye nâil olmuşlardan 
olup gönüllerde olanı ve hatırlardan geçeni bilmekte yüksek derecelere vâsıl olmuş idi. 
Hânedân-ı risâletten olduğu, din büyüklerinin önderlerine müntesib bulunduğu söylen-
miştir. Bu faziletten üstün olan şey var mıdır? Beyt – Bütün mükerrem şeyler size söz-
den ibarettir, Ceddinizin Resûl olduğu söylendiği zaman.- Şu kadar ki onun kerâmet ve 
makamlarının üstünlüğü gönülsâhiplerine gizli değil idi. 
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Nükte: “Allâhü Teâlâ’nın âdetinde değişiklik aslâ bulamazsın.) âyet- kerimesi üzere 
Sünnet-i İlâhîyi icrâ için çalışır, “Biz güzelce amel işleyenlerin ecirlerini zâyi’ etme-
yiz.” Âyet-i kerimesinin sırrı üzere ihsan divanında bendegânın amellerine yardımcı 
olurdu. Bu hususta erkek ve kadını ayırmazdı. Nitekim âyet-i kerimede “Muhakkak biz 
sizden erkek ve kadın kim olursa onun amelini zâyi etmeyiz ki kiminiz kiminizdensi-
niz.” Kelâm-ı İlâhînin birkaç yerinde ibâdet ve tâat hususunda erkekler mukâbilinde 
kadınlar zikredilmiştir: “Mü’min erkekler ve mü’mine kadınlar, Müslüman erkekler ve 
Müslüman kadınlar” manasında ki âyet-i kerimeleri bu manayı teyid eder. Şu kadar 
ki bu evrakların sayfaları ricâlullahtan bazılarının vasfını çok güzel şekilde vasfeder. 
Aynı zamanda bu yola mensûb olanlardan pek fazîlet sâhibi bazı hanım evliyâlar da 
vardır. Bu ümmette işte bu tâifenden bir topluluk vardı ki şevk vâdilerinde dolaşmakta 
idiler. Mücâhede ve riyâzât sâhibi idiler. Bu topluluğun ahvâlinden tam manası ile bu 
kısa risâlede bahsetmek pek mümkün değildir. Şüphe yok ki bu mübârek isimlerden bir 
kısmını beyan ederek risâlenin şereflenmesini ve “İşte şu tam kâmil ondur.” İşâreti ile 
sır perdelerini izhâr etmek isteriz. Birincisi: İhlas sırrının sâhibi, hâs kullardan ricâlin 
makbulü Meryem-i Safiyye, aşk şulesinin ve şevk cezbelerinin gözdesi Râbiatü’L-Ade-
viyye.Acâib halleri çoktur. Büyüklerden birisi der ki: “Şu kadar var ki âhiret günü nidâ 
olunur, ey ricâl, insanlarda n iki saf önde olan kimdir, diye sorulu. Râbiatü’l-Adeviy-
ye’dir denilir.” Rivayet olunur ki şayet Râbia rah. Hasan-ı Basrî’nin r.a. meclisinde ha-
zır bulunmazsa Hasan-ı Basrî o meclisi terk ederdi, Bir lokma ki fil için hazırlanmıştır, 
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karınca ağzına sığar mı?” Buyururdu.” Bir gün büyüklerden birisi Rabia’yı rah. Ziyâ-
rete geldi. Rabia’nın elbisesinde çok fazla yırtık vardı. Gelen kişi “sana müridlerin bir 
elbise dikmelerini istesen.” Dedi. Rabia rah. “sessiz ol! Ben dünyanın tamamı kendisinin 
olandan bile talep etmiyorum, ona hiç sâhip olmayandan nasıl isteyeyim.” Abede binti 
Şevval anlatıyor: “Râbi’a’yı vefâtından bir sene sonra rü’yâda gördüm. Yeşil elbiseler 
giymiş, başında da yeşil bir başörtüsü vardı. Ben, “Seni sardığım kefenine ne oldu?” de-
dim. “Allahü teâlâ onları çıkardı ve bana bunları verdi” dedi. Diğeri yakîn tâcının incisi, 
temkin dairesinin merkezi harem-i mahrem-i Hüdâ Atâme binti Bilal Ebu’d-Derdâ. Za-
manın yeganesi ve pek meşhur bir âbide idi. Nakil olunmuştur ki: Hak’tan ayrılık ateşi 
ve vuslata olan iştiyak ateşi ile öyle yanmıştı ki ağlamaktan kendisinde “gözleri hüzün-
den beyazladı.” Manası zâhir olmuş idi. Ekseri vakitlerinde dudaklarından şu beyitler 
dökülürdü: “senin yüzünden başkası için gözlerin seheri zâyi’dir. Senden başkası için 
ağlamak ise bâtıldır.” Diğer bir zat: Yolun sâliklerinden ve âbidlerinden Habîbe Adeviy-
ye. Bütün insanların makbulü, zamanın yegânesi idi. Bir kimse kendisine “İstemez mi-
sin ki bir kimseyle evlensen.” Dedi. O “Nikah, vücutla olur, burada ise meydanda değil-
dir.” Bu nükte onun ğınâ mertebesini ve yüksek derecesini, hakîkî hayatın ne olduğunu 
göstermektedir. Nazm –Vücudumun cüzleri onun yolundadır. Namım yeryüzünde olsa 
da ruhum onunla bâkîdir.- Diğer bir zat: Ahmed Hazraveyh’in hanımı Fatma Belhiyye. 
Yolun büyüklerinden, ârife ve âbide bir zat idi. Aynı zamanda Belh emirinin kız kar-
deşidir. Tövbe etmiş ve Ahmed bin Hadraveyh’e haber gönderip, babasından kendisini 
istemesini söylemişti. Ebû Hâmid Ahmed kabûl etmeyince, ikinci defa adam gönderdi 
ve “Ben, seni Allah yolunu görmek istiyenlerin yolunu kesici değil, yol gösterici olmakta 
herkesten ileri sanıyordum” dedi. Bunun üzerine Ahmed bin Hadraveyh, Fâtıma’yı ba-
basından istedi. Babası da Ahmed bin Hadraveyh’in bereketlerinden istifâde için kızını 
ona verdi. Fâtıma dünyâ işlerini terk etti ve Ahmed bin Hadraveyh’le huzûr ve sükûn 
içinde yaşadı. Hâs kulların kalplerinin makbulü 
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Harîm-i hâssın mahremi şa’vâne-i iliyye. İlk zamanlarında dinden uzak ve yalnız ya-
şar idi. Daha sonra Sâlih Karîn hazretlerinin meclisine gelmiş ve tevbe etmiştir. Bun-
dan sonra dâimâ ibâdetle ve Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını tahsil edebilmekle meşgul olmuş-
tur. Zamanının en âbide hanımlarından olup gönlü aşk-ı ilâhî ile yanmakta idi. Aslen 
Eyle’li idi. Eyle, Basra yakınlarında bir yerdir. Nitekim Basra câmilerinden birisinde 
tevbe etmiş ve yine Basra’da vefat etmiştir. Diğer bir zât Sırlar gemisi, nurlar hazîne-
si Hakîme-i Şâmiyye. Allâh korkusu olan birisi idi. Mekke-i Mükerreme’de ikâmet et-
miştir. Harem şeyhleri kendisine gayet hürmet ederlerdi. Bir gün bir topluluk kendisi-
ni imtihan için huzuruna geldiler. Onun fazileti onların başlarına saçıldı. Hepsi onun 
velîlerden ve kerâmet ehlinden olduğunu anladı. Kendisine “Hiçbir kavme kadın pey-
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gamber gönderilmemiştir.” Dediler. O da “Evet, öyle ama hiçbir kadın da “Ben sizin en 
büyük Rabbinizim” diye de söylememiştir.” Diye müthiş bir cevap verdi. Diğer bir zât 
Zamanının yegânesi ve nâdiresi Sekînetü’l-Beriyye. Şeyh Ebubekir Ebherî’nin muâsırı-
dır. Şeyh rüyasında gördü ki hatiften bir ses ona “Sekîne’ye müjde ver ki zamanındaki 
Müslümanların yarısını ona bağışladık.” Şeyh uyanınca hemen Sekîne hazretlerinin 
ibâdethânesine geldi. Sekîne hazretleri şeyhe baktı ve ona: “Şuan hayatta olan müs-
lümanların yarısının bana bağışlandığını müjdelemek için geldin. Hoş geldin. Halbuki 
ben üçte birine bile râzî idim. Lâkin şuan tamamının bağışlanmasını istiyorum.” Dedi. 
Diğer bir zât Zamanının en âbidi meşhur müçtehide hakikat nurlarının muhiti Münîfe 
binti et-Târık. Âbide hanımların büyüklerinden idi. Kendisine niçin evlenmediğini so-
ranlara “Size üç sual soracağım. Bana cevap veriniz, o zaman fermanınız başım üzere. 
Birincisi: Söyleyin, ölüm vaktinde îman selâmeti ile ölebilecek miyim?” dedi. “Bilemeyiz” 
dediler. “İkincisi: Kıyâmet günü amel defterimi sağ tarafımdan alabilecek miyim?” diye 
sordu. “Bu hususta verebilecek cevabımız yok.” Dediler. Sonra “Üçüncüsü: Bir fırka cen-
nettedir, bir fırka da cehennemdedir, denildiği zaman söyleyin ben hangi fırkadan ola-
cağım.” Diye sordu. Hiç birisi cevap veremediler. Dedi ki “Benim başımda böyle dertler 
varken ben evlenmeyi nasıl düşünebilirim.” Diğer bir zât Vuslat ehli kemâl mertebelere 
erişmiş Rahme-i Hezâr. Zamanının en âbidi ve yegânesi idi. Üç sene hiç yemek yemediği 
meşhurdur. Ebu’l-Abbâs Îsâ Mervezî dedi ki: “Ona cennet yiyecekleri ikrâm olunuyordu. 
Bu sebeple dünyâ yiyeceklerini yemekten uzak duruyordu. Uzun zaman dünyevî bir şey 
yememiştir. Bu hal onun garîp hallerinden birisidir. Diğer bir zât Safâ denizinin incisi, 
vefâ burcunun zühresi âbidlerin zîneti Emetü’l-Vâhid. Ârife hanımların büyüklerinden 
olup Zünnûn-ı Mısrî kendisine büyük hürmet gösterirdi. Ondan muhabbet hususunda 
birçok nakiller yapmıştır. Bunlardan birisi şudur ki: Zünnûn Hazretleri ona “Muhab-
betin nihâyeti nedir.” Diye sordu. Emetü’l-Vâhid buyurdu ki “Muhabbetin başı ve sonu 
yoktur.” Zünnûn sordu: “Muhabbetin başı nedir” diye sordu “Cihan bardağından fey-
zi yudumlamayı talep etmektir. İkicihanı elde etmek için naz etmektir.” Dedi. Şu beyit 
buna işarettir: Seni iki sevgi ile seviyorum. Senden râzı olduğum için ve sevgiye lâyık 
olduğun için. Perdeleri aradan kaldır ki seni göreyim. Hamd benim için şunda ve bunda 
olmadı. Lâkin hamd şunda ve bunda senin içindir.” 

Bundan sonra vakit müsâade ederse Horasan ve Irak gibi yerlerdeki geriye kalan meş-
hur şeyhleri zikredeceğiz. Onların bazı hallerini risâlemize ilâve kılacağız. İnâyet-i ilâhî 
vasıtasıyla bu mevzu ile risâleye nihâyet vereceğiz. 

İkinci Fasıl: Aktâb, efrâd, nücebâ ve gayrısından olan evliyâullâhın hâs olanlarını zik-
ri hakkındadır. Bu bâbta tarikat şeyhlerinin ve hakikat erlerinin mübârek sözleri çok-
tur. Lâkin vakit bunların tamamını zikretmeye yetmez. Bir kısmını zikretmekle iktifâ 
edeceğiz. Allâhü Teâlâ doğru yola hidâyet edicidir. Keşfü’l-Mahcûb kitabının sahibi 
nakletmiştir ki Allâhü Teâlâ peygamberlik delilini, Resûlullah Efendimizin dînini ebe-
dilik mührü ile mühürlemiştir. Bu ümmetin velîlerini de Muhammed Mustafa sallallâhü 
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aleyhi ve sellemin hak olan âyetlerini sıtk ile izhara sebep kılmıştır. Onlar, insanoğlu-
nun bütün hallerine nâzıdırlar. Yağmurlar onların bereketi ile yağar. Otlar ve yeşillik-
ler onların bereketi ile çıkar. Ehl-i İslâm onların himmeti ile kâfirler üzerine Nusret bu-
lur. Onlardan dört bini vardır ki

[95]

Bunlara “Mükevvenân” denilir. Her birisi diğerini tanır. Bütün ahvâlde kendisinden ve 
halktan mestur olurlar. Onlar izzet dergâhının bekçiler, hal ve akd ehlidirler. Onlar-
da üç yüz adedine ahyâr denilir. Diğer dört yüzüne ebrâr denilir. Diğer dört yüzüne 
evtâd denilir. Her gece onlardan birisi dünyaya gelir. Diğer üç yüzüne nukebâ denilir. 
Eğer onlardan bir tanesi vefat edecek olursa, onun yerine bu kutuplardan diğer biri-
si geçer. Binâenaleyh dâimâ bu evliyâullahın adedi dört bin üç yüz seksen dört olur. 
Şeyh Rukneddin Alâüddevle Semnânî –kuddise sirruh- bazı risâlelerinde demiştir ki: 
“Bu evliya topluluğu her zaman on tabakdadırlar. Birincisi tâlipler, ikincisi müridler, 
üçüncüsü sâlikler, dördüncüsü sâyirler, beşincisi tâyirler, altıncısı vâsıllar, yedincisi 
kutb-i irşâddır ki tekdir. Ve o Hazret-i Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem’in gön-
lünden feyiz alır. Bununla beraber dünyada iki kutub vardır. Birisi cenûbî (güneyden) 
diğer şimâlî (kuzeyden)dir. Cenûbî olan yıldızlara daha yakındır. Şimâlî olan kutub ile 
kutb-ı irşâdın mertebeleri aynıdır. Onuncusu kutb-ı ebdâl ki o en yüksek mertebeye va-
sıldır. Velîlein adedi Şemsî senenin adedine muvafık olarak üç yüz altmış altıdır. Kutb-ı 
irşâdın velâyeti, velâyet-i şemsiyyedir. Kutb-ı ebdâlin velâyeti, velâyet-i kameriyyedir. 
Denildi ki: Evliyâullahın adedi, kamerî seneye nispetle üç yüz elli beştir. Ve bu topluluk 
altı tabakadır. Bu bâbta İbn-i Mes’ûd Hazretlerinden rivâyet olunan bir hadîs-i şerif 
vardır. Şöyle Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak 
Allâhü Teâlâ’nın üç yüz neferi vardır ki onların kalpleri Âdem Aleyhisselam’ın kalbi 
üzerinedir. Kırk neferi vardır ki onların kalpleri Mûsâ Aleyhisselâm’ın kalbi üzerine, 
yedi nefer vardır ki kalpleri İbrâhim Aleyhisselâm’ın kalbi üzerine, beş nefer vardır 
ki kalpleri Cebrâil Aleyhisselâm’ın kalbi üzerine, üç nefer vardır ki kalpleri Mikail 
Aleyhisselâm’ın kalbi üzerine, bir nefer vardır ki kalbi, İsrâfil Aleyhisselâm’ın kalbi 
üzerinedir. Allâhü Teâlâ onların yüzüsuyu hürmetine belâları defeder, onlar sebebiyle 
yağmur yağar, yeşillikler biter, onlar vâsıtasıyla öldürür ve diriltir.” Hadîs-i şerifin, 
hallerini beyan ettiği bu altı tabakadan birinci tabakaya ebdâl denilir. Allâhü Teâlâ 
diğer halktan seçtiği bazı kullarla bu zâtları değiştirir. İkinci tabakaya ebtâl denilir. 
Batal, kahraman manasınadır. Yani onlar mücâhede meydanında gayret kılıcı ile 
savaşanlardır. Allahü Teâlâ’dan başkasını terk ederek tecrîd edenlerdir. Üçüncü ta-
bakaya seyyâh denilir. Onlar hakikat vâdilerinde ruhları ile seyahat ederler. Tasav-
vurât-ı vehimeden temizlenmişlerdir. Dördüncü tabakaya evtâd denilir. Yeryüzü on-
ların varlığıyla zelzeleden emin olur. Beşinci tabakaya efrâd denilir ki onlardan her 
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birisi kutb-ı zamanın halifesidirler. Altıncı tabakaya kutub denilir. Bu dünyanın mer-
kezi ve medarlarıdırlar. Her ne zaman ki onlardan birisi dâr-ı âhirete irtihâl ederse 
efrâd tabakasından bir zât onun yerine kâim olur. Evtâd tabakasından bir zât da onun 
halifeliğine namzed kılınır. Seyyah tabakasından birisi evtâd makamına geçer. Ebtâl 
tabakasından bir zât seyyâh derecesine çıkarılır. Büdelâ tabakasından bir zât ebdâl 
makamına vâsıl olur. Umûmi halktan birisi dde büdelâ mertebesine nâil olmuş olur. 
Tabakalar bu minvâl üzere devam eder. Bu taifenin kerâmetleri pek çok, makamları 
pek âlîdir. Yerin dürülmesi, halkın gözünden gizlenmek, gölgelerinin kaybolması, su 
üzerinde yürümek, havada gezmek ve bunlar gibi kerametlere sâhiptirler. Bu taifenin 
dâimâ zikir meclislerinde hazır bulunduğu ve zikir halkasına dâhil oldukları söylenil-
miştir. Sene de iki defa hepsi bir araya gelirler. Birincisi Arafât’da Arefe günü, ikincisi 
ise Receb-i Şerif ayında Cenâb-ı Hakk’ın emir buyurduğu bir mevzide toplanırlar. Hızır 
ve İlyas Aleyhimesselâm onlarla beraber bulunurlar. Onlara son derece ihtirâm gös-
terirler. Onların arkasında namaz kılarlar. Kutublar da yemek, içmek, gitmek, gelmek 
hususlarında sâir insanlar gibidirler. Lâkin dâire-i ebdâle dâhil olduklarında emvâl, 
emlâk, nikahlanma gibi bütün hususlarda tasarruf izni verilir. Amma ebdâl tabakası 
için zevceleri, evladı, san’atı ve mülk edinmeyi terk etmek vardır. Hiçbir zaman kutup-
tan üstün değillerdir. Şeyh Hazretleri –Allah onun gölgesini dâim kılsın- buyurdular 
ki: “Bu zamanın kutbu ile iki defa sohbet etmeye muvaffak oldum. Lâkin onun nâmını, 
nesebini, künyesini, lakabını hayatta olduğu müddetçe ifşâ etmeme izin yoktur. Mu-
hakkak Peygamber Efendimiz zamanında Üveys el-Karanî Hazretlerinin amcası Isâ-
mü’l-Karanî zamanın kutbiyyeti rütbesine sâhip olup mazhar-ı hâs idi. “Muhakkak ben 
Rahmânî nefesi Yemen tarafında buluyorum.” Manasındaki hadîs-i şerif bu manaya 
delâlet eder ve tecelli-yi Rahmâninin onda bulunduğunu müjdeler. 

[96]

Ondan sonraki kutb-i zaman İbn-i Atâ-yı Arfî’dir ki Arf, Mekke ile Yemen arasında bir 
yerin ismidir. Şeyh Rukneddin Alâüddevle zamanında zamanın kutbu Abdullah Şâmî 
Hazretlerinin vefatından sonra İmâdüddin Abdülvehhâb Bâsinî idi. Peygamber Efendi-
mizin -sallallâhü aleyhi ve sellem- zamanından Şeyh Alâüddevle –Allah onun ruhunu 
rahatlatsın- zamanına kadar on dokuz kutub gelmiştir. Bu meselede birçok söz vardır. 
Bahsi geçen sözleri naklolunan bir kelâm ile tamamlamak isterim: Nefehât kitabının sâ-
hibi Lemeât Risâlesine yazdığı şerhinde şöyle zikreder: Bu tâife sekiz mertebededirler. 
Birincisi: Üç yüz şahıstır ki bunlara ahyâr denilir. İkincisi: Dört şahıstır ki bunlara ebrâr 
denir. Üçüncüsü: On iki şahıstır ki bunlara nükebâ denir. Dördüncüsü: Sekiz şahıstır ki 
bunlara nücebâ denir. Beşincisi: Yedi şahıstır ki bunlara büdelâ denir. Altıncısı: Dört 
şahıstır ki bunlara evtâd denir. Yedincisi: İki şahıstır ki bunlara İmâmeyn denilir. Seki-
zincisi: Kutbü’l-Aktâb’dır ki Gavs’dır. Ona Abdullah denilir. İmâmeyn’den olup kutbiyyet 
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makamının sol kolu ve nâzırı olana Âlem-i mülkde imâm-ı ekmel ve Abdürrab denilir. 
Kutbun sağ kolu ve nâzırı olana da âlem-i melekûtta imâm-ı rûhânî ve Abdülmelik de-
nilir. Kutbü’l-Aktab dünyadan göç ettiği zaman İmâmeyn’den sol kolun nazırı olan onun 
makamına geçer. Sağ kolda olan da yeni kutbun sol kolu olur. Dört evtâddan bir zât sağ 
halifelik makamına geçer. Yedi büdelâdan bir zât da evtad makamına, sekiz nücebâ-
dan bir zât büdelâ makamına, on iki nükebâdan bir zât nücebâ makamına yükselirler. 
Üç şahıs ise Ümmet-i Muhammed’in -sallallâhü aleyhi ve sellem- sâlihlerinden seçilir. 
Kutub makamı bu âlemde her zaman nazar-ı ilâhî makamıdır. İmâmeyn’in işi, âlem-i 
mülk ve melekûtu gezmek veteftiş etmektir. Dört evtâd –doğu, batı, kuzey ve güney ol-
mak üzere- dört cihânın muhâfızlarıdırlar. Yedi ebdâl, yedi iklimin nâzırlarıdırlar. Se-
kiz nücebâ insanlar arasını ıslâh etmek ile vazifelidirler. On iki nükebâ on iki burcun 
husûsî sırlarını, bunların âlem-i kevn ve fesâda olan hususi tesirlerini âlimdirler. Dört 
zât, mahlûkâtın ağırlıklarını yüklenmek ve onların emvâlinde tasarruf ile vazifelidir-
ler. Üç yüz zât ise Allâhü Teâlâ’nın mahlûkattan ve sâlihler arasından seçilmiş olan kul-
ları olup emir ve nehîlerin yerine getirilmesi ilevazîfelidirler. Hâce Efendi Faslu’l-Hitâb 
isimli eserinde der ki: Büyüklerden birisi şöyle demiştir: Ricâlullah birkaç tabakadır. 
Bazılarına aktâb denilir. Onlar yüce makamlara ve hallere sâhiptirler. Bir kısmına 
efrâd denilir. Onlar kutbiyet makamından hâriçtirler. Makamları sıtkiyyet ve nübüvvet 
makamının ortasındadır. Bazılarına habîbân denilir. Bunlar dört zâttır. Dâima dörtten 
ziyâde veya noksan olmazlar. Bunlara bu ismin verilmesindeki sebep onların Receb-i 
şerifin onundan ayın sonuna kadar onlara bir hal ârız olur ki diğer zamanlarda bu hal 
onlarda görülmez. Onlar dünyanın her yerine dağılmışlardır. Her biri diğerini tanır. İn-
sanlar ise onların farkına varmazlar. Onların alâmeti Receb-i Şerifin birinci günü onla-
rın üzerine bir ağırlık çöker, o kadar ki kudretten kesilirler, yürümekten, oturmaktan, 
bakmaktan ve konuşmaktan soyulurlar. İkinci gün olduğunda ise bu hal yavaş yavaş 
zâil olmaya başlar. Üçüncü gün ve daha sonraki günler bu hal yavaş yavaş zâil olma-
ya devam eder. Keşifler, tecelliyât ve ortada olmayan şeylere dahi muttali’ olmak on-
lar için mümkündür. Receb-i şerifin sonu ve Şaban-ı Şerifin başında bu halden hiç eser 
kalmaz, ancak Allâhü Teâlâ’nın dilemesi müstesnâ. Bu hal pek meçhul bir haldir. Diğer 
mesele: Zamanın kutbu nazar-ı ilâhî mahallidir. Ona Ehad, Gavs ve Halîfe-i zemîn de de-
nilir. Âlem-i zâhirde her ne isterse gerçekleşir. Mükevvenâtın tamamı onun gözü önün-
dedir. Sadece Müheyminân denilen ulvî melâike bunlardan müstesnadır. Onlardan ba-
zılarına efrâd denilir. Efrâd, kutbiyet dairesinin altında dâhil değildir. Şu cihettendir ki 
onlar aynı şekilde kutbiyet rütbesine sâhiptirler. Ancak emr-i ilâhî îcâbı dâima kutbiyet 
makamında kutbü’l-aktâb olarak bir zât tayin olunur. Efrâd ise kutbiyet makamı sırası 
kendilerine gelinceye kadar beklerler. Büyüklerden bazıları ise bu ümmetin aktâbının 
on iki zât olduğunu söylemişlerdir. Onların bu aktâbdan muradları bütün zaman içeri-
sindedir, yoksa bir zamanda bir kutub olur. Belki de onların bundan muradı her iklimde 
onlardan bir zâtın bulunmasıdır. Yedi iklimde yedi zât bulunur ki bunlar, her biri bir 
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iklimde nücebâyı kutbiyet makamında olurlar. Aynı şekilde dört evtâd dört cihette bu-
lunup her biri bir cihetin kutbudur. Lâkin kutbü’l-aktâb tektir. Muhammed Mustafâ’nın 
–sallallâhü aleyhi ve sellem- mübârek ruhları bütün enbiyâ ve mürselînin mededi, önce 
ve sonra gelen aktâbın muinidir. İnsanlığın başladığı tarihten kıyâmete kadar böyledir. 
Şeyhu’l-Meşâyih evliyâullahın özü, müttakîlerin süsü, tarikatın müşkillerinin kâşifi, 
hakikatlerin şârihi millet ve dînin şerefi İbnü’l-Fâriz diye meşhur olan Ebu Hafs Ömer 
bin Ali el-Mısrî –Allah onun ruhunu rahatlatsın- Nazmü’d-Dürer Kasîdesinde 

[97]

Bu manaya işâret ederek ederek hakikat-i Muhammedî’yi beyan sadedinde demiştir ki: 
“Ben, Benden öncekilerin ve benden sonrakilerin kutbuyum. Evtâdın kutbiyyeti bana 
halîfe olmak iledir.” Malum oldu ki kutbü’l-aktâb hakikat-i Muhammedî ve mevcudiyet 
dairesinin merkezidir. Âdem Aleyhisselâm’dan itibaren her bir peygamber onun nübü-
vvetini izhâr ve ikrar etmiştir. Peygamber Efendimiz hilkat-i ruhaniyet ciheti ile onlar-
dan öncedir. Lâkin gönderiliş itibari ile sonradır. “Bizler önce gelenlerin sonra gelenle-
riyiz.” Kavl-i şerifi buna işâret etmektedir. Aynı kasidede yine bu manaya işâret eden 
bir beyt vardır. Bu büyüklerin sözleri ile beraber biz deriz ki Peygamber Efendimizin 
ruhâniyetine müstenid olan aktâb-ı ümmet-i Muhammed on ikidir. Ümmet-i Muham-
med’in medarları onlardır. Bu sebeple âlem-i ecsâmın medârı olan burçlar on ikidir. Bu 
on iki kutub Peygamberlerin kalpleri üzeredirler. Fütûhât-ı Mekkiyye sâhibi –Allâhü 
Teâlâ ruhunu mukaddes kılsın- demiştir ki: Eğer büyükler, bu kutublar peygamberlerin 
kalbi üzeredir, derler ise bu sözden hatıra bazı düşünceler gelir ki, bu sözde büyük bir 
cür’et kokusu vardır. Zira onların makamı peygamberlerin ayaklarının altından başlar. 
Bu kutuplardan her birisi için Mushaf-ı Şerîften bir sûre vardır. Bu söylenenlerden faz-
lasına imanımız vardır. 

On iki kutbun beyânı: Birinci kutub Nuh Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir ve Yâsin sû-
resi ondandır. Bütün kutbiyet hallerine sâhiptir. Âdem Aleyhisselâm da bütün isimleri 
bilmekteydi. Nitekim “Ve Âdem’e isimlerin tamamını talim etti.” Buyrulmuştur. Hazret-i 
Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem bütün manaların câmiidir. Bu kutub da, kutbiye-
tin muktezâsı olan bütün hallere vâkıftır. Âlem-i zâhir ve âlem-i bâtında ve dîn-i Mu-
hammedî’de tam ehliyet sâhibidir. Onda on haslet vardır: Hilm, enâet, iktisad, tedbir, 
fazîlet, adâlet, edeb, merhamet, hayâ ve salâh. Bu kutub zâhir suretleri ve bâtın haki-
katlerin tamamına vâkıftır. Onun zâhiri hilâfeti kılıç ile, bâtınî hilâfeti nutkile müyes-
serdir. İkinci kutub İbrâhim Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. İhlas Sûresi ondandır. 
O, hüccet ve kat’î delil sâhibidir. Bütün hakikat ve inceliklere vâkıftır. Üçüncü kutub, 
Mûsâ Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. Nasr sûresi ondandır. Bir gecede binlerce ilme 
vâkıf olmak kerametiyle müjdelenmiştir. Nidâ menzili onun en üstün menzillerinden 
sayılır. Dördüncü kutub, Îsâ Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. Kâfirûn Sûresi ondan-
dır. Bu kutub altı yüz makama sâhiptir. Her makamın ilmi nihâyetsiz ve hikmeti sonsuz-
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dur. Beşinci kutub, Dâvud Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir ve Zilzâl sûresi ondandır. 
Muhabbet mertebesine sâhiptir. İmamların büyüklerindendir. Altıncı kutub, Süleyman 
Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. Vâkıa ve Mücâdeler sûreleri ondandır. Bu kutub bü-
tün hayat ilimlerine vâkıftır ki bu sebeple dâima bütün ahvâle müşâhid olur. Yedinci 
kutub, Eyyûb Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir ve Bakara Sûresi ondandır. Bu kutub 
azamet makamına sâhiptir. Âlem onun vücudunu kaldırmaya istidâatı yoktur. Garib 
hallere ve kerametlere sahiptir. Sekizinci kutub, İlyas Aleyhisselâm’ın kademi üzerine-
dir ve Âl-i İmrân Sûresi ondandır. Bu sûrenin âyetleri adedince menzileye sâhiptir. Bu 
kutub, Kur’ân-ı Kerîm’in müteşâbihâtına dair husûsi ilme sâhiptir. Dokuzuncu kutub, 
Lût Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir ve Kehf Suresi ondandır. Bu kutbun hâli ismet 
ve i’tisâm-ı sünnet ile arastedir, evvelâ sû-i edebe götüren her şeyden mahfuzdur. İkinci 
olarak Allâhü Teâlâ’ya, Allâhü Teâlâ’nın ipine sımsıkı sarılmıştır. İ’tisâm sıfatı nasıl iki 
manaya gelir denilirse birincisi sülûkun bidâyetinde, habl-i ilâhîye olan i’tisâmdır ki 
buna Kitâb-ı mübînde ve Peygamber Efendimizin –s.a.v.- beyan ettiği inceliklerde işâret 
olunmuştur. Nitakim bir âyet-i kerîmede “Allâhü Teâlâ’nın ipine sımsıkı sarılın” buy-
rulmuştur. Diğeri hakikat mertebelerinin nihâyetindedir ki Allâhü Teâlâ’nın kudretinin 
eseri olarak, manevi vâsıtaları mülâhaza, sebepleri mütâlaa ve râbıta demektir. Âyet-i 
kerimede “Allâhü Teâlâ’ya sımsıkı sarılın ki o sizin mevlânızdır.” Buyrulmuştur. Bu ku-
tub her iki i’tisâma da sâhiptir. Buradan malum olmuştur ki o, şeriatın zâhirinde kemâl 
mertebeye, hakâkatleri ma’rifette üstün derecelere nâil olmuştur. Onuncu kutub, Hûd 
Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. Sûre-i En’âm ondandır. Yüz altmış beş menzile sâ-
hiptir ki bu aded En’am sûresinin ayetleri adedidir. Bu kutub, mahlûkatın hangi merte-
belere müstehak olduklarına dâir ilimde ihtisas sahibidir. On birinci kutub, Sâlih Aley-
hisselâm’ın kademi üzerinedir. Tâhâ Sûresi ondandır.

[98]

Bu sûrenin âyetleri adedi olan yüz üç makama sâhiptir. Bu sûre ve bu nâib haktır. On 
ikinci kutub, Şuayb Aleyhisselâm’ın kademi üzerinedir. Mülk Sûresi ondandır. Bu sûre-
nin adedi olan otuz makama sâhiptir. Ölçü ve tartıda, had ve burhanlarda ilm-i hususiye 
sâhiptir. Hadîkatü’l-Hakîka isimli kitabın müellifi der ki: Bu yolun sâliklerinin makam-
ları çoktur. Bu makamların tamamı da on makamda münhasırdır. Birinci makam: Nâib-
ler makamıdır ki bin zâttır. İkinci makam evliyâ makamıdır ki dört yüz zâttır. Üçüncü 
makam: Ebrâr makamıdır ki yüz kişidirler. Dördüncü makam: Nücebâ makamıdır ki 
yetmiş kişidirler. Beşinci makam: Ebdâl makamıdır ki dört zâttır. Altıncı makam: Evtâd 
makamıdır ki yedi zâttır. Yedinci makam: Umedâ makamıdır ki dört zâttır. Sekizinci ma-
kam: Nükebâ makamıdır ki üç zâttır. Dokuzuncu makam: Gavs makamıdır ki o tektir ve 
bu dâirenin merkezidir. Onuncu makam: Nübüvvet makamıdır o da Hâtemü’n-Nebiyyîn 
olan Efendimize mahsustur. Allâhü Teâlâ buyuruyor ki: “Lâkin (o) Allâh’ın Resûlü ve Ne-
bîlerin sonuncusudur.” Bu takdirde her zaman bu ümmetin evliyâullâhı bin altı yüz yir-
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mi beş aded olur. Bu cemaatten her birisi bulunduğu makamda dâimâ istikâmet üzere 
olursa, zamanla bir üst makama ulaşır. Nâibler tevbe-i istikâmette bulundukları zaman 
evliya derecesine nâil olurlar. Velî bir kul da kendi makamında müstakîm olursa ebrar 
derecesine ulaşır. Bu kıyas Gavs makamına kadar böylece devam eder. Bu usul üzere 
nâiblik makamında bulunan bir şahıs tâ kutb-i âlem olan Gavs makamına kadar ulaşır. 
Bu topluluktan olamak da herkese nasip olmaz. Ancak Allah indinden kendisine meved-
det bahşolunanlar nail olur. Bu cemaatten her bir grubun kendilerine mahsus alâmet ve 
nişanları vardır. Her makam bu nişanlardan bilinir. Nâiblerin nişanı üçtür: Gönlü nedâ-
metle dolu, dili tevbe ile meşgul nefsi günahtan uzak durur. Evliyânın nişanı üçtür: Hak 
dostlarla dostturlar, Hak düşmanlarına düşmandırlar, bâtıl olan her şeyden saftırlar. 
Ebrârın nişanı üçtür: Dâimâ Allâhü Teâlâ’ya itâatle meşguldürler, hasımlarını bir an 
evvel hoşnud etmek isterler ve bütün mahlûkata şefkat beslerler. Nücebânın nişanı üç-
tür: Dünyadan kaçmak, manevî âlemde seyr ve dâimâ Hak Teâlâ’yı arzu etmek. Ebdalle-
rin nişanı üçtür: Dinde yüksek himmet sâhibi olmak, halka karşı tam tevâzulu olmak ve 
Hakk’a karşı tam teveccüh. Evtâdın nişanı üçtür: Kendi aybı ile meşgul olup başkasının 
aybını görmezden gelmek ve her vakit hazır bulunmak. Umedânın nişanı üçtür: Ümme-
tin salâhı ile sevinmek, ümmetin fesâdı ile gam ve kedere düşmek, Peygaber Efendimi-
zin didarına nâil olmayı arzu etmek. Nukebânın nişanı üçtür: Billah, lillâh ve ilallâhtır 
ki onların kıyâmı Allah iledir, amelleri ve teveccühleri Allâh’adır. Gavsin nişânı da üç-
tür: Sıtk üzere olmak, vefâ sâhibi olmak ve Hakk için olan nasibini halk için olan na-
sibine tercih etmek. İmam İzzüddin Tâvûsî’den –kuddise sirruh- Muhammed Nureddin 
Said bin Ebi’l-Kâsım en-Nakîb hazretlerinin hattı ile naklolunmuştur ki Şeyh Sa’d bin 
Hemevî’nin –kuddise sirruh- halifelerinden birisi şöyle yazmıştır: Gördüm ki bu ümme-
tin kutubları Peygamber Efendimiz’in –sallallâhü aleyhi ve sellem- zamanından bu dev-
re kadar yedi zâttır. Birinci kutub: Mü’minlerin emiri Ali’dir –kerremallâhü vechehû-. O 
Peygamber Efendimizin –sallallâhü aleyhi ve sellem- zatının hikmetini taşımakta idi. 
İkinci kutub: Sultânü’l-Ârifîn Ebû Yezid Bistâmî –kuddise sirruh- hazretleridir. O Pey-
gamber Efendimizin –sallallâhü aleyhi ve sellem- hikmet-i ruhunu taşımaktadır. Üçün-
cü kutub: Seyyidü’t-Tâife Cüneyd-i Bağdâdî –Allah onun ruhunu rahatlatsın- hazretleri 
idi. O, Peygamber Efendimizin –sallallâhü aleyhi ve sellem- hikmet-i kalbini hâmil idi. 
Dördüncü kutub: İmâm Abdullah el-Ensârî –Allah onun kabrini nurlandırsın- hazretleri 
idi. O, Peygamber Efendimizin –sallallâhü aleyhi ve sellem- hikmet-i aklını taşımakta 
idi. Beşinci kutub: Şeyh-i kâmil Ebu’l-Kâsım Gürgânî –Allah onun derecesini âlî eylesin- 
hazretleri idi. O, Peygamber Efendimizin –sallallâhü aleyhi ve sellem- hikmet-i sırrını 
hâmil idi. Altıncı kutub: Şeyh-i kebîr Şihâbüddin Sühreverdî –Allâh onun üzerine rah-
met yağmurlarını yağdırsın- hazretleri idi. O, Peygamber Efendimizin –sallallâhü aley-
hi ve sellem- hikmet-i hakikatini taşımakta idi. Yedinci kutub: Şeyh Sa’dî el-Hamevî –Al-
lâh’ın selâmı onun üzerine olsun- hazretleri idi. O, Peygamber Efendimizin –sallallâhü 
aleyhi ve sellem- hikmet-i cevherini hâmil idi. Allâhü Teâlâ’nın selamı onun ve âlinin, 
tâhir olan ashâbının, aktâb ve efrâddan olan bütün evliyâullâhın üzerine olsun. 
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Üçüncü Fasıl: Allâh aşkı ile yanıp tutuşmuş, bihoş ve divane olmuş meczûb ve mecnun-
lardan olan velilerin beyanındadır. Bu zâtların pek muhterem oldukları ve ek yüksek 
derecelere nâil oldukları söylenmiştir. Bu fırkanın cünûnluğu, yaşamaya âit olan akıl-
larındaki noksanlıktan ve dost sevdasındandır. Onlar yüksek himmet sâhipleri, mu-
habbet vâdilerinin gezginleri, “ben en çok aklını kaybedenim, kim aklını çok kaybederse 
o bendir.” Kavlinin sancaktarıdırlar. Celal ve cemal irfanlarının savaş meydanlarının 
mücahididirler. Onlar aşk ile efsunlanmışlar akıldan noksan kalmışlardır. Bu cünunu 
sırrı aklın kemaline vâsıl olmaktır. Bu yolun dîvâneleri, cünun yoluna daha fazla cünun 
katarlar. –Seninle konuştum da beni mecnun eyledin. Benim mecnunluğumu ziyâdelei-
tirdin.- Bu hâlde bulunanlara cünûnü’l-âşikîn denilir. Bu remze fünûnu’s-sâdıkîn lakabı 
verilmiştir. Mesnevî’de bu manaya işâret eden beyitler vardır. –Ben dîvâne oldum ey 
tabib, Ben sevdâya tutuldum ey habib, zincirin her halkası kurtuldu ve çözüldü, Her bir 
halka diğer bir mecnun oldu.-

[99]

Bundan sonra aşk mecnunlarının silsilesini nakledeceğiz. 

Cihânın kâmili, zamanının ekmeli farklı ilimler sâhibi Sa’dûn Mecnûn. Muhiblerin bü-
yüklerinden idi. Birçok garîb hâline rastlanmıştır. Şeyh Atâyı Sülemî der ki: Basra halkı 
yağmur talebi için şehir dışına çıktılar. Ben de onlarla beraber idim. Duâ eden kişinin 
duâsına dair herhangi bir eser-i icâbet görülmedi. Yapılan duâlardan murad olunan 
maksat hâsıl olmadı. Daha sonra Sa’d’ı, Basra makberesinde beni gördüm. Bana baktı 
ve “Ey genç Arab, nerede idin?” diye sordu. “Yağmur duâsında idik.” Dedim. “Duâya, kı-
rık, günahkar bir kalp ile mi çıktınız, temiz olmayan kalplerle, safâ içerisindeki ayak-
larınızla mı gittiniz? Allah korkusu olmadan, sadaka vermeden, hatâlarla dolu olarak 
ve yerlerin ve göklerin hâlıkının verdiği nimetleri inkâr ederek mi gittiniz?” dedi. Onun 
bu sözlerinden hayret ve dehşete düştüm. Ben, ona nasıl bir cevap verebilirim diye ba-
karken bana “Dostla nasıl vakit geçirmek istersin. Yârân için yağmur talep ediniz dedi 
ve yüzünü kıbleye dönerek “Ya habîbî ve seyyidî, günah işlemeleri sebebiyle beldelerini 
helak mı edeceksin? İhsan nerededir? Her ne kadar onlar hatâ etseler de, mağfiretin 
nerededir, ey pâdişâhım.” Diye yalvarmaya başladı. Onun bu sözleri henüz bitmemişti 
ki yağmur yağmaya, kurak topraklarımıza düşmeye başladı. O gidiyor ve şöyle diyordu 
“Onlar habîbi zikrederler amma şevk almazlar. Benim ise habibin şevki aklımı eritiyor.” 
Diğer bir zât Ebu Ali Ma’tûde. Sûfilerin büyüklerinden olup aşk cezbesi ile yanmış, halk-
tan uzak yaşamıştır. Bir gün bir mezarlığa geldi, bu esnâda şöyle diyordu: “Ruhumun 
meliki, sen reyhanımsın. Ey habibim, insanların şânı, gâyesi ve temennileri vardır. Sen 
temennimin gâyesi ve şanımsın.” Diğer bir zât: Abdülkâhir Mevsûs. Evtâddan olup ken-
disinde muhabbet cezbeleri gâlip idi. O kadar ki bu sebele ona “mevsûs – vesveseli-“ de-
nilirdi. Hakîkatleri beyan eden birçok beyitleri vardır. Diğer bir zât Behlûl mecnun. Hak 
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meczûblarından olup birçok latîfeleri vardır. Bir gün Halife Harun Reşid Hazretleri onu 
bir kabristanlıkta otururken gördü. Önünde iki kafatası vardı. Sordu: “Ey Behlül, ne ya-
pıyorsun.” O da “Bunlara bakıyorum, hangi kelle daha üstün idi, görmek istiyorum. Ama 
aralarında bir fark göremiyorum. Sonra sahrâya doğru gitti. Giderken “Allâh’a tevek-
kül ettim. Allah’tan başkasını istemem. Rızık insanlardan değildir. Allâhü Teâlâ’dandır.” 
Diyordu. Diğer bir zât Felah Mecnûndur. Sûfilerin büyüklerinden olup daha sonra mec-
nun olmuştur. Bir gün bir adam kendisine “Ey mecnun-ı Felah, perişanlık içersinde kal-
mışsın.” Deyince “Günah işlemekten mecnunuz amma marifetten mecnun değiliz.” Diye 
cevap vermiş. Diğer bir zât Sâbık bin Abdullah el-Ma’tûh. Cezbe-i ilâhînin gâlip gelmesi 
ile mecnun olan büyük zâtlardandır. Ölünceye kadar halktan uzakta ve makberede ya-
şamıştır. Bir gün sultanlardan birisi ile aralarında bir konuşma geçmiş, verdiği cevap-
lar karşısında sultan “Sen dîvânesin amma akıllı kimseler gibi konuşuyorsun.” Demiş. O 
da “Hata ediyorsun. Here ne kadar ben divâne olsam da âhireti dünyaya, bâkîyi fâniye 
değişmem.” Dedi. Bu söz sultana çok tesir etmiş ve neticede saltanatını bırakıp memle-
keti terk etmiş, ibâdetle meşgul olmuştur. Ne güzeldir ki ilâhî dîvânelerin cezbeleri aşk 
ateşlerini alevlendirmiş ve nice pâdişâhı mülklerinden etmiştir. 

[100]

Mecnunlardan kalemin kaldırıldığına dâir olan malumata hiçbir akıllı kimse itiraz ede-
mez. Beyt –Bu sebeple ol şâhta davul hevesi ve akıl olmaz. Dîvâne oldum, divanenin ba-
şında kalme olmaz.- Diğer bir zât: Ğaylân Mevsûs. Irak şeyhlerinin büyüklerinden idi. 
Birçok latîfeleri vardır. Bir gün .. büyüklerden birisi onu görme hevesiyle bütün hizmet-
çilerini alıp sahraya geldi ve Ğaylân’ı kolayca buldu. Ona “Ey dîvâne ne yapıyorsun.” 
diye sordu. o “Bu cihânda çok daralıyorum” dedi. “Bu kadar geniş bir âlemde nasıl dara-
lıyorsun.” diye sordu. “Eğer âlem bu kadar genişse, sen beni nasıl kolayca bulabildin?” 
diye cevap verdi. Diğer bir zât: Hayyân-ı Mecnûn. Hakîkî âriflerden olup daha sonra 
mecnun olmuştur. Dostlarından birisi “İçinde bulunulan şu halde nasıl bir haldir, tercih 
edilen perişanlık nedir?” der. O “bilmiyorsun ki, ömür senin değil ve bütün cemiyetler 
elbet dağılıp parçalanacaktır.” Beyt – Ta ki bu zemin alt üst olacak. Bağ, bahçeler, ağaç-
lar toz gibi uçacak. Senin işin de sonunda viran olmaktır.- Diğer bir zât: Kalîb Mecnun. 
Manevi hâl sâhibi idi. Büyüklerden birisi kendisini görmeye gelmişti. Ona “Ey Kalîb. Bir 
şey iste ki zamanın haîfesi yapsın.” O da “Nimetin çokluğu beni o nimeti ihsân edeni 
zikretmekten alıkoyuyor.” dedi. Diğer bir zât: Abd Mecnûn. Kam şehrinin büyk şeyh-
lerinden idi. Muhabbet derecesine ulaşmıştır. Kendisinde muhabbet cezbesi gâlip olup 
mecnunluk işâretleri onun hallerinde çok zâhir idi. Büyüklerden birisi dedi ki: Bir gün 
onu gördüm. Burada ne yapıyorsun, dedim. Şu beyti okudu: -Sevgili ile beraber hayatı 
dişliyoruz. Halbûki mecnunun altından kan damlıyor. Sevgilinin gözlerindeki ayıpla-
mayı görmemek için sevgiliden yüz çevirdim. Zira o muhibbini seviyor.- Ne istiyorsun? 
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diye sordum. Yine bana –Onlar ki, sevgiliden başkasını görmek istemediklerimdir. Onu 
da sapıtmaktan korktu da görmedi.- dedi. Şâyet bu dîvânelerin hikâyelerini anlatmak 
gönülleri hoş eder. Lâkin tamamını anlatmak havâs ve avâmmın usanmasına sebep ola-
bilir. O mecnunlarının hallerine hükmetmeye bu kadar kelam kâfîdir. Bu bahsi cünun 
ehlinden bir zâtın yazmış olduğu rubâî ile bitirmek iyi olur. 

Kelâmın iyisi neticeyi ifâde hususunda az olup çok şey anlatandır. Bıkkınlık vermemesi 
için mevzuyu çok uzatmadım. Sırf “Şu Rabbimin fazlındandır.” sırrının inâyeti ile kemâl 
yola rehber ve hidâyete sarf etmeye vesîle olsun. “Muhakkak Rabbim beni hidâyete er-
dirdi” sırrı saâdet yoluna ulaşmaktır. “Muhakkak şu, elbette apaçık bir fazl-ı ilâhîdir.” 
sırrından gelen İlâhî lütufların ve sonsuz feyzin eserleri bu fakîrin ahvâline imdâd eder. 

Saâdet kıblesi, kâmil kimslerin ümitlerinin ka’besi, kemâl ehlinin kandili, celâl kapıla-
rının anahtarı, insanların vekili, nakiplerin sultanı –şerîat ve tarîkatta şerefi zâil ol-
masın, marifet-i hak semasında hakîkat güneşi dâim olsun- ile müşerref olmak ve onun 
kabûlüne mazhar olmak en sağlam ümittir. Bu saâdet zamanımızın ehline ve akranlara 
karşı en büyük övünç sebebidir. 

Cenâb-ı Hakk’ın inâyeti ile bu risâleyi kaleme aldım. Hikâyelerini naklettiğim büyük 
zâtların kabûlünü ümit ederim. Risâleyi yazarken, hikâye ve naklolunan rivâyetlerin 
bazı ibârelerinde hâsıl olan hataları, risâleyi okuyan mü’min kardeşlerimizin düzelt-
melerini ve görmezden gelmelerini ricâ ederim. 

[101]

Kitabın Hâtimesi

Meşâyihten bazılarının ve aktâb, evtâd ve gayrısının zikri hakkındadır. Üç fasıldır. Bi-
rinci Fasıl: Bazı meşâyihin zikri hakkındadır ki bu zâtların silsileleri bugün mevcut de-
ğildir. Onların şecerelerini tahkîk ettikten sonra onlara dair malumat sâhibi oluncaktır 
inşâAllah. Bu tâife o kadar çoktur ki onları bir adede hasr etmek doğru olmaz. Lakin mü-
takaddimîn ve mütaahhirînden bazı meşhur zâtları tevfîk-i ilâhî ile beyan etmek mura-
dımızdır. Onlardan birisi dîn ve diyânetin kandili, zühd ve hidâyetin ışığı Ebû Abdullah 
Süfeyn bin Mesrûk es-Sevrî. İmâmeti makbul kerâmeti çok olup zâhir ve bâtın ilimlerde 
yüksek derece sahibi idi. Meşâyihinin birçoğu din ve nasihat hususunda zamanının üs-
tün kimseleri idi. Tarikat silsilesini Ca’fer-i Sâdık Hazretlerinden, edeb ve ahlâkı Şeyh 
Ebû Hâşim Sûfî hazretlerinden aldığı söylenmiştir. Doksan yedi senesinde doğdu. Yüz 
altmış bir senesinde Basra’da vefat etti. Kabr-i Sevr-i Ethal denilen dağdadır. Onlardan 
birisi şerîat ve dînin ışığı, din ve devletin kandili hakîaktler bahçesinin Numan’ı, mana 
cevherlerinin ummânıi inceliklerin âlimi ve ârifi Ebu Hanife Numan bin Sâbit Kûfî. 
Şerîat ve tarîkatın imamı olup amel ve sözlerin hakîkatlerinde yüksek derecelere nâil ol-
muştur. Onun birçok şeyhi vardır. İmâm Ca’fer-i Sâdık Hazretlerinin sohbet meclisine dâ-
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hil olmuştur. Kendisi İbrahim bin Edhem, Fudayl bin Iyad, Bişr-i Hâfî ve Dâvud-ı Tâî gibi 
meşhur zâtların üstâzıdır. Peygamber Efendimiz’in –sallallâhü aleyhi ve sellem- Ravza-i 
Mutahhara’larını çok defa ziyâret etmekle müşerref oluştur. Bir defasında ise Merkad-i 
şerîften gelen mübârek nidâya muhatap olmakla şereflenmiştir. Şöyle ki: Ziyaret varın-
ca “Es-Selâmü aleyke, Ey Resüllerin Seyyidi” diye selam verince, Ravza-i Tayyibe’den bir 
nidâ işitilmiştir ki “Ve aleyke’s-selâm, ey Müslümanların imamı.” buyrulmuştur. O büyük 
zâtın fazîletine delil olan kıssalardan birisi de şudur ki Hazret-i imam bidâyeti hâlinde 
uzleti tercih etmiş ve kendi köşesine çekilmişti. Bir gece rüyâsında Resûlullah Efendimiz 
–s.a.v.- ona “Ey Ebû Hanîfe, Benim sünnetlerimi ihyâ etmek için zâhirde ol.” buyurmaları 
üzerine halveti terk ederek ilim yıldızlarından oldu. Edeb ve ahlakta o kadar ileri git-
miştir ki Dâvud-ı Tâî Hazretleri onun hakkında: “Yirmi sene onun hizmetinde bulundum. 
Bir kere bile olsun ayağını uzatığ yattığına şâhit olmadım.” demiştir. Hicrî seksen sene-
sinde dünyaya geldiler. Hicrî yüz elli senesinde Bağdat’da secde hâlinde vefat etmiştir. 
Kabr-i Şerifi oradadır. Onlardan birisi: Şerîat sultanı, tarîkat ve muhabbet burhânı Ebu 
Abdullah Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şâfi’ bin Şâyib bin Ubeyde bin 
Abd-i Yezid bin Hâşim bin Muttalib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf. Şâfiî 
diye ma’rûftur. İlâhî sırların müftîsi, sonsuz yolun rehberi olup pek büyük âlim ve ârif 
idi. Fütüvvet ve ferâsette zamanının yegânesi olmuştur. Henüz çocukluk senelerinde ci-
hanın imamı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin talebesi olmuştur. Üç yüz bin hadîs-i şerif 
ezberlemiştir. Bilâl Havvâs demiştir ki: “Hızır Aleyhisselâm’a; İmam Şâfiî hakkında ne 
dersiniz?” diye sordum, “O zamanın evtâdındandır” buyurdular. Yüz elli senesinde dün-
yaya geldiler. Hicri iki yüz dört senesi Receb-i şŞerif ayının on yedinci Cuma günü 54 ya-
şında iken Mısır’da vefat ettiler. Onlardan birisi Sünnet-i seniyyenin yardımcısı, bid’at-
lerin söndürücüsü hidâyet rehberi Ebu Abdullah Ahmed bin Muhammed bin Hanbel bin 
Hilal bin İdris bin Esed. Büyük ve meşhur imamlardan Rebîa bin Nasr’ın neslindendir. 
Sünnetleri yerine getirmekte büyük gayreti olup şüphesiz akıl, irfan ve marifette pek 
üstün derecelere sâhip idi. Vera ve takvası ile tanınırdı. İki yüz on dokuz veya yirmi sene-
sinde zamanının halîfesi ile yaptığı bir tartışma neticesinde eleminden şehid olmuştur. 
Onlardan birisi: Zâhidlerin seyyidi, evtâdın kumandanı Ebu Muhammed Abdullah bin 
Mübârek el-Mervezî. Şerîatın büyüklerinden ve tarîkatın pek muhterem zâtlarından idi. 
Tâat, ibâdet, riyâzat ve mücâhede hususlarında misli yoktur. Kendisine hem şerîat hem 
tarîkat cihetlerini birleştirdiği için “Merza’l-Ferîkayn” lakabını vermişlerdir. 

[102]

Bu kısa risâle rızâ lafzıyla tamamlanmış oldu. Allâhü Teâlâ’dan iki cihanda bizden râzı 
olmasını ve bizi nimetlerine karşı râzı etmesini isteriz. Muhakkak o tevfîk kılan ve hakî-
ki ümitvârların ümididir. 

Melikü’l-Vehhâb olan Hazret-i Allâh’ın inâyeti ile kitab bitti. 







157  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

[1]

Kitâb-ü Silsileti’l-Istıfâ li-Ehli’s-Safâ

İnne’l-menne mâ yüftetehu bihi’l-ebvâbü ve ahsenü mâ yentazimü bihi’l-esbâbü Hamdün 
men ceale irâdete ehli’s-saâdeti râbıtaten beyne’l-mürîdi ve’l-murâdü bi-inâyeti’ş-şâmi-
leti ve azhera unufehe’l-isnâdi silsileten muttasıleten beyne’t-tilmîzi ve’l-üstâdi bi-hidâ-
yeti’l-kâmileti ve enne evlâ mâ yükaddemü fi’l-kitâbi ve a’lâ mâ yûradü fi’l-hitabi zükira 
mine’l-hemmi hıyâru’n-nâsi ilbâse’l-huriyyi li-erbâbi’l-huraki li-yekûne sûreten li-ifâza-
ti’l-meânî ve ulime i’lâmü’l-velâyeti i’lâm-ü ashâbi’l-bidâyeti li-yekûne sûreten câmiaten 
li-âyâti’l-emâni fe-sübhâne men dehale müride mezîde semerate’t-tevhîdi fî zıll-idûce-
tin veli-ibni’ş-şeyhi’r-Reşîd velem yebka li’ş-şeytâni’l-mürîd aleyhi medhalen ve sebîlen 
“İnne ibâdî leyse leke aleyhim sültânün” temme’s-salâtü alâ nebiyyihî Muhammedin mü-
mehhedin kavâide’ş-şerîati ve’t-tarîkati ve mukaddemi selâtîni velâyet-i ma’rifeti’l-hak-
kı bi’l-hakîkati rafeallâhü sübhânehû ve Teâlâ i’lâme şerîati’z-zehrâi ve tarîkati’l-ğar-
râi ve ceale küllen minhümâ şeceraten tayyibeten aslühâ sâbitün ve fer’uhâ fi’s-semâi. 
Sümme’s-selâmü alâ âlihî ve eshâbihî ve hulefâihî ve alâ cemî-i evliyâihî ve esfiyâihî ve 
ale’l-aktâbi ve’n-nücebâi ve’l-efrâdi ve’l-eimmeti ve’n-nükebâi ve’l-evtâdi teslîmen müt-
tessile’l-imdâdi ve müselsile’l-imddâdi. Ammâ ba’dü i’lem eyydekellâh bi-tevfîkihî ve 
cealeke min sâlikî tarik-i tahkîkihî innellâhe sübhânehû ezhare âsâra’l-kudreti fî küll-i 
asrin mine’l-e’sâri bi-nebiyyin meb’ûsin bedele’l-halki alâ seyri’l-ebrâri ve bi-hedyihim 
ilâ tarîki’l-ahyâri ilâ enne hatme’l-enbiyâi bi’n-nebiyyi’l-ümmiyyi’l-emîni ekmeli’l-mmül-
keyni salevâtüllâhi aleyhi ve alâ âlihî’l-athâri fettebea’l-enbiyâü bi’l-evliyâi yehleûne-
hüm fî sünenihim ve yahmîlûne ümmetehüm alâ yüfheme ve sünenehüm felem yehille 
vaktün mine’l-evkati men da ileyhi bi-bünyanin ve burhanin ev dâllin aleyhi bi-keifin 
ve iyânin ve cealehümüllâhü tabekâtin bi’tibâri’l-ezmani fe’l-veliyyü yahlifü’l-veliy-
ye bi-iktiâi âsârihî ve ibtâ-i hakâyik esrârihî li-yeteddebe bihimü’l-mürîdûne ve sâbe-
te bihimü’t-tâlibûne ‘inne fî zâlike le-âyâtin li-kavmin ya’kilûne’ velemmâ kânet li-tu-
ruki’t-tarîkati mefsedetün bi-ekâzibi’l-mu’terrîne ve hakâyiki’l-hakîkati müstevratün 
vedâe hucubi ebâtîli’l-müddeîne vahteletû eshâbe’d-da’vâ bi-erbâbi’l-muîni ve teşhû 
eimmete’l-kuvâ bi-ecilleti’l-hüdâ ve ehl-i iddiâi’t-tasavvufi bi’t-te’vîlâti müteşeğğilûne 
ve fî iğtinâmi’r-ruhâti an iltizzâmi’l-mücâhidâti mütekâidûne leyset lehüm silsiletün 
ve aslühû ile’l-meşâyihi’l-kübrâi ve hırkaten melûseten alâ tarîkati’L-kudemâi mâ şâe 
ilâ seyyidi’s-senedi’l-fâzıli min ca’li’l-mevâlÎ ve melâzzi’l-efâzili vârisün münâsibün 
selâtîne’l-nükebâi câmiun menâkibün esâtîrü’l-ulemâi’l-mürtezâ ‘l-müctebâ mazharu 
kelimetillâhi’l-ulyâ ellezî câze nasbe’t-tesabbüki fî zamânihî ve fâke fi’l-âfâki kâffete 
akrânihî bi-tahâreti’n-nesebi ve ğazâreti’l-edebi ve fünûni’l-fezâili ve mehâsini’ş-şemâili 
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tebyîni merâtib-i sâliki mesâliki’t-tasavvüfi ve ta’yîn-i revâtib-i mâlik-i memaliki’t—ta-
arrüfi evdeahüllâhü mine’l-ahlâki eşrafehâ vearzâhâ ve mine’l-himemi erfaahâ a’lâhâ 
ve melee bi-mekârimi evkarahâ ve evfâhâ ve mine’l-mefâhiri eşharehâ. – Nazm: Ğadâ 
ilemen fi’l-ilmi ve bi-cûdin ve’l-ulâ ve fâke’l-berâyâ fi’s-sehâyâ ve fi’l-kerami Felâ kâyi-
nin fî ze’l-kurâni karînühû Ve lâ kâne fî mâzi’l-kurûni mine’l-ümemi.- Şerefü’l-milleti 
ve’ş-şerîati ve’d-dîni Muhammedini’l-Mürtezâ el-a’zamü’l-a’lemü sultânü nükebâi’l-a-
rabi ve’l-acemi zü’n-nesebi’t-tâhiri vehasebi’z-zâhiri nebeviyyü’n-nebâi mine’l-kerami 
ulüvvi’ş-şâni ve’ş-şiyemi şemsü’l-milleti ve’d-dîni ale’l-muhtâri. –Nazm: Nakîbü’l-verâ 
bi’l-izzi ve’l-mecdi ve’l-behâ Ve… es-sâdâti bi’l-ilmi ve’l-alemi- Cealelallâhü min cüm-
let-i hameleti arş-i şer’ihi’l-kavîm ve veffekahû li-ehibbâ-i menâhici mebâhici’t-tefvîzi 
ve’t-teslîmi ve ravveha ervaha âbâihi’l-kirâm bi-revâhi’r-ravhi fî dâri’s-selâm en eşraha 
esânîdi’L-meşâyihi ve silsiletihim şerhan vâzıhan ve übeyyine mes^naid-i harfetihim ve 
sohbetihim beyanen lâyıhan ve ekşife isnâde’l-hafâ an vücûhin muhadderât-i elkâbihim 
ve ervî attâşin bi-vâdi’l-irâdeti an uyûni rivâyâti esbâbihim li-yetehayyera’l-muhikku 
mine’l-mubtili ve’l-müntesibü mine’l-müsemmâ bi’l-bâtıli. Fe-ecebtü maa kılleti’l-bizâati 
min hâzhi’s-sanâati ve veşşahtü rikâbe’l-ihlâsi bilâliyyin es-sem’a ve’t-tâate ve cema’tü 
uddete kütübin fî târihi’L-kavmi ve hikâyâtihim ve resâilin meşhûratin fî silsiletin’s-sû-
fiyyeti ve tabekâtihim minhâ Kitâbü’t-Tabakâti min müellifât-i el-İmâmü’l-âlimü’l-ârifü 
eş-Şeyh Ebû Abdurrahman Muhammed bin Hüseyin bin Muhammed Mûsâ es-Sülemî en-
Nişâbûrî kaddesallâhü sirrahû. Ve Risâletü’l-Kuşeyriyyetü li’l-İmâmü’l-Hümâm Hulâsa-
tü’l-evliyâi’l-İzâm el-Üstâz Ebu’l-Kâsım Abdülkerîm bin Hevâzin el-Kuşerî ravvehallâhü 
rûhahû. Ve Kitâbü Sirri’l-Mahcûb li-Erbabil-Kulûb min tesânîfi’l-İmâmü’l-âlimü’l-âri-
fü’z-zâhidü’l-mücâhidü kıdvetü ehli’t-tarîkati kâşifü 

[2]

El-hakîkati Ebi’l-Hasan Alibin Osman bin Ebî Ali el-Gaznevî a’lallâhü derecetehû. Ve 
Kitâbü Menâkibü’l-Ebrâr ve Mehâsinü’l-Ahyâr li’l-Kâdî el-İmâm Mecidüddin Tâcü’l-İs-
lâm Ebû Abdullah el-Hüseyin bin Nusayr bin Hıms hassahüllâhü Teâlâ bi’l-ğufrân. Ve 
Kitâbü Hilyetü’l-Evliyâ min tasnîfi’ş-şeyhi’l-ârifi’l-hâfiz Ebû Nuaym Ahmed bin Abdullah 
bin İshâk el-İsfehânî efâzhullâhü aleyhi’r-rıdvân. Ve Kitâbü Behçetü’L-Esrâr ve Levâ-
miu’l-Envâr min tasnîfi’ş-şeyhi’z-zâhid Ebu’l-Hasan ALiyyü’l-Hemedânî azzame ecrûhû. 
Ve Kitâbü Tehzîbü’l-Esrâr mimmâ ellefehü’ş-şeyhi’l-vâiz Ebû Saîd Ebdülmelik bin Ebû Os-
mân en-Nişâbûrî a’lallâhü kadrahû. Ve Kitâbü Ravzatü Üli’l-Elbâb fî Ma’rifeti’t-Tevârîh 
ve’l-Esbâb min müellifâti’l-İmâmi’l-Fâzıli’l-Fâik Ebû Selmân Dâvud bin Ebu’l-Fazl Mu-
hammed bin Dâvud et-Tebâkî cezâhullâhü hayran. Ve Kitâbü Sadru’l-Ekâlim min te’lî-
fi’l-İmâmi’l-Bârii’l-Kâmil Kâşifü Esrâri’l-masnûâti ve vâkıf-i beyânii’l-meknûnâti Ebu’l-
Fazl Zekeriyyâ bin Muhammed bin Mahmud el-Gaznevî şekerallâhü sa’yehû. Ve Kitâbü 
Faslu’l-Hitâb li-Vasli’l-Ahbâb ve’r-Risâletü’l-Kudsiyye min musannifâti’l-İmâmi’l-âli-
mi’l-âlî el-vâsıli’l-kâmili nukebâi’l-evliyâi’l-kirâm üsvetü’l-etkiyâi’l-izâm Şemsü’ş-Şerîat 
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ve’l-Hakîkati ve’l-yakîn Ebu’l-Fazl Muhammed bin Mahmud el-Hâfız el-Buhârî el-müşte-
hir bi-Hâce Pârsakaddesallâhü rûhahû. Ve zâde fî Ravzatü’l-Kuds fe-teveccehe ve ğayir-
hâ mine’r-resâili’ş-şerîfeti ve’l-kütübi’l-münîfeti veintehabtü mne’l-mecmûi risâleten 
muntaviyeten alâ hâzihî min ahvâlihim ve tarafin min letâif-i akvâlihim ve beyân-i sil-
silet-i esânîdihim ve tebyîn-i unufihî mesânîdihim mettefeka aleyhi’l-ekâbiru’l-müşâru 
ileyhim ve mâ sahha mine’l-hâlâti’l-mezkûrati ledeyhim ve erattü’l-kelâme bi’l-fârisiy-
yeti li-teumme fevâidehû ve teblîğa ile’l-havâssi ve’l-avâmmi avâbidehû. Ve semmeytü-
hâ Silsiletü’l-Asfiyâ li-Ehli’s-Safâ. Ve cealtühâ mebniyyeten alâ mukaddimetin ve asl-ı 
hâtimetin. Ve es’elüllâhe Teâlâ el-ısmete ve’t-tevfîka vehüve’l-hâdî ilâ sevâi’s-sırât. 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ba’de ez edâyı bahs-i tahmîd-i fihristi kitâbhâne-i evrâd-
nağme serâbân-ı hatâb-ı ‘Ve Nahnü nüsebbihu bi-hamdike ve nukaddisü lek’ nükte-i 
ez sahâyif-i esrârân bâşed. Ve talîai tebâşîr-i eshâr ez kâr sebha tırâzân-ı savâmi’. Lâ 
yes’emûne an ibâdetihî velâ yestesrihûn’ lem’a-i ez eş’a-i envârân bod. Ve salâtü sa-
levâtün tâ ki Celâl en der zarf-i savt ve harf nüktece. Ve nakd-i kemâleş râ mîzân-ı akl 
sâhib-i ayâr kemâ yenbağî nüsha-i dud mî şod ki çün cevâmi-i himem-i âliye-i sâlikân 
seyyâr zübde-i hânedân-ı nübüvvet ve nekâve-i dûdemân-ı fütüvvet, şerefü’l-milleti 
ve’d-dîni Ebû Ali Muhammed bin Şemseddin Ali bin Amîdüddîn Abdüllatif bin Celâleddin 
Ebî Nasr İbrâhim Amîdüddin Ebi’L-Hâris Abdülmuttalib bin Şemseddin Ali bin Tâcüddin 
Ebî Ali el-Hasen bin Ebi’l-Kâsım Şemseddin Ali bin Ebî Cafer Amidüddin Muhammed bin 
el-İzzüddin Ebi Ebî Nezzâr Adnan bin Abi’l-Fezâil Abdullah bin Ebî Ali Ömer el-Muhtâr 
bin Ebi’l-Alâi’l-Müslim bin Ebi Ali Muhammed bin Ebi’l-Hüseyin Muhammed bin Abdul-
lah es-Sâlis bin Ebî Muhammed Ali bin Abdullah es-Sânî bin Ebi’l-Hasen Ali bin Ebî Ali 
Abdullah el-A’rec bin el-Hüseyin el-Asğar bin Ebi’l-Hasan Ali Zeynelâbidîn bin Abdullah 
el-Hüseyin eş-Şehîd bin Ebi’l-Hasan Ali bin Ebî Tâlib nakîb-i tevâres kâbiran an kâbirin 
ke’r-rumhi înob alâ înob müteveccihest. Her âyine sâbık-ı tevfîk ve sâbık-ı tahkik ibn-i 
Hazret-i bâb er içtinâ-i simâr-ı hadâyik taarruf o ve içtibâ-i tarâif tarâyik-i tasavvuf 
bâis şode tâ şeref-i nisbet-i nübüvvet ki der suret-i himmeti Sâbitest. Bâ devlet-i nübü-
vvet-i ma’nevî ki der tarikat-i hakikat vuku-ı bâ fîhi inzimâm-pezîr vezâyiha-i sıhhat-i 
intisâb-ı sâdât-ı Mustafavî müteallak be-iltifât-i hâtır-ı envârest. Tashîh-i mesânîd-i 
sâlikân-ı tarikat sünnet-i nebevî penzô âyeste be-ihtimâm-ı zamir-iminber bod. -Nazm: 
Fes’elûnî en yutîle bekâehû * ve yec’al li’l-müttekîne imâmen * Ve çün zikr gofte menâ-
kib ve meâsir-i tâife ki mahsus-end * be-celâil-i fezâil be-vüfûn bi’n-nezr ve yehâfûn * 
yevmen kâne şerruhû müstetîrâ * be benân-ı beyân kerde ve îrâd-ı gâye mehmaid ve 
mefâhir-i fırka ki mahsusend* be-mehâkil-i 

[3]

Şemâil ‘İnnemâ yürîdullâhü li-yüzhibe ankümü’r-ricse ehle’l-beyti ve yütahhiraküm 
tathîrâ’ be-kalem-i rakam-i zeden ez tarik-i akl-ı kavîm ba’d. Ve ez erbâb-ı zehn-i selîm 
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bedî’ mî nümâyed çe nüktei’l-ayân lâ yahtâcü ile’l-beyân ber menâzir-i havâtır ashâb-ı 
besâir cilve-i temâm dâred hâzık-ı dekâyim tâbisnâyı tôdem zînem. Der mu’riz li-ömri-
ke ve levlâke ve’z-zuhâ. Lâ cerame fakîr ve hakirü’l-mu’tasım bi-tevfîki’l-meliki’l-vefâ 
Hüseyin bin Ali el-Vâizi’l-Kâşifî ğaferallâhü zünûbehû ve melee min miyâhi’l-intibâhi 
zünûbehû der makâm-ı i’tirâf ez bahr-i i’tirâf be-kusûr-ı benâberest. Lâ uhsî senâe inân 
ve beyân be-savt-i eddây-ı mukaddime-i risâle münatifün sâhne ve zebân-ı acz be-nâ-
gâm dergâm za’f-i keşide mî kûyed. Ene lâ estetîu medha kirâmin kâne hayrun bel hâ-
dimen li-ebîhim. Teâlâ ıtnâb murâd fât celâl în dûdemân-ı azîmü’ş-şânrâ bâ vetâd-ı 
devâm ve mesâmîn-i hulûd müekked kerd. İnâd ve temettuf-i dâmen-i âhar be-tırâz-i 
i’zâz-i işan matraz dared –mısra: veyn duâ râ kad seyyân-ı arş âmîn kerde end. Ve ba’de 
mâ ki ğaraz ez tertîb-i în terkîb şerh-i silsile-i dervîşân ve mesânîd-i hırka îşânest. Her 
âyine-i şemme ez bahs-i tasavvuf ve vech-i tesmiye-i în tâife be-sôfiyye der mukaddime 
mezkur hâhed şod. Ve şekl-i şecere-i esânîd-i meşâyih bâ fürûğ-ı mürîdân der asl be-
vuzûh hâhed peyûset ve ve nükte-i çend ez ahvâl-i aktâb ve evtad ve eimme ve efrâd 
ve ahyâr ve nükebâ ve ebrar ve buhayâ ve mecânîn ve ebdâldir. Hâme-i ez nihâbhâne-i 
hâtır kadem ber mensâ-i zuhur hâhed. Vallâhü veliyyü’r-reşâd. 

Mukaddime: Der beyân-ı tasavvuf ve vech-i tesmiye-i fukarâ be-sûfiyye ve işâretî be-
lübs-i hırka ve mürakkaa ve şemme-i ez hâlât-ı ehl-i soffe müştemil be-rese. 

Fasl: Fasl-ı Evvel: Der zikr-i ma’nâ tasavvuf ve mebâhisî ki bedân-ı müteallak est. Şey-
hu’ş-Şüyûh Ebu’l-Hasan Ali es-Sercânî rahimehullâh der risâle-i hod evrade est ki yekî 
ez ekâbir dâbir seyyidend ki Hak Sübhânehû ve Teâlâ makâmât-ı tarikat ez ma’rifet 
ve evekkül ve rızâ ve gayrân der merrât mecîd yâdkerde ve zikr-i tasavvuf be-tasrîh 
be-feramûd belki cehre-i în maksûd râ der hucurât işârât ‘Entümü’l-fukarâe ilallâh’ bâ 
setâr-ı esrâr. Bi’l-ukûd be-boşîd sebeb çîst ân bozorkvâr cevâb dâned ki evliyâî tahte 
kubâbî lâ ya’rifühüm gayrî lâ cerame mertebe-i îşânrâ nîr be-tasrîh-i diğer nemî kond 
ittalaat ân zenb ez âsîb dîde-i her mî himmet mahfuz mâned ve kıssa-i habbebe ve halet 
bir hâl-i şâhid-i adl est. Zira ki muhaddere-i hacele-i hullet ez manzara-i tasrih ‘Vet-
tehazellâhü ibrâhîme halîlâ’ neabân ber ayn-ı âlimyân cilvegerşode ve âfitâb-ı hâl-i 
muhabbet celb râ nikâb-i sehâb konâyet. ‘Yuhibbühüm ve yuhibûnehû’ Muhtefî sâhte 
ve în nükte şnnemâ tünsebü bedânüküm celb der mertebe-i gayret est. Ve dîğerân der 
pâye-i keşf end ve fevga meyân-ı muhabbet ve mahbûb-i der în makâm-ı zâhir mî şôd 
ve idrâk-i în nükte taalluk be-zevk-i sahih dâred. Ve men lem yezuk lem ya’rif, ve der 
ân kim esm-i tasavvuf hadîs est. Yâ kadîm ihtilâf kerde end ya’nî gofte end ref’ i’lâm zu-
hur ve vuzuh în esm-i der zamân dûst. İslâm vukû’ yafte ve în hadîs der kadîmi’l-eyyâm 
mezkûr be-nûde üstâz Ebu’l-Kâsım Kuşeyrî radıyallâhü anh der Risâle-i hôd âverdest ki 
der zamân-ı şerîf Hazret-i Mustafâ aleyhi’s-salevâtü şerâif-i cemâati be-şeref-i sohbet-i 
îşân müşerref bôdend Sahâbe nâm-ı nihâdend ve hîç ismî ez’în evlâd vehîç fazîlet ezîn 
i’lâ benûd vezâife-i râ ki saâdet-i sohbet sahâbe-i kirâm müsteid kuşend îşânrâ Tâbiîn 
ehabbe dâdend ve în râ şerîf nezesmî ve zîbâ ter himmetî 
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Dânestend ve gürûhî râ ki kadem ber câdde-i mütâbeat nihâdend Tebea Tâbiîn gof-
tend. Ve ba’de ez ân tefâvüt der merâtib bed bedâmed havâss-ı halâ bûrâ ki mezîd ih-
timâmî be-emr^-i dîn ve şeriat ve ziyâret inâbetî be-ahvâl-i fakr ve tarikat bôd îşânrâ 
ezhâ dû abbâd handend ve çûn bid’athâ umum ve şuyûî temâm bâfet ve tedâî meyân 
tavâyif-i ümem be-husûl-i beyûset mezmûn-ı da’vâ her tâyife ân bôd ki zühhâd ve ub-
bâd ez fırka-i îşânend derân hâsıl hâl-i havâsıl hel sünnetki mürâât-ı enfâs bâ hazret-i 
Samadiyyet ve hıfz-ı kulûb ez tavârik-i ğaffâret ez mîşôn îşânest dermeyân-ı halâik 
münferid ve müteferrik kuşenend ve besm-i tasavavvuf müsemmâ şodend ve iştihâr-ı 
îşân bed’ın esm-i kable ez temâm mieteyn bôd ez hicret-i seyyid-i sekaleyn ve der în Sü-
han innemâ bi’set be-hudûs-i în esm ve ba’z-ı ber enîz ki în nâm kable ez İslâm nîz bûde 
est ve be-tâife ki ahyârân rüzgâr bôde est. Semt-i ihtisâs yafte ve der zamân-ı Hazret-i 
Mustafâ tîz cemâat fakr-ı ebedî n esm-i müsemmâ bôde end ve der zamân-ı tâbiîn nîz 
în esm-i saâdet fer câm rakam-ı şöhret daşte est. Delîl-i ber’an ki kable ez İslâm bôde. 
Kavl-i Muhammed bin İshâk ebsârest ki goft pîş ez İslâm be-Mekke der âmed der vak-
tî ez evkât ki hiçkes be-tavâf-i hâne-i muazzam ve Ka’be-i A’zam iştiğâl nemî nemûde 
kâh bôdî ki sôfî ez râh devr peyâmedî ve be-tavâf-ı Beyti’l-Harâm ve ziyâret-i rukn ve 
makâm- müşerref goştî ve în nakl-i burhânî rûşenet bidân ki în esm-i gabl ez zuhur-ı 
İslâm be-sulehâ ve abâr-ı eyyâm-ı mahsus bôde est. Ve hüccet-i perân ki der zamân-ı 
Hazret-i Risâletpenâh sallallâhü aleyhi ve sellem în esm meşhur bôde hadîsî est. Vârid 
be-rivâyet-i Abdullah bin Mes’ûd radıyallâhü anhü ennehû kâle “kâle Resûlullah sallal-
lâhü aleyhi ve sellem irğabû fî duâi ehli’s-tasavvufi ashâbi’l-cûi ve’l-ataşi, fe-innellâhe 
nazîrun ileyhim.” Ve sâhib-i kitâb-i Keşfi’l-Mahcûb bi-isnâd-i hôd âverde est Hazret-i 
Seyyid-i Enâm aleyhi efdalü’s-salâtü ve’s-selâm ennehû kâle “men semia savte ehli’t-ta-
savvufi felâ yüemminü alâ duâihim kütibe indellâhi mine’l-ğâfilîn” ve çûn be-tahkîk-i 
peyûset ki în nâm keble ez İslâm ve der zamân-ı Seyyid-i Enâm meşhur bôde be-yakîn 
der zamân-ı Tâbiîn nîz bôde bâşed. İmâm-ı Tâbiîn Hasan-ı Basrî radıyallâhü anhü der 
hikâyetî feramûd ki raeytü sôfiyyâni fi’t-tavâfi fe-a’taytühû şey’en felem ye’hüz ve kâle 
ma’î erbeatü devânîk yekfînî în nîz delil-i vâzıh est ki în nâm ez kadîmi’l-eyyâm bôde 
est. Vemeşâyih-i kirâm a’lellâhi derecetühüm fî dâri’s-selâm der ma’nâ tasavvuf sühan 
bisyâr gofte end. Ve der ğurer-i meânî bâ lemâs beyân softe be-îrâd çend kelime ez ân 
mecâz ve murahhas est. İmâm Ebu’l-Hasan Alevî gûyed “et-tesavvufu bi-za’zai’l-erkâni 
ve seyrun bi’l-kulûbi ile’r-Rahmâni” ebhere-i beden ez tasavvuf huşû ve huzû erkânest 
der tâat-i Hazret-i Deyyân tâbehukm. “Kad eflaha’l-mü’minûnellezîne hüm fî salâtihim 
hâşiûn” ber menzil-i felâh ve necâh râh bâyed ve nasîb-i dil ez ân sûkest be-kadem-i mü-
câhedet der tarik-i ma’rifet-i Rahmân bâşâret “Yevme huşeru’l-müttekîne ile’r-Rahmâni 
vefdâ” müstehık beşâret deâm-ı likâ ve mezıd atâ kerder ki “Lillezîne ahsenü’l-husnâ ve 
ziyâde” Seyyidi’t-Tâife Cüneyd Bağdâdî kuddise sirruh fermâyed “et-tasavvufü el-uluv-
vü ilâ kitâb-i halkin sünnetî ve’l-udûlü an küll-i halkın deniyyin.” Tasavvuf tahliye est 
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bi-ahlâk-ı hamide ve sıfât-ı pesendîde ve tahliye est ez ahlâk-ı zemîme ve sıfât-ı demime 
ve tâ sâlik-i mütehallık bi-ahlâk-ı Rahmâniyye ve muttasıf bi-sıfât-ı nûrâniyye neşôd 
ve sîfât-ı o ki zılâl-i sıfât-ı İlâhî est be-cemîl ki fâni nekerder ve bekâyı zât-ı Samediyye 
ve hüviyet-i ehadiyyet hakka’l-yakîn o neşôd be-na’t-i tasavvuf men’ût ve tesmiyet safâ 
mevsuf nenuvâned şod. Şeyh Ebu’l-Abbâs nihâvendî gofte est ki “Nihâyetü’L-fakri bidâ-
yetü’t-tasavvufi ille’l-fütüvvete ve’ş-şecâate intihâyı mâkâmât-ı fakr ibtidâyı merâtib-i 
tasavvuf est.” Ve filcümle tasavvuf nîst. İllâ cevâz-ı mezdî kerden ve delbezî nemûden 
fütüvvet-i tasavvuf ânest ki fakat revân râ der şâri-i sıtk-ı aşk nisâri kirişme-i mahbûb 
nümâyed ve nükte- mâhâze’l-emru 

[5]

İllâ bi-bezlü’r-rûhi nasbe’l-ayni hâtır ve semîr-i zamîr dâred ve şecâat tasavvuf ânest 
ki be-savlet-i vahdet ez sâhat-i del sâhib-i sadr-i ref’ ğavâsî kesret kerde akl-ı maâş râ 
be-mikrâz-ı i’râz-ı zebân füzûl be-berd veez fehvâyı’l-müteehhilûne hümü’l-encâdü 
bi’l-hakîkati hôd râ be-tegâfel mevsûm nekerdânîd şeyh Muhammed el-Makarrî gofte 
end ‘et-tasavvufü istifâkatü’l-ahvâli maa’l-hakkı tasavvuf ibâratün ezistikâmet-i ah-
vâl bâ Hazret-i Zilcelâli ve istikâmet derece-i âlî ve mertebe-i refi est. Tâ kişi râ merağ-ı 
del mukayyed dâme celâl muhavvili’l-ahvâl nebâşed tayerân-ı o der fezâyı hevâyı is-
tikâmet sureti bülendend “Festekim kemâ ümirte ve lâ tettebi’ ehvâehüm.” Ve gofte end 
et-tesavvufü ibâretün ani’t-tasfiyeti ve’t-tahliyeti. Ve tasavvuf tasfiye-i rûh est ez ağyâr 
vve tahliye-i del ez mâ sivâ Hazret-i Cebbâr ve ez mezâhir-i mevcûdât eger çi be-zâhir 
suret-i gayrete ve semt-i sevânite fehm mî tevân kerd ammâ pîş în tâife-i hamele-i zılâl-i 
esmâ ve sıfât-ı Zil-celâl end. Ve def-i ağyâr ve men-i mâ sivâ ibâret ez ânest ki sâlik râ 
hakikat-i vücûd-ı zıllî rûy-ı nemûde “remz-i Küllü şey’in hâlikün illâ vechehû” be-temâ-
mı der bâyed ve ez işâret ve el-ân kemâ kâne bî nasîb nemâned ve în mertebe der tecelli 
sâlis dest dehed. Ve tecelli-i evvel tecelli-i ef’âl est. Der în hâl der âyine-i müşâhede-i 
sâlik în revş kerder ki hîç fiil der suver-i în mezâhir zâhir nemî şôd illâ ez Hakk Teâlâ 
ve în râ tevhîd-i ef’âl gûyend ve mâl-ı în habânest ki suver-i âlem beden-i maânî kerde 
est der în dû beyt: -Nazm: Ve küllüllezî şâhedethü faîlün vâhidün * Bi-müfredetin lâkin 
muhaccebü’l-ekinne * İz mâ zâle’s-setru lem terğabhü * Ve lem yebka bi’L-eşkâli işkâl-i 
rütbetin – Ve der Mesnevî nîz îmânî bed în hâlihest incâ mîkûyed * O be-san’ati erzest 
ve min sanem * Men şevem ân âletî gûsâzdem * Ve ger merâ çencer kond hançer şôm * 
Ver merâ sâğir kond sâğir şevem * Kerem râ çeşme kond ânî dehem * ve der âteş mîkond 
tâbî dehem - Ve tecellâ sânî tecellâ mâ semâ ve safâ teşebbüs ve der în mertebe sâlik-
râ muhakkak şod ki hîç sıfat-ı kemmâl nîst el-ehakku râcilün ve alâ ve çenân dâned 
ki hayvân ilm ve kudret ve irâdet ve sâyir sıfât-ı kemâliyyet ki ehl-i ilm rast cümle ez 
ân Hakk est. Ve nîst ânhâ be-âlimyân âriyetî est. Ve tahakkuk bedîn mâkâm-ı tevhîd 
sıfâtest. Ve ân tecellâ sâbık nefs râ isti’ddâd-i kabul tecelli’l-ehak mî bahşed tâ çenânçe 
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inde’t-tahkîk be-tecellî ef’âlî müste’id tecelli sıfâtî şod încâ nîz inde’t-tahkîk tecelli sîfâtî 
müsteid tecelli-i zâtî kerd ki ân tecelliyi sâlis est. Ve der în mertebe zevât-ı âlem ve âlim-
yân râ zıll-i zât hüviyet dâned. Ve âyet: Elem terâ ilâ Rabbike keyfe medde’z-zılle: Mü-
fessirân kelâm vemübeyyen-i makâm şinâsed ve nidâyı –Limeni’l-mülk – râ be-hakk-ı 
ez hak mî şenôd ve bâz cevâb –Lillâhi’l-Vâhidi’l-kahhâr- ez hak be-hak istimâ mî kond 
ve în râ tevhîd-i zât handend ve der în mertebe ref’-i ağyâr mevhûme şôd ve incâ be-ze-
bân cemîu’l-cem’ gofte âyed. – Çe gayr gocâ gayr gû nakş-i gayr- Sivallâhi Vallâhi mâ 
fi’l-vücûd – Çün be-serir şene-i sahn be-vâsıta-i ğaleyân cezebât-ı aşk ez dest be-beyân 
be bîrûn şoden nezdîkest bâ zibâ ser bahs evvel rucû nemûdehen ve ez şerh-i ma’nâ ta-
savvuf reşhî zâhir kerden evlâ nümâyed sühan şeyh-i rûmiyest ki et-tasavvuf et-tehân 
ve bi’n-nefs ve’t-tearruz li-emrillâhi nihâven işâretest be-irtifâ mevâni ki ân zebun 
nefsânî ve ğayûnî şeytânî est ve în mertebe sebebi devam-ı riyâzat ve sohbet-i mürşid 
sâhib-i şefkat hâsıl-ı tevân kerd. Ve tâ ez vesâvis-i nefs ve hevâhis-i tabiat halâsî rûyi 
nenümâyid mertebe-i teazzüz em ilâhî ki ibâretest ez teveccüh mahzarat ilâhî est. Ve 
işâretest be-mülâzemet atebe-i ubudiyet dest-i tedehed * Ve zâlike fazlullâhi yü’tîhi men 
yeşâü. Ve der ta’rîf-i tasavvuf eger çi ekvâl be-bisyâr vâridest ammâ hakikat ânest ki 
tasavvuf tefe’ul bâşed ve ğâlibâ tekellüf râ der tefe’ul medhal temâm est. Pes cemâatî 
ki tâlib-i ahvâl sûfiyyân hâcib kemâl end îşânrâ mütesavvife hânend ve nükte-i’s-safâ 
velâyet ve’t-tasavvuf hikâyet işâret-i beden ma’nâ est. Ve gofteend ehl-i în tarik se ferîk 
end evve, sûfî, dûm mutasavvıf sîm-u müstesvif sûfî âteş ki 

[6]

Ez hôd fâni ve be-hak bâkî bâşed ez feyza-i tabâyi’ reste ve be-tahkîka el-hakâyik beyûs-
te ve muttasıf ân ki be-mücâhedet în derece râmi talebend ve berzâzat-ı în rütbe râmî 
cûyed ve mutasavvıf ân ki berâyı mâl ki pâ iyâl ferhas ve meche-i câh ki dest-i fersûd 
herkes est. Be-dîn dô tâyife teşebbüh gerde bâşed. Ve ez hîç kodâm eş haberi benôd. Lâ 
ilâ hâülâi velâ ilâ hâülâ’. Ve çenîn gofte end ki el-mutasavvıf inde’s-sûfiyye kez’übâbi 
ya’nî în tâife pîş mutasavvife çûn meks bî mikdârend ve nîst sâyit halâik çûn ger kân 
ve makâm-ı âzârend. “Femâ rabihat ticâretühüm vemâ kânû mühtedîn.” Hâsıl-ı sü-
han ân ki sûfî sâhib-i vusul est. Vemutasavvıf tâlib-i kabul ve mutasavvıf ez ehl-i fu-
dûl ve çûn zikr-i tasavvuf bedân mikdâr ki muktezâyı makâm bôd temmet berô ziyâ-
fet eger sühanân ki meşâyih der beyân-ı ma’nâ sûfî gofte end: Semme-i behayta-i zikir 
der âyed ensebest ki şeyh Nuri nevverallâhü rûhahû gûyed ‘es-sûfiyyetü hümüllezîne 
saffet ervâhahüm fe-sârû fi’s-saffi’l-evveli beyne yedeyi’l-hakki.’ Sôfiyyâ ânhâ âned ki 
ervâh-ı pâk-ı îşân ez küdûriyyet-i beşeriyye sâfî kişte est. Ve ez âfât-ı nefsânî âzâd şo. 
Ve ez hevân-ı hevâ halâs yafte tâ red saff-ı evvel ve derece-i a’lâ bâ Hak be-yâr âmîde 
end. Ve ez ğayrevey der remîde. Ve kîle es-sûfiyyü ellezî lâ yemlikü ve lâ yümellekü. 
Sûfî înîst ki hîç çizî derbendvey be-bâyedvey derbend hîç çîzî benâ şod ve în herd ve 
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kelime işâretest be-makâm-ı ihlâs ve hürriyyet ki rütbe-i fakr ibâret ez ân tevâned bô-
dçe incâ iflâs müyesserest biân ki bende mutlakâ ez sıfât-ı beşeriye fânî şode baş ed. 
Ve be-savt-i sübhânî mevsûf guşte ve hürriyet mu’teberest ez ân ki sâlik fakr-ı zâtî hôd 
bâzereste bôd be-fenâyı zâtî Hakk beyûste pes orâ derece-i ûlâ nâsib-i menâsib. El-Fak-
ru sevâdü’l-vechi fi’d-dâreyn, gûyend ve der rütbe-i sâniye mâlik-i memâlik. El-Fakru 
fahrî. Hand fehime men fehime, alime men alime. Şeyhu’l-Meşâyih Sehl ibni Abdullah 
et-Tüsterî rahimehullah gûyed es-sûfiyyü men safâ mine’l-küdüri ve’mtelee mine’l-fik-
ri vestevâ indehû’z-zehebü ve’l-mederu. Sûfî ânest ki ez küdûrat-i alâyik ve avâyik ber 
hârenest ve bâtıneş ez tefekkür der âyât-ı ilâhî ve sıfât-ı nâ mütenâhî mel’ânest. Ve der 
dîde-i himmeteş zer u hâk yeksân est. Ebu’l-Feyz Zünnûni Mısrî efâzallâhü aleyhi bihâ-
ri’r-rıdvân gûyed: Es-sûfî mâ zâ nataka bi-en nataka ani’l-hakîaki ve in sekete natakat 
cevârihuhû bi-kat’i’l-alâyıkı. Sûfî kîşiyist ki çün tûtî nutkeş ber sâhâr beyan-ı beternem 
âyed nağamât-ı hakâyık bâ semâi halâyık bersâned ve eger derc-i sühan râ bemher-i 
sükût mahtûm sâzer ez cevârih ve a’zâyı o be-zebân-ı hâl sûret-i kat’ taallukât-ı müeddî 
kerde arz ân ki ber safha-i hâl hakîkateş nükât-ı şerîat mestûr ve ber evrâk-ı ilm tarîka-
teş. Zîver-i amel mezbûr bôd. Ve ânca be-dem yafte bâşed. Be-kadem-i be încâ şâfte bôd. 
Ve İlmü’l-yakîn râ bâ ayne’l-yakîn cem’ sâhte ve bî şüphe ilm-i hakîkat bî zîver-i şerîat 
cemâl nedâred. El-hakîkatü bilâ şerîatin küfrun. Ve ekâbirân-ı cemâat gofteend ilm-i 
şerîat be-dû kıs mest. Ba’z ilm-i dirâyet-i rivâyet müteallak est be-ef’âl. Ve dirâyet mü-
taallak est be-ahvâl bî ef’âl sûret nenîded. –Del rez bî asl ve furu’ mî dâd der dest-i çerâğ 
şer’ mî dâd. Şibhi’t-tâife mî fermâyed. – Men ceale sebîle’l-vusûl ilallâhi ta’bîru mütâbe-
tati’l-Mustafâ fakat zalle ve ğavâ. Ve tercüme-i ibn-i Kemâl ez ân beyt-i hakîm mefhûm 
mî kerder ki gofte est. Gerd süm esb-i sultân şerîat sermesâz.

[7]

Tâ şôd nûr-ı ilâhî bâd ve haysemet mu’teren. Sehl bin Abdullah Tusteri gûyed küllü vec-
din lâ yeşhedü lehü’l-kitâbü ve’s-sünnetü vehüve bâtılun. Ve Hakîm Sinânî tîz bed ki 
ma’nâyı îmâyı mî kond incâ ki mî ferûmâyed der gofte-i Yezdân ez ve ahbâr-ı Resûlullah 
– Her çi bedenî mihrâyen her dû fesâne est ve heves. Hâsılı ânes ki şeriat ve hakikat ez 
hem cüdâniyest illâ ânest ki rûmûz-ı şeriat zâhir est be-ibâret ve mekânet hakikat bâ-
hirest be-işâret-i ilm-i şeriat be-huccetiyest ve beyân ve ilm hakikat be-müşâhedet vve 
ıyân ve fi’l-hakîkati în ilm muhtasar nîst der ba’zı mesâil bel ki her bende-i râ be-haseb-i 
derece-i o derîn râh alemiyyet ve her ilmî rahâtî ve her hâlî râ zikrî ve her zikrî râ setrî 
ve her setrî râ hâtırî ve her hâtırî râ işâretî ve her işâretî râ uluvvî ve uluvvî râ dünüvvî 
ve her dünüvvî râ vusûlî râ kabûlî pes. În çenîn ilm râ gâyetî ve nhâyetî benôd ve şer. 
Mâ nefidet kelimâtüllâhi. İncâ rûy nümâyed sühan Şibli est rahimehullâh İlmü’t-tasav-
vufi ilmün lâ nefâde lehû. İlm-i sünnî semâvî verubûbşyyetî fîhi’l-fevâidü ve’l-eşrârü 
ya’rifühâ ehlü’l-hazâle ve’s-sun’i’l-husûsî ve zevât ki çerâ în tâife râ sûfî hânend resâil-i 
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sâhne end. Ve nükât-ı ber dâhte hâsıl est ki sûfî râ bedân sebeb sûfî gûyend ki câme-i sûf 
poşîdend ve în be-haseb arabiyye esahh- akvâlest çe neseb be-sôf sûfî mîâyed. Ve ak-
vâl-idîger eger çi be-kânûni arabiyye râst nîst illâ be-tekellüf ammâ çûn ekâbir be-îrâd 
tezyin safehât beyân feramûde âned her âyine iktidâyı âsâr îşân der zikr-i ba’zı ez ân ez 
kabîl-i levâzım est ba’zî gofte end îşânrâ sûfî gûyend behcet ân ki der saff-ı evvel bâşend 
ve gofte end bi-vâsıtati ân ki tôlâ be-ashâb-ı soffe kerde end ve gofte end berâyı ân ki 
safâ ber esrâr-ı îşân ğâlib est. Ve incâ derîn bâb-ı akrab ve be-muktezâyı lügat-ı ânest 
ki iştikâk-ı în esm ez sıfâtest ve çûn ahlâk ve muâmelât-ı în cemâat be-züyûr tehzîb-i 
mücellâ o mir’ât-ı del îşân edderenk-i alâyıik mücellî şod. Merâ îşân râ sûfî handend 
yekî ez meşâyih gûyed: Min sıfâti’l-hubbi fehüve’s-sâfî. Ve men sâfâhü’l-habîbü fehü-
ve’s-sûfî. Ân ki be-muhabbet musaffâ şôd sâfî bôd ve ân ki ez gayr-ı dost müberrâ şeved 
sûfî bôd veder în ma’nâ çe zîbâ gofte end: Tenâzuu’n-nâs fi’s-sûfî ahlefû kavmen ve tanû-
ne müştakkan ani’s-sûf ve lâ yelîku bi-hâzihi’l-esmi gayr-ı feten sâfin fe-sûfî hattâ laka-
bü’s-sûfî.Der terceme-i Avârifü’l-Meârif kaddesallâhü ruha müellifihâ ve mütercimehâ 
âverde est ki murâd ez sûfiyyân-ı vâsılân ve kâmilânend ki küllen mecîd ve ferkân-i-
hamîd ibâret ezîşân be-muakrrebâ ve sâlikân kond ne cemâatî ki be-mücerred resmî ve 
mutlak esmî ez diğerân mütemeyyiz bâşend ve her ki be-derece-i mukarrabân-ı hazret-i 
Celâl ve sâbıkân-ı saff-ı kemâl resıd ekâbir-i tarikat ve efâzıl-ı hakikat orâ sûfî hânend 
ve fî’l-hakîka îşânend. Nazm: Mu’tekifân harre kibriyâ * Râh-ı neşînân ribât-ı adem * Dî-
dene ve kevn ve mekân der nazar * Bâl ne ve her dû cihân zîrper * Melek ne ve nûbet şâh 
zede * Taht-ı der îvân-ı ilâhî zede * nev-i diğer Arabî * hümü’l-kavmü hâ mû festekâ mû 
ale’s-sivâ * Lehüm himemün tüsemmû ile’l-âlemi’l-ferdi * Bihâri’l-hayâ ve’l-ilm ve’l-hil-
lm ve’t-tükâ * Diyâru’s-sehâ ve’l-iz ve’ş-şükr ve’l-hamd * Künûzü’s-safâ ve’l-aşk ve’s-sıtk 
ve’s-safâ * Lehüm min bihâri’l-ğaybi verdün ale’l-verdi * Aleyhim selâmüllâhi mâhiyye-
tü’s-sıbâ kabîlü intibâhi’s-subhi fi’t-tâlii es-Sa’d. Fasl-ı Dûm: Der beyân-ı hırka bedân ki 
şiâr-ı mutasavvıfa poşîden mirfaa ve hırkaest. Çenîn libâsî ez sünnet-i muktedâyı în fır-
ka, kâne Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme yelbesü’s-sûfe ve yerkabü’l-hımâre ve 
kâle Resûlullah aleyküm bi-libâsi’s-sûfi tecidûne halâvete’l-îmâni fî kulûbiküm. Ve kâle 
Aleyhisselâm li-Âişete radıyallâhü anhâ “lâ tasfî sevben hattâ türakkaîh. Merdân merd 
râ cevşen belâst ve nâşinâsiyân bî derd râ câme-i riyâ el-mürakkaa kamîsi’l-vefâ li-eh-
li’s-safâ. Ve sırr-ı bâli’s-surûr li-ehli’l-gurur. Ehl-i safâ pôşidend hırka ez gûyenen mücer-
red şûned ve ez me’lûfât munkatı’ kerdend. Ve mağrûrân bedân ez Hak mahcûb şûned 
ve ez salâh bâz mânend. Pes. Hırka ba’zî râ atâ bâşed ba’zî râ atâ bâşed ba’zî râ atâ. Şeyh 
Kemâleddin Îdü’r-Rezzâk kuddise sirruhû üzre est ki çûn mürîd kadem-i der âlem idâ-
ret nehend. Nakd-i kalb râ nakş-i sikke-i inâbet der dârı’d-darb tevbe müzeyyen sâzer-i 
mürşid-i kâmil hırka-i tasavvuf dervey pôşând ve der ân libâs ve ilbâs se işâret bâşed: 
Evvel ân ki çün zâhir-i mürîd be-zeyyi murâd ki Şeyh ost ârâste şod her âyine în ma’nâ 
bâis-i şod ki bâ tabîbeş nîz be-libâs-ı takvâ ki ibâret ez sfât-ı kâmile-i mükemmilest. Na-
zar-ı ân bozorgû edzer temâm abbâr kerd dece bî ân nazar kârî müyesser nemî şôd. Fıt-
ra be-cer âyed ve gûher şeved. Men çû be-iksîr resed zer şeved. Her nazarî ki ez sersıd ve 
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safâ est. Çün tahkikat nekrî kimyast. Her ki ma’nâ heberî yâkınest. Ez del-i ehl-i nazarî 
yaftest. Sum ân ki hırka sebeb-i muvâsalet şeved meyân-ı şeyh ve mürîd ve râbıta-i it-
tisâl bâkî ve muhabbet dâimî kerded. Ve sâhib-i kitâb Keşfü’l-Mahcûb gûyed sûfiyye der 
lübs-i hırka fırka în ba’zî riâyet poşîden câme-i peşmîn konend ve gûyend terk-i âdet în 
tâife şart-ı tarik îşân benâşed ve cem’î diğer câme-i peşmîn kemter poşînedend ve sebeb 
yekî ân ki gûyend peşmehâ şôrîde eşt ve cihâr pâyân der ğârethâ ez câyı üftâde end ve 
namaz der câme-i ki ez peşim în cihâr pâyân sâzend der şeriat takvâ bî kerâhetî nîst. 
Dûm ân ki gurûhî mübtedia câme-i peşmîn râ şiâr kerde endd. Ve hilâf-ı şiâr mübtediân 
güce hılâf-ı sünnet bôd sünnet bod kırbâz kavî der hest ve nîst libâs tekellüf nekbend 
eger ez gayb abâ resed ve eger kayâ peyûşend ve cür’a kâm ez câm razâ penûşend ve 
ihtiyâr sâhib-i Avârifü’l-Meârif nîz hemîn est evrade âned ki çûn nişâh kirmân ter yâret 
Şeyh Ebû Hafs âmed kabâ pôşend bôd. Ve çûn Şeyh ôrâ çenân dîd feramûd. Vecednâ 
fi’l-kabâ mâ talebnâ fi’l-abâ. Der amel gûş ve her çi hâhî pûş. Ve fi’l-cümle poşîden hırka 
fakîr râ misâl poşîden kefen est ba’z mürîd çûn hırka poşîd bâyed ki âmizlezzet hayât 
munkatı’ kerdâned ve delrâ ezâfât-ı zindegân pâk kond tâ çûn ez kantara-i işâret’Mûtû 
kable en temûtû’ Ubûr nümâyed. Pes.Peser-i menzil beşâret “Bel ahyâün inde Rabbihim” 
nüzül fermâyed sühan Hakîm est. Be-merâyı dost pîş ez mürk eger mî zindegî hâhed. Ki 
İdrîs ez çenîn merden neheştî guşt pişt ez mâ. Arz-ı ez în ıtnâb ânest k hırka câme aşnâ 
bânest. Bâyed ki derfi’li bîgânegân nekend Şeyh-i Kâmil-i Vâsıl Burhânü’l-Müteahhirîn 
Hâce İmâd Fakîh kuddise sirruh gûyed. Âlâyı murakka’ pôşide çîst. Kadem-i der reh fakr 
mî ne derst

[8]

Der ez hiç âferîn meknûş. Ki azârîd bâşed hırka pûş. Kabâ pûş honrîz bîkâr cûy. Be ez 
hırka pûşân ez ercûy. Fasl: Sûh. Der şerh-i ba’zı ez ahvâl-i ehl-i suffe radıyallâhü anhüm 
ecmaîn menâbir-i kavl cem’î ekâbir ki nîst sûfiyye be-ehl-i suffe gerde end. Ve în kavl 
cemâati rast ki esm-i tasavvuf ba’d ez zaman-ı Hazret-i Mustafâ sallallâhü aleyhi ve 
sellem bed bed âmed her âtiye zikir tarafî ez hâlât-ı ân cemâât ve îrâd-ı esâmî meşâhîr 
işan be-taraf-ı savab âferîn ist. Vallâhü’l-Hâdî. Ehl-i Suffe cemâati bûdend. Ve es a’mâl-i 
dnyevî i’râz kerde be-usûl-i uhrevî ikbâl nemûde be-nümâyı her ibâdet râ. Ez gayr-ı Hak 
mübarrâne bûşe âmâde ve ne del bir gûşe-i nihâde be-mülâzemet-i Beyti’l-Harâm ve 
mücâveret-i Seyyidi’l-Enâm sünnet-i seniyye-i meşgul guşte ve bâru ve behâyı zer dû-
demhâyı kerd subh ve şâm ber zikr-i Melik-i Allâm muvâzabet nemûde. Yed’ûne Rabbe-
hüm bi’l-ğadâti ve’l-aşiyyi yeravne vechehû. Hak Teâlâ şân-ı îşân besî âyât tiri seyyâde 
ve Hazret-i Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem ez uluvv-i rütbe-i îşân bedîn nev-i hsyır-
dâde ki: Ebşirû yâ Ashâbi’s-Suffe vemen bakiye min ümmetî ale’n-na’ti ellezî entüm aley-
hi râziyen bimâ fîhi fe-innehû men rüfeânî. Ve be-tahkîk îşân bûdend küberâyı dîn ve 
muktedâyâni ehl-i yakîn nücûm-ı semâyı hidâyet ve rücûm-ı şeyâtîn-i ğavâbet mezâ-
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hir-i envâr-ı irfân ve yenâbî-i esrâr-ı ihsân. Ülâike ketebe fî kulûbihimü’l-îmâne. Del-i 
îşân ez alâik –i halâik yektâ guşte ve sâyeşte-i nazar-ı Celâl ve Cemâl Hüdâşte. Yâ eyyü-
hellezîne âmenu’sbirû ve sâbirû. Tırâz-ı kisvet mecd-i îşân. Evfû bil-ukûd. Unvânnâme-i 
ahd-i îşân . Veentümü’l-fukarâe. Tuğrâyı uzzâyı meâlî-i îşân. Yürîdûne vechehû. Simâyı 
tal’at-ı himmet âli şân. Kerde ber zât şân-ı hüzzâr amelî. Nakşibendân kârgâh-ı ezel. 
Nîst guşte hemez izzet est. İlm-ü bî niyâzî enderest. Mâ ibâdüke ictehâ ve heme. Mâ araf-
nâke i’tikâd-ı heme. Kavmün hümû müttehimün billâhi kad alakat. Femâ lehüm him-
metün tüsemmû ilâ ehadin. Ve Matlabü’l-kavmi Mevlâhüm ve seyyidühüm bâ ahsen-i 
matlabihim li’l-Vâhidi’s-Samedi. Ve ez meşâhir-i în cemâat âsâyı çihârde ten be-zebân 
kalem-i rakam-ı vuzuh mî bâyed. Muhrim-i imrâr-ı ef’âl be-nebevî ve muhrim-i Ka’be-i 
meârif Mürtasnevî Ebû Abdullah Selmân el-Fârîsî ez ekâbir-i în râh ve ser âmede-i 
ârifân âgâh bûd. Ve ârâste ez taallukât keyte ve zeyte müşerref be-teşrîf-i “es-Selmân 
minnâ ehli’l-beyti” ve çenîn kes râ sadâyı resed “Ene ibnü’l-İslâm” der dâden ki mi’mâr-i 
meâlim-i şeriat ve mikdâd-ı mebâdîn-i tarikat bôd. Ve der tecrîd tevekkül kademi râsih 
dâşet ez râ mehr nâm şehr-i merbûd ve gûyend ez Isfehân bôd. Der zamân-ı hilâfet-i 
Ömer radıyallâhü anh vefât yaft. Sene iseneyn ve işrîn hicre. Dûm. Sâdık-ı Îseevî züh-
hâd ârif Mûsevî şehâdet Ebû Zer Cündüb Cünâde bin Sefîr el-Ğıfârî ez sâlikân-ı merdâne 
ve müştâkân-ı ferzâne bôd. Rûyu himmet ez alâik-i kevneyn ber tâfte ve işâret-i în beşâ-
ret der şân-ı o şeref nefad yafte ki men serrahû en yenzura ilâ îsâ bin Meryem felyenzur 
ilâ Ebû Zer ve o bôd ki her kez kademi ber hilâf-ı sıdk nenihâd vedâd-ı tecrîd ve tefrîd der 
tarik-i tarikat bedâd müteveffâ sene isneteyn ve selâsîn hiçe. Ve o dâdî dûyest ve heştâd 
ve yek hadîest. Siyum. Münâdi-i Hazret-i Cebbâr ve ihtiyâr şode-i Mazhar Muhammed 
Muhtâr Bilâl bin Rebah el-Habeşî mecma-i şevk ve menba-i zevk bod sâhib-i hâl ve man-
zar kemal ve muhâtab-ı azîz “erihnâ yâ Bilâl” venî şebîh der mesâlik-i tevekkül kıdeve-i 
mütevekkilân ve müdekkikân ve safvet-i muhakkıkân est. Ve remz-i ânki bâ-Bilâl der 
te’dîb-i hâl o zuhurî temâm dâred vefât-ı o der sene seb’ aşera bôd. Çehârem: Sütûde 
ashâb ve zînet-i erbâb-ı Ebu’l-Feyzân İmâd bin Bekir bin Mâlik bin Kinâne câmi-i mec-
mua-i idâret ve âmir-i ma’mûre-i şehâdet bôd. Mürşid-i âbrâ ve zübde-i ahyâr ve muaz-
zez be-teşrîf-i şerîf İhtedâ ve hedâ İmâd ve în nükte ber Hasen ve Hızâl ve selâmet-i hâl o 
delîlî vâzıh ve burhânı lâyıh est. Der Sıffîn şerbet-i şehâdet çeşîd sene seb’a ve selâsîn ve 
o tô dûse sâle bôd ve şast ve dô hadîs dârâvî est. Pençem: Ceznebe-i ilm ve sefine-i hilm 
Ebû Mes’ûd Abdullah bin Mes’ûd el-Hüzeylî hâfız-ı ehâdîs-i nebevî ve câmi-i ahbâr-ı 
Mustafavî bôd. Sâhib-i Na’leyn ve visâde ve Hazret-i Risâleteş în tuhfe dâde: Temessekû 
bi-ahd-i ibn-i Ümm-ü Abdullah. Vefâteş be-Medîne bôd. Sene isneyn ve selâsîn. Ve der 
Baki’ medfûnest. Sâl-ı omreş be-şîst ve heft resîd ve vey ez Hazret-i Mustafâ sallallâhü 
aleyhi ve sellem heşt sad ve çehel ve heşt hadîs rivâyet kerd. Şeşem: Mahbûb-ı Muhâcir 
ve Ensâr ve müteveccih-i rızâyı perverdegâr Ebû Ubeyde âmir bin Abdullah el-Cerrâh 
sâhib-i mücâhedât ve tâlib-i müşâhedât bôd. Merkez-i rüşd ve salâh ve dâire-i necâh ve 
felâh matla-i kevâkibân –İnne li-külli ümmetin emînün ve emîn-ü hâze’l-ümmeti Ebû 
Ubeyde bin Cerrâh-. Heftûm: Kâsıd-ı dergâh-ı rızâ ve tâlib-i envâr-ı likâ Ebû Hüreyre 
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Abdurrahman bin Sahr ed-Devsî Mahsûs be-mülâzemet-i Hazret-i Risâlet ve meşhur be-
i’tikâf atebe-i celâletest. Muktefî âsâr-ı Mustafâ ve müşerref be-duâyı; hubbe bi-abîdike 
hâzâ. Ve bedîn delil mahbûb-ı ehl-i İslâm ve muhtâr-ı efâdıl ve enâm est. Ve der rivâyât-ı 
ehâdîs ve nakl-i ahbâr 

[9]

Be-Hâce-i âlem ihtisâs daşt. Ve eger çe melâzim-ı mescid ve musâhabet-i ehl-i soffe 
benôd. Ammâ pîş muhakkıkân ez kibârî în cemâat est. Der sene seb’ be-hıdmet-i Mustafâ 
âmed. Îmân âverd. Vefât-ı o der sene semân ve hamsîn bôd. Ve der Medîne medfûnest. 
Omreş heftâd sâl bôd. Ve ez Resûlullah penç hezâr ve sîsad ve heftâd ve çehar hadîs 
rivâyet kerd. Heştûm: ârif-i meârif-i tahkık ve sâlik-i mesâlik-i tevfîk Ebu’ş-Şevk Suheyb 
bin Sinan bin Malik er-Rûmi emîn-i tarik-i tarikat ve mekîn-i mekân-ı hakikat bôd. Se-
mere-i şecere-i hadâik kemâl-i müşerref în makâl ki; Men ağzabe Suheyben fekat ağza-
be Rabbehû. Vefâteş be-Medîne bôd der Şevvâl sene seb’ ve selâsîn der Baki’ medfûneş 
be-heftâd hâl resîd. Nohüm: Sâlik-i tarîka-i uzlet ve dâfi-i ğâile-i zillet âşe mücerred 
Mikdâd bin Esved âfitâb-ı felek şuhûd ve yekî ez ân-ı mehâreten ki Hazret-i Mustafâ 
sallallâhü aleyhi ve sellem der hakk-ı îşân feramûd: Emeranî Rabbî yühibbü erbeaten 
ve ahbaranî ennehû yühıbbühüm enne minhüm ..el-hadîs. Alî bin Ebî Tâlib, Ebâ Zer-
ri’l-Ğıfârî ve Selmâni’l-Fârisî ve’l-Mikdâdi’l-Esved. Sene selâs müteveffâ şod. Ve o heftâd 
ve dô sâle bôd. Dehed: Birâder-i Fâruk ve mi’raz ez teveccüh melhûk-ı ahsen-i ashâb 
zübdetü’l-Hattâb ez kibriyâyı âlem yakîn ve havâss-ı Sahâbe-i Resûl Rabbü’l-âlemîn 
bôd. Pâzdehem: Hâfız-ı enfâs-ı Peyğamber Abdullah bin Ömer kâşif-i esrâr-ı Kur’ân ve 
muhit-ü envâri irfân bôd. Mülâzım-ı Cenâb-ı Risâlet müşerref şode be-şeref-i în makâ-
let ki; İnne Abdullah rcülün sâlihun. Vefâteş sene sittîn bôd. Ve der Mekke-i Mübâreke 
medfûnest. Ve vey hezâr ve şeşsad hadîs rivâyet kerd. Devazdehem: Mecma-i ni’met 
ve hâli ez rîb ve töhmet Ebu’d-Derdâ Uveym bin Âmir der deryâyı riyâzat ve ictihâd-ı 
dürrî evc-i hidâyet ve irşâd bôd. Müeddib-i meclis-i teslîm ve rızâ ve muallim-imekteb-i 
“iltemisü’l-ilme inde Uveym Ebî Derdâ.” Vefât-ı o be-Dımaşk bôd. Sene selâs ve selâsîn. 
Ve vey sad ve heftâd ve noh hadîs rivâyet kerde est. Sîzdehem: âbid-i tarik-i tevâzu’ ve 
seyrande-i mahce-i tekâtu’ sâl-i mevlâ Huzeyfe bin el-Yemânî. Sâlik-i kerem ve ârif-i 
âverem bôd. Ve Hazret-i Risâleteş bedîn nev’ bestôd ki “İstekraü’l-Kur’ân min erbeatin 
min Abdullah bin Mes’ûd, ve Sâlim Mevlâ Huzeyfe ve Übey ibn-i Ka’b ve Muaz bin Cebel. 
Çehârdehem: Emîn-i esrâr-ı Nübüvvet ve matla-ı envâr-ı fütüvvet Ebû Abdullah Sevbân 
Mevlâ be-mülâzemet-i Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem ez cümle-i mülâzemân-ı 
bârigâh-ı risâlet ve mücâvirân-ı harem-icelâlet bôd. Fazîlet-i o hemîn pes ki be-tesmi-
yet bende gî Hâce-i kevneyn môm est. Ve şeref-i bendegân în nûr-ı asfiya o alimyân râ 
ma’lûm est. Bende-i huviştem hân ki be-şâhî beresem. Müksî dâ ki tô pervâr dehî şâhîn 
est. Ve çûn der kubbe-i hâme-i tîr zedezuhde-i rakabe-i ahvâlî ki menût be-mukaddeme-i 
risâle bôd hatt-ı tahrîr yaft. Hemân bihter ki be-ihtifâyı semere-i sahre eâsânîd sûfiyye 
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ki der hadîka-i hakikat nihânî âlî verd-i ravza-i velâyet ve devha-i râsî est. Azm ü cezm 
şôd. Ve semerât-ı în şecere-i tayyibe ki “Kutûfühâ dâniyetün” ânest. Be etbâk-ı evrâk 
nisâr bârân hânî kerde-i âsî râ ki şâhî meçhul bedîn doht-ı makbul peyûsete sâzed. Ve 
zâlimî râ ki mer’î ez fürû’ în şecere-i maktû’ kerdânîd be-nefer-i İlâhî ve gazab-ı pâdişâhî 
havâlet kond. Vikâyet ü kârî ve sâmi’ râ be-tohaf istifsâr ez Hazret-i Ğaffâr meded kârî 
nümâyed. Vallâhü’l-müsteânü ve aleyhi’t-teklân ve üfevvizu emrî ilallâhi ve tevekkülî 
fi’d-dâreyni aleyhi ve hüve ni’me’l-Vekîl. 

[10]

Ebu’l-Kasım mi kud, çar sal ilm-u ra-i mutala-i der dem. Ve min der çihar sal, çihar keli-
me-i amu hitam. Ve min ayn-i çihar kelime ra, ravi-i ser amedeştem. Harf-i evvel; ger ba 
zahiyet-i neb-i neznid, ez emş-i peda-i nahv-ii ahid gerd. Harf-i dum; ger hutan ra gark-i 
nekzid, nev-i tevanid ra-i tek-i kanid, Sühan çihar, ger ber merdem-i nak-i kanid, nem-i 
tevanid ez şor enha halas şod vesselam.

Bismillahirrahmanirrahîm

Dareballâhu meselen kelimeten tayyibeten ke şecerâtin tayyibetin asluhâ sâbitun ve 
fer’uhâ fi’s-semâi .Tû’tî ukulehâ külle hînin bi izni rabbihâ ve yadribullâhu’l-emsâle 
li’n-nâsi le-allehüm yetezekkerûn.El-Ayet

[11]

İlyas Nebî Aleyhisselâm 

Enîs-i rûhâniyyân ve savâmi-i kuds ve kıble-i âzâdegân mecâmi-i üns yâsemen-i çe-
men nübüvvet ü nesterîn-i gülşen fütüvvet-i sâhib-i mesned “Ve İlyâse le-mine’l-mür-
selîn”. Sultân-ı serâ bustân-ı “Küllün mine’s-sâlihîn” Ebû Abdullah İlyâs bin Sâm ammu 
cedd-i hâce-i Hızırest. Veçenânçe amm-ü ferzendân-ı ne-hizmet-i peder hizmet-i mî 
kond. Ve çenânçe şâkirdân-ı üstâd râ ihtirâm konend. Hâce ve ber âbdân-ı sân ihtirâm 
mî nümânîd. Ve o merdî bülend kâmet âlî himmet be-negû rûy ve endek-i sühan bis-
yâr mürâkebet ve heybet ve der mütâbeat-ı şeriat-ı nebevî kademi râ nuhan dâred. Ve 
halk-ı râ şeriat-ı Mustafî da’vet mî konend. Ve riâyet-i evâmir ve nevâhî çenânçe bâyed 
ve şâyed becâyı mî âred ve o be-emr-i hâce be-emr-i Hüdâvend-i Teâlâ bâ her ki icâzet 
bâyend ez ehl-i şehâdet sohbet mî-dâred. Ve der zemân-ı Şeyh Cüneyd bâ çemşâde be-
nûrî musâhebet mî kerdend ve ehvâl-i îşân bisyârest bedîn ihtisâr kerde şodem.

Hızır Nebî Aleyhisselâm

Mehr-i sipehr-i ıstıfâ ve der şecer-i ictibâ sâkin-i savmaa-i safâ ve merkez-i dâire-i vefâ 
Ebu’L-Yesnâs Belbâs Melkân el-ma’rûf bi’L-Hızır Aleyhisselâm. Hâce-i ki dîbâce-i tuğrâ-
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yı ğarrâyı “Fe-vecede abden min ibâdinâ” setrîest ez sütûr-ı menşur-i ikbâleş kahrest. 
Defter-i mu’teber ve alimnâh-ı “min ledünnâ ilmen” fazlî ez fazl-ı kemâl ve sâleş. Ve 
o merdî zîbâ rûy. Ve bengû hûy ve müşfik ve cûd. Ve bisyâr atâ ve kesîru’l-cûdest. Ve 
be-ma’rifet-i kimyâ ber künûz-ı ihtisâs yafte. Ve der bâzâr bâ esm-i delâlî bey’ ve şirâ 
mîkond. Ve o ez hôş dost mî dâred. Ve der semâ-ı ve bükâ ez vey sâdı mî şeved. Ve bisyâr 
hastekî be-revî ârız mî kerd. Ve hod be-medân-ı ân iştiğâl nümâyed ve beher sad ve bîst 
sâl fahr-i üstân-ı mübarekeş mücedded mî kerded. Ve hâce-i bisyâr raiyyet-i tezevvüç 
mî nümâyed. Ve o râ evlâd mî bâşend ve vefât mî bâyend. Ve ezvâc ve evlâd be-hâl-i vey 
âlim benestend. Ve o râ nemî dânend ve amel-i vey ve İlyâs ve kutb bâ cemî-i ashâb-ı 
îşân ber tarik-i mezheb-i İmâm Şâfiî matlabî est. Ve kelimâtî ekser evkât ber zamân-ı 
hâce Cüryân dâredînest Yâ Hayyü yâ Kayyûm yâ lâ ilâhe illâ ente es’elüke en yuhyiye 
kalbî bi-nûr-i ma’rifetike ebeden.

Ed-Dâî ilallâh Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Abdimenâf 
Sallallâhü Aleyhi ve Sellem

Seyyidü’l-Mürselîn ve hâtemü’n-Nebiyyîn Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah bin Ab-
dülmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf bin Kusay bin Mürre bin Ka’b bin Lüey bin Ğâlib 
bin Fihr bin Mâlik bin Nasr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin Mısr bin Nezzâr 
bin Maad bin Adnân nûr-ı hadîka-i âferîneş ve nûr-ı hadîka-i dâneş ve bîneş neved. Ve 
Hazret-i o râ kutbü’l-aktâb gûyend ki istifâdde-i cemî-i Enbiyâ ve istifâde-i temâmî ev-
liyâ ez dest-i mîlâd mübârekeş. Rûz-ı âzîne ve ba’ziyân gûyend dûşenbe bûd. Vakt-i tulû-i 
âfitâb heftem mâh-ı Rebîulevvel sene isnâ ve semâniye mâ bihî İskenderiyye ve sene 
ihdâ ve erbain nüvişir-i rivâyete ba’de ez âmi’l-fîl be-dû mâh. Ve güfte end be pençâh rûz 
ve müddet-i şast ve se sâl ömr yaft. Ve der bist u penç sâlikî Hadîce dâred akd-i ûded ve 
der cehd-i sâlikî rûz-ı âzine bist u heftem mâh-ı Receb vahy bede’ ve nâzil şod. Ve rûz-ı 
dûşenbe be-risâlet-i muhâtab güşt. Ve meb’as der sâl-ı bîstem bûd ba’de ez padişâhî 
Hüsrev Pervîz bed ve sâl-ı ez meb’as-ı şeb yekşembe bisy û heftem mâh-ı receb.Ve gû-
yend şeb-i hefdehem Ramazân be-mi’râc reft. Ve hîç kes ez erbâb-ı hâl ve eshâb-ı kemâl 
mi’râc-ı Hâce-i Arasât inkâr ne-kerde end. Ve eger ukûl-i nâkısa-i râ der erbâb-ı urûc-ı o 
be-çeşm-i şübhe hest ez kusûr nazar est. Ve illâ hakîkat-i în sûret ber ehl-i basîret kâmil 
mahfî nîst. Ve derîn bâb çe zîbâ güfteest. Ey be-şeref-i mîr-i mülûk heme seyr-i tû Bihter 
ze sülûk heme. Akl ki tâ râcî târâcest. Ez çe sebeb münkir-i mi’râc est. Ân ki ser-sust 
neteş ez cân bûd. Seyr-i urûceş tîz âsân bûd. Akl derîn vâkıa hâşâkend. Aşk te hâşâki 
temâşâ kond. Râh-ı ze-emdâze birûn refte-i tî ne-tûvân bered ki çûn refte-i âyet-i î’câz 
tû Kur’ân bes est. Şâhid-i Mi’râc-ı tû Sübhân besest. Ve hicreteş ez Mekke-i Mübâreke 
be-matiyye-i Tayyibe-i rûz-ı dûşenbe bûd. Yazdehem-i Rebîulevvel ve Ğazve-i Bedr heft 
dehem-i Ramazân sene isneyn vâki’ şod. Ve Ğazve-i Uhud der Şevvâl sene selâs ittifâk-ı 
üftâd. Ve feth-i Mekke der Ramazân sene semâniye müyesser şod. Ve tayerân tûtî rûh-ı 
şerîfeş ez kafes-i nâsût-ı necâbet riyâz-ı lâhût rûz-ı dûşenbe sâlis-i Rebîulevvel der huc-
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re-i âişe-i Sıddîka radıyallâhü anhâ medfûn şod. Selâmün ale’s-serâbi’llezî fehime cis-
mehû feyâ ni’me meşhûdin ve yâ hayra meşhedî. 

Ridâyı medâyih ve ihsâyı menâkib-i unvân sahîfe-i mefâhir ve fihrist-i cerîde-i ekâbir 
sultân-ı selâtîn-i şerîat ve gûher-i bahr-ı nübüvvet dürr-i ûc-ı fütüvvet dürr-i sadef-i şe-
cer-i halîl semere-i şecere-i İsmâîl Hâce-i cinn ü ins ve hulâsa-i nev-i cins nedîm-i hâs-
su’l-hâs ünîb inde zebiyy-i mürîd sâhib-i ihlâs be-tenâmü aynâye ve lâ yenâmü kalbî. 
Sultân-ı mukarrebân dergâh-ı şehbâz hevâye lî maallâh mahcûbe güşâyı bürde-i ineb. 
Gencû rahzenbe-i lâ rayb beher sipehr-i esfiyâ Muhammedü’l-Müctebâ el-Mustafâ 
be-tahrîr-i benân takrir-i beyân rast-ı nebâded. Ey küfte lutf-i Hak be-cûdî Cevdet senâ 
mâ ez koça ve medh-i senâyı tû ez kocâ. Sâbikî ki nakkâş-ı ezel ve Sâni-i lem yezel pîş ez 
ân ki rûznâme-i hudûs râ rakam-ı îcâd ber kuşîd. Ve mihendeş takdîreş zerre-i tedbir 
ber sath-ı âlem-i masnuat zend evvel. Hil’atî ki der câme-i hâne-i ğayb taktî’ kerd. Ber 
bâlâyı vâlâyı o rast âmed ki “Küntü nebiyyen ve Âdemü beyne’l-mâi ve’t-tîni” bîşterez 
Âdem ve übüvvet-i o şod küşâde dürrî nübüvvet-i o çûn ze-Ahmed zamâne çîst katîr. Kül-
lü Âdem henüz bûd hamîr . Zehî seyyidî ki çenânçe der ibtidâ pîş ez ân ki hurşîd-i celâl 
be ıtlâl-i mübtediât tâbed. Ve nûr-ı cebîn mübeyyineş aks-i ber târim-i âlem-i ulvî zed 
ki “Evvelü mâ halakallâhü nûrî” der intihâyı tîreske-i hatm nübüvvet der dâru’d*darb 
ikbâl ber nâm-ı nümâyı âverd. Ve tantana-i kemâl-i risâlet ve debde-i devâm-ı celâle-
teş der cihâr-ı bâzâr dû kevn bez be-zebân-ı münâdî kudret bedîn ibâder şöhret dâdend 
ki “Velâkin Resûlallâhi ve hâteme’n-nebiyyîn” ey Güher-i tâc-ı ferestâdegân tâc de gû-
herâzâdegân ol beyt ez çe benâm tû beyt nâm-ı tû çûn kâfiyeâhar neşest. Hatt-ı felek 
hatta-i fermân test. Gûy-i zemîn der ham-i çûgân test. Mî tek ve mî nâz ki meydân terest. 
Ervâh-ı mutahhara-i enbiyâ-i muazzam ve evliyâ-i muazzam râ der meyâdîn iştibâk-ı 
icâzet istibâk dâdend. Ve rûh-ı mutahhara-i Muhammedî pîşter ez cümle-i be-ravza-i 
visâl ve hacele-i nevvâl resîd ki “Nahnü’l-âhirûne’s-sâbikûn” sebekûke tâ rubbemâ ve 
ente sebektehüm. Fazlen fâteti’s-sâbiku’l-mesbûuku. Rakam-ı ost nokta-i cân râ. Tahte-i 
hâk nev-i insân râ. Enbiyâ gerçi muhterem bûdend. Her yekî sıfr ân rakam bûdend ger 
çi pîş end ve pîş ezîn çe ğamst pîşî sıfr pîşî rakamest. 

[12]

Ebû Bekir Es-Sıddîk radıyallâhü anh

Es-Sıddîku’s-Sadîku ve’ş-şeyhu’l-atîku Ebûbekir bin Ebî Kuhâfe Osmân bin Âmir bin Amr 
bin Mervez bin Sa’d bin Teym bin Ka’b. Sahâbe-i ahbâr ve iftihâr ve şeref yafte-i sânî 
isneyn ez hemâ fi’l-ğâr. Ve o râ seyyid-i ehli tecrîd ve şehnişâh-ı erbâb-ı ta’zîd. Güfteend 
kerâmât ve velâyât-ı o zâhir ve âyât ve berâhîn-i o bâhir est. Kâle Resûlullah sallallâhü 
aleyhi ve sellem ‘fettehazâ halîlen le-ettehaztü Ebâbekri halîlen’ ve ez cümle-i hâlât-o 
ân bûd ki her çe daşt ez mâl ve menâl der baht ve kelîmî der berâ nedaht. Guyend der 
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ân mâll harûş der mele-i a’lâ üftâd ve mukabberyân be-nezâir-i tecrîd ve tefrîd-i evsaf 
zedend. Ve ber muvâfaka-ı hâlet-i o perhenâyı tâvus melâike be-şekl-i libâs ve reng-i 
kilîm-i o ber âmed ve çûn be-meclis-i Seyyid-i Âlem resîd. Hâce-i Âlem ez vey porsîd ki 
Yâ Ebâbekr her çe daştî der râh-ı rızâyı çû der yaftî berâyı ıyâl çe yekdaştî Ebûbekr 
güft Allah ve Resûlühû. Dû genc bî inâyet ve dû hazîne bî gâyet daştem yekî muhibb-i 
Hüdâyı Teâlâ ve diğer mütâbaat-i Resûl-i o ve meşâyih-i în tarîk râ der tecrîd ve temkîn 
intisâb be-dûst. Ömrest şast ve se sâl bûd. Müddet-i hilâfeteş dû sâl ve se mâh ve bîst ve 
dû rûz ve vefâteş der sebt ve dûm-ı Cemâziyelâhir ittifâk sene selâse aşer amin hicre-
ti’n-nebeviyye.

Ömeru’l-Fâruk Radıyallâhü Anh

el-Mürşidü’l-Ekmel ve’l-fârûku’l-a’del Ebû hafs Ömer bin el-Hattâb bin Nüfeykl bin Ab-
düluzzâ bin Fart bin Resâh bin Abdullah bin Revâh bin Adî bin Ka’b bin Lağzî. Serheng-i 
ehl-i îmân ve hâdî tarîk-i ihsân bûd. Ve o râ mazhar-ı kelime-i sıtk ve sıyânet ve mi’mâr-ı 
maksûre-i şer’ ve diyânet. Gûyend kâle Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem İnnellâhe 
vazaa’l-hakka alâ lisân-ı Ömer ve kalbihî. Kerâmâteş mezkûrest ve ez cümle-i ân ki be 
ser minber-i hutbe mî hand. Ve der esnâyı sühan âvâz bülend ber âverd ki el-cebel el-ce-
bel yâ Sâriye. Huzzâr ez ân hâl istifsâr nemûdend. Güft der în hâl hicâb ez dîde-i minber 
daşte bûdend. Dîdem ki der havâlî nihâvend leşker-i küffâr kemîn kerden ki fasd-ı hayl-i 
müslümânân dârend. İşanrâ ahbâr kerdüm-i tâbnâh-ı bâ-kûh-ı bülend âvâz meğer a’dâ 
eymen mânend. Ve în hikâyet zâ nîst ber safâyı bâtun ve kerâmât-ı zâhir ve iktidâyı în 
tâife der lübs-i murakkaa ve salâbet der dîn-i bedûst. Ömreş şast ve se sâl bûd. Ve müd-
det-i hilâfeteş de sâl ve hest mâh. Ve ez Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem bâ nesad 
ve ve siyu ve heft hadîs rivâyet kerd. Ve bâ medâd rûz-ı çehârşanbe bîst o heştem-i Zil-
hicce sene erbaa ve işrîn şerbet-i şehâdet çeşîd. Rahmetüllâhi aleyh. 

Osmân-ı Zinnûreyn Radıyallâhü anh

Osmân-ü hübbü’l-ilm ve’l-ayn el-mulakkabü bi-zinnûreyn Ebû Ömer Osman bin Affân 
bin Ebi’l-Âs bin Ümeyye bin Abdüşşems bin Abdüimenâf. Genc-i hayâ ve ehl-i safâ bûd. 
Ve o râ kıdve-i ashâb-ı ilm ve kıble-i erbâb-ı hilm dâneste end. Fezâyileş hüveydâ ve 
menâkibeş zâhir ve peydâest. Kâle Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Li-külli Ne-
biyyin refîkun ve refîkî fi’l-cenneti Osmânü. Rûzî der zamân-ı hilâfeteş ez haremistân-ı 
hôd mî âmed harame-i heyzem ber ser nihâde çehâr sad ğulâm daşt güfte ey Halîfe-i 
rûzkâr în çe hâlest fermûd ki ürîdü en ahribe nefsî mî hâhem kihôd râ be-bâz mânem tâ 
câh-ı teslîm ve hayât ve berâ mürabah ez kâr bâz-i daşte est. bânî în sühan delil-i sahih 
est. ber isbât-ı melâmet ve terk-i câh ve riyâset ve ekâbir-i tasavvuf râ der bezl-i mâl ve 
teslîm ü hayât intimâ bedûst. Ömrest heştâd ve dû sâl bûd. Müddet-i hilâfeteş de sâl ve 
yazde mâh ve hecde rûz âzîne hecdehem Zilhiccce sene hams ve selâsîn şehîd şode. Ve 
der Medîne medfûnest.
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Huzeyfetü’l-Yemânî

Âlim-i deyyânî ve ârif-i Samadânî mecma-u esrâr-ı îmân ve muhit-ı envâr-ı irfân Ebû 
Abdullah Huzeyfe bin el-Yemân el-Kıssî. Sâhib-i sırr-ı Resûlullâh muhâr-ı ehl-i kabul-i 
vusul bûd. Ve büdelâyı zaman bâvey musâhebet kerdend. Ve duâyı îşân be-hazret-i sey-
yid arz dâştî. Ve selâm-ı seyyid sallallâhü aleyhi ve sellem bedîşân resânîd. Ve vâsıta-i 
makâlât ve râbıta-i mülâkat meyân-ı peyğamber ve ez meyân-ı sahâbe be-mahramiyet 
în esrâr ihtsâs temâm daşt. Ve fazîlet-i o der hadd-i beyân binâyed ve vefâteş der Kûfe 
bû ba’de ez maktel-i Zinnûreyn bi-çehel rûz sene hamsîn ve selâsın.Medfen-i şerîfeteş 
der bâb-ı Medâyin est. Rahmetullâhi aleyh.

[13]

Emîru’l-Mü’minîn Ali bin Ebî Tâlib radıyallâhü anh

İmâmü’l-müttekîn ve veliyy-i Rabbi’l-Âlemîn Ebu’l-Hüseyn Ali bin Ebî Tâlib bin Abdül-
muttalib sürûr-ı muzıllîn ve berâz-ı ibn-i amm-i Nebiyy bûd. Ve o raâ muktedâ ve pişvâ-
yı asfiyâ hânend der tarikat şânî azîm ve derece-i refi’ ve dîyân-ı usûl-i meârif meydân-ı 
arîs ve arsa-i vesî’ daşt. Kâle Resûlullah salllallâhü aleyhi ve sellem ‘yâ Ali ente minnî 
bi-menzilet-i Hârun min Mûsâ illâ ennehû lâ Nebiyye ba’dî.’ Ve o râ der tetkik-i meânî-i 
hakâyık ve tahkik-ı dekâyik hattî ekmel vakt-i tayy-i eczel hâsıl bûd. Tâ haddî kim min-
ber-i Bağdâd güft: Şehnâ fi’l-usûl ve leylen ale’l-mürtezâ. Ve iktidâyı ehl-i în tarik der 
letâyif-i ibârât ve zarâyif-i işârât ve esânîd hırka-i tasavvuf ve mesânîd-i nisbet-i ta-
sarruf bedûst. Ve fezâili ve menâkib-i o ez ân zâhir ter ki bedestekârî benân ve bâber 
merdî iyân muhtâc bâşed. Rûz-ı âzine sîzdehem mah-ı Receb sene selâsîn min âmi’l-fîl 
der Harem-i Ka’be mütevellid şod. Ve pîş âvu ve ba’de ez o hîç mevlidi râ în şeref dest 
nedâde est. Ömreş şast ve se sâl bûd. Ve müddet-i hilâfeteş çehâr sâl ve no mâh şeb-i 
âzîne nûzdehem-i Ramazân sene erbain ber dest-i ibn-i Mülcem şehîd şod. Ve merkad-ı 
mübârekeş der Ğarrâ est bi-kurb-i Nevef. 

İmâmü’l-Mü’minîn Hasan radıyallâhü anh

Es-Sıbtü’l-Müctenbâ Ebû Muhammed ibn-i Ali bin Ebi Tâlib reyhân-ü âl-i Mustâfa ve kur-
rat-ü ayn-i zehrâ bûd. Ve der tarikat be-nazarî tâm ve der hakikat hattî ber devâm daşt. 
Ve der ilm-i hakâik be derece bûd ki Şeyh Hasan Basrî müşkilât-ı hod be-revî arz kerdî 
Ve muâmelâteş be-kemâl resîde bûd. Ve yekî ez ân cümle ânest ki penç be-erzehr dâned 
kâr nekerd ve kerre-i sâdise kâr kerâmed Hüseyin bin Ali biradereş be-bâleyni vey âmed. 
Ve güft ey birâder ki meydânem ki meydânî torâ çe kes zehr dâde est. B âmâ yekvî tâ 
mükâfât-ı o bedehem Hasan güft mâder-i mâ Fatıma-i Zehrâ nîz ğamz nemî kerd ez ehl-i 
beyt ğamz betâyed ve în kemâl-i mürüvvet est. şeb-i nîme-i Ramazân sene selâse be-Me-
dîne mütevellid şod ve cehel ve heşt sâl berber nîst. Ve müddet-i hilâfeteş şeş mâh bûd. 
Ve bîst ve dûm mâh safer be-zehr-i şehîd şod. Sene hamsîn ve der Bakî med medfûneş.
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Emîru’l-Mü’minîn Hüseyin eş-Şehîd radıyallâhü anh 

Es-sıbtu’ş-şehîd Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Ali bin Ebi Tâlib şem-i Âl-i Muhammed ve 
ez cümle-i halâik mücerred est. ve seyyid-i zamâne hôd bûd. Ve hâce-i âlem ve âlim-
yân der zikr-i şeref-i vey kevâreş fermûd ki “el-hasenü ve’l-Hüseynü seyyidâ şebâb-i 
ehli’l-cenneti” ve bî şüphe ez muhakkikân-ı evliyâ ve kıble-i ehl-i belâ bûd. Rûzî kenîz ki 
kâse-i taâm pîş vey âverded. Yâ pîş der hâşiye-i bisât âmed ve be-yeftâd ve kâse-i ber 
ser imâm âmed ve eser-i ber vey mübârekeş fer ve dûbed ve eser-i haşm berûy zâhir 
şod. Kenîzek güft Ve’l-kâzımîne’l-ğayza kezumet ğayzî Kenîzek güft ve’l-âfîne ani’n-nâ-
si Hüseyin fermûd ki afevtü anke Kenîzek güft Vallâhü yuhibbü’l-muhsinîn imâm güft 
ente hurretün li-vechillâh ve în ğâyet mekârim-i ahlâkest. Çehârem-i Şa’bân sene erba’ 
der vücûd âmed ve pençâh şeş sâl ve penç mâh ve penç rûz ömr yaft. Rûz-ı şenbe ve 
güfte ez dûşenbe âşir-i Muharrem sene ihdâ ve sittîn der Kerbelâ şehîd şod. Ve ravza-i 
mukaddeseş der încâst.

Selmânü’l-Fârisî Radıyallâhü anh

Mülâzım-ı dergâh-ı Mustafâ ve ravnede-i tarîka-i mürtezâ Ebû Abdullah Selmân el-Fâ-
risî sâlik-i tarik-i istikâmet ve sâmin-i meâric-i kerâmet bûd. Ve der şerh-i ahvâl-i ehl-i 
suffe işâretî bi-zikr-i ba’z az menâkib-i mefâhir o şod est. Ba’z güfte end çehâr sad sâl 
ömr daşt ba’z gûyend sesad ve zikr-i hâlest der mukaddime mezkûreş be-takrâr muhtâc 
nemî âyed. 

Hazret-i Veyse’l-Karanî radıyallâhü anh 

Hıbru’l-ârifîn Üveys bin Âmir el-Karanî âfiâb-ı ümmet ve şem-i dîn-i millet bûd ve sey-
yig-i âlem sallallâhü aleyhi ve sellem hırka-i mübârek hakk-ı o bed ve havâle kerd. Ve 
Fâruk mürtezâ be-vey resânîdend. Ve in kıssa tûbâ dâred. Ve în hadîs dürbâde-i o şeref 
vürûd yafte est. Ki enne hıbra’t-tâbiîn racülün yukâlü lehû Üveys femen lakiyehû min-
küm felyestkırra biküm. Hâce fermûd ki Hüdâvend-i Teâlâ ferdâyı kıyâmet heftâd ve 
hezâr fereşte ber âferîned ber suret-i Üveys tâ Üveys der meyân be-arasât ber âyed ve 
behişt dûd ve hîç âferîde vâkıf nekerded ki Üveys kodâm est. Tâ çenân ki der dînî Hak 
râ der perde-i nûrânî ibâdet der âhiret nîz ez bede-i ağbâr mahcûb mâned ki evliyâ güşt 
çenânî gûyend der Sıffîn bû muvâfakat Ali yâ a’dâyı o harb mîkerd yâ şehîd şod. Sene 
sitte ve selâsîn ve der rivâyetî der harb-i Deylem şehîd şod. Ve kabr-i mübârekeş be-
Ğazvîn est. Ve güfte end der Kirmân ve Kürdistân medfen est. Ammâ i’timâd ber kavl-i 
evvel est.

Selmânü’l-Fârisî

Kâsım bin Muhammed

İmâm Ca’feru’s-Sâdık
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[14]

Bâyezid-i Bistâmî

Ebu’l-Hasen Aliyyü’l-Harkânî

Ebû Ali Fârmedî

Hâce Ebû Ya’kûb Yûsuf Hemedânî.

Kümeyl bin Ziyâd radıyallâhü anh

Ebu’n-Nasr Kümeyl bin Ziyâd en-Necefî Reîs-i erbâb-ı tevhîd ve ekmel-i eshâb-ı tefrîd 
bûd. Ve o râ tâcü’t-tâbiîn lakab nihâdend. Ez havâss-ı mülâzimân-ı Mürtezâ Ali bûd. Ve 
mahrem-i esrâr-ı kelimât iyâli o bûd. Ve ez eşifte-i lemaât şâleş ki me’l-hakîkat mutta-
li’ânest. Ve iktibâs-ı envâr-ı meârif tüvân nemûd işârât-ı o der tevhîd bisyâr ve ibârât-ı o 
der ma’rifet bî şimârest. Ve menâkib-i o der merkez-i takrir ve hayyiz-i tahrîr nekenced. 

Herim bin Hayyân

En-Nâs ki Ebû Abdullah Herim bin Hayyân el-Abdî sâhib-i havf haşyet ve mâlik-i mema-
lik-i ma’rifet bûd. Ve o râ ez büzürgân-ı tarikat şecer ve der muâmlet hattî vâfir daşte 
bûd. Ve be-âhar mülâzim Üveys Karanî şod. Vefâteş sene hams ve erbain ittifâk üftâd. 

Mûsâ Râî

Umdetü’l-Meşâyih Ebû Muhammed Mûsa bin Nezîd er-Râî. Ârif-i meârif-i hakikat ve sâ-
lik-i mesâlik-i tarikat bûd. Ve müddet-i medîd be-şeref-i mülâzemet Üveys Karanî mü-
şerref ve der havz-ı hakâyık ve fehm-i dakâyık hattî kâmil daşt. Rûzî yekî ez vîr seyyid 
ki mî hak ehem ki be-derece-i evliyâ resm çe amel ketm tâ ân saâdet daşt dehed. Ve ber 
ân derece terakkî vâki şod ve güft peyk-i zerre der dünyâ ve âhiret rağbet mîkon ve ve-
ch-i teveccüh der heme hâl be-hak dâd. Ve hod râ ez mâsivallah fâriğ kerd ân tâ ber ân 
mertebe be-resî. Vefâteş tis’în ve der Şâm medfen est bi-esahh-i rivâyet. 

Habîb-i Râî

Hicreted ve kutile seb’în aceb be-nûd teveffâ semânîn ve eger ez seng-i merâşîr ve asel 
ve hed. Mütâbi-i Muhammedem ve Muhammed efzalest ez Mûsâ est. îşân râ ez seng-i 
âb dâd ve Mûsâ be-derece-i Muhammed benûd havf. Cevab dâd ki kavm-i Musa Aley-
hisselâm muhâlefet vey bûdend. Hak Teâlâ Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve 
sellem güftem şe güne în derece be-çe yaftî güft be-mütâbaat-i şeriat şod. Yekî şîr ve 
yekî asel güftem ey Şeyh simâr dû çeşme ez ân seng küşâde ve torâ dîdem ki kâse-i çûbîn 
der zîr-i sengî ve der beyân-ı meşâyih merrtebe-i büzürk daşt. Yekî ez ekâbir gûyed Ebû 
Halîm Habîb bin Selîm er-Râî fakîr ve ber heme evliyâ emîr bûd. 
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Muhammed bin Bekr

Ebû Abdullah Muhammed bin Ebîbekr es-Sıddîk setâde-i mevc kabul ve seyyâre-i maâ-
rif-i Mürtezâ fâris be-kemâl-i o cevelân nemûde est. Ve der pîşegâh fehm-i hakâik kâhili 
be-ferast ve cilve nekerd. Der Sıffîn şerbet-i şehâdet çeşîd sene seb’ ve selâsîn.

Zeynelâbidîn radıyallâhü anh

Ebû Muhammed Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib seyyid-i millet ve çerâğ-ı ümmet ve 
zeyn-i ubbâd ve şem-i evtâd bûd. Ekrem ve a’bed-i ehl-i zamâne ve der keşf-i hakâyık ve 
nutk yegâne ve ez fahs-ı ibârât-ı safehât sahife-i kâmile-i o ki meşhûrest be-züyûr Âl-i 
Resûl resâiil-i kemâl iclâleş râ tasfehu to ihfâ bûd ez ğâyet-i ibârert-i o râ zevey es-se-
anât güftedî ve der şebî o ez be-mezâr be-kebîr ihrâm ez halvet-i îşân istimâm üftâdî 
şârih Tearrüf gûyed ve Zeynelâbidîn ez ân gûyend ki ez Ehl-i Beyt hîçkes e-be-nûd est. 
der makâmî akvâl ve ef’âl ve harekât ve sekenât ve halvet ve halk-ı o Mustafâ şebîh 
bûd bâşed. İllâ an büzürvâr velâdeteş rûz-ı pençembe yazdehem-i cemâziyelâhir sene 
ittifâk-ı üftâd siyu ve no sâl ve şeş mâh ve se rûz ömr yaft. Rûz şenbe hecdehem mâh-ı 
Muharrem sene hams ve seb’în müteveffâ şod ve der Baki’ medfûn est. 

[15]

Muhammed Bâkır radıyallâhü anh

Ebû Ca’fer Muhammed bin Ali el-Bâkır hüccet-i ehl-i muâmelet ve burhân-ı erbâb-ı müşâ-
hedet enâmı evlâd-ı Nebî ve muhtâr-ı nesl-i Ali bûd. Ve be-dekâik-i ulûm ve hakâik hikem 
ve zarâif-i ibârât ihtisâ temâm daşt. Şârih-i Teaarruf gûyed Muhammed Bâkır seyyid-i 
asr hîş bûd. Ve seres-i Ca’fer-i Sâdık ez vey rivâyât bisyar dâred. Ve kütüb-i in tâife eez 
ahâr-ı îşân memlûest ve vey râ ez tâbiîn şemerdend çe ez sahâbe Cabir bin Abdullah el-
Ensârî râdîd ve selâm-ı Hazret-i Mustafâ aleyhisselâmü bûy resânîd fermûd ki Seyyid-i 
âlem sallallâhü aleyhi ve sellem berâ Bâkır nâm kerde est ya’nî sekâfende-i ilm ve merâ 
be-dîn to beşâret dâdeest. Ve Câbir ez bereket ber beyt-i o be-makâm-ı rızâ ve seyyided. 
Vefât-ı Câbir sene semân ve seb’în bûd. Velâdet-i İmâm Muhammed Bâkır rûz-ı seşenbe 
ğarre-i Receb sene seb’ ve hamsîn ittifâk üftâd ve şast ve heft sâl ve yâzde mâh ber nîst ve 
rûzî echad erba’ ve aşera ve mâ yaft. Ve der Baki’ nezdîk-i peder medfûneş. 

Kâsım bin Muhammed kuddise sirruh

Ebû Hamd Kâsım bin Muhammed bin Ebî Bekir es-Sıddîk fukahâyı ehl-i dîn ve ekâbir-i 
tâbiîn ve sâlikân-ı râh-ı yakîn bûd. Ve o râ fukahâ-i seb’a şemerde end. Ve ez ânest dâ-
red yekî ez pezr-i hak. Muhammed bin Ebîbekir ve diğeri ez Selmân Fârisî. Vefâteş sene 
semâne ve mie bûd. 
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Muhammed Vâsi’ kuddse sirruh

Mukaddem-i zühhâd ve muazzam-ı ubbâd tevânker kâni Muhammed Vâsi’ der tarikat 
ez şeriat hattî temâm daşt. Ve bisyâr kes râ ez tâbiîn hizmet kerde bûd. Ve sühan-ı ost 
ki sâdık-ı hakîkî ânest ki havf ve recayı o beraber bâşed. Teveffa sene işrîn ve mie der 
zamân-ı Hişâm bin Abdülmelik ve der ba’z rivâyât evrade end ki der Buhârâ medfûneş.

Mâlik bin Dînar radıyallâhü anh

Pişâvâyı dâstin ve muktedâyı râh-ı dîn sâyir-i tayyar Mâlik Dînar ez ekâbir-i în tarik est 
Ve zebân-ı beyân-ı o ra ez mevâiz ve nesâyih hâl-i diğer bûd est. Ve gûyend ki dünyâ ve 
nâm bedr-i o bûd. Eger mes semt bendegî daşt ammâ Mâlik ez her fevkûn ez o beşt bud. 
Ve gûyend Mâlik Dînareş Behçet ân güftend ki vaktî keştî bânân ez vey keştî mî talebî-
dend ve dân bâb-ı teşeddüd mî nemûdend çenîn mâhî ez âb ser bîrun kerdend her yek 
dinarî der hemî girifte Mâlik dest der kerd ve rû dünyâ ve ber daşt ve be-melâmân dâd 
ve bedîn ism şöhret yaft. Vefâteş sene selâsîn mie bûd. 

Hasan-ı Basir radıyallâhü anh

Ebû Saîd ve kîle Ebû Ali bin Ebi’l-Hasen Yesâr et-Tâbiî el-Basrî el-Ensârî İmâm-ü ehli-i 
tarikat ve pişvayı cem-i hakikat bûd. Ve be-nezdiyât-ı în tâife hatır-ı azîm ve kadrî celîl 
dâred. Sad ve se ten ez Sahâbe der yaft. Ve bâ heftâd Bedrî sohbet daşt. Der tezkire evra-
de irâdet-i o be-husn-i Ali bûd ve tuhfe evrede est ki dâret-io be-Emiri’l-Mü’minîn Ali bûd. 
Ve hırka ez dest-i o girifte est. Ve în kavl nezdîk ekser ehl-i tasavvuf be-tashîh yeyves-
te est mâdereş hayre tôd Mâvlân Ümmü Seleleme radıyallâhü anhâ bustân-ı mübârek 
der dehn-i mübârek-i o nihâd tâ be-mürîdî ve teskînîyaftî ve edâ în heme fazl ve kemâl 
be-teberrük handân risâlet bûd. Vülide seneteyn min hilâfet-i Ömer radiyallâhü anh ve 
tüvüffiye bi-Basra fî Receb sene aşere ve mie beahdî Hişâm bin Abdülmelik der makbe-
re-i Sayhiyye medfûnest. 

Dâvud-ı Belhî kuddise siruh

Ebû Abdullah Davud bin Abdullah el-Belhî ez ekâbir-i evliyâ ve efâzıl-ı etkıyâ bûd. Ve 
der zamân-ı hod ber heme akrân hod tefevvuk daşt. Ve duâyı o be-şeref-i icâbet makrûn 
bûdî. Ve Selman ve İbrahim Edhem gûyed ez vey şenîdem ki fermûd Hızır Aleyhisselâm 
ve merâsim-i a’zam ta’lîm dâde est.Ve Selman ve İbrahim seyyâr bâ vey sohbet daştî 
ve ve der râhâ muvâfakat ve murâfekat nemûdî. Ve bedân-ı mübâhât kerdî vefâteş be-
kurb-ı sene sitte aşera ve mie bûdest.

Hâce Lokman Horasânî.

Hâce Ahmed Yesevî.
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[16]

Ca’fer-i Sâdık radıyallâhü anh 

Ebû Abdullah Cafer bin Muhammed es-Sâdık seyf-i sünnet ve cemâl-i tarikat ve mu-
abber-i ma’rifet ve müzeyyen-i safvet bûd. Âlî hâl ve sâhib-i kemâl refi’ diyyet ve nîgû 
sîret edâ neseb-i tâhir ve pîrâste seyr-i berk. Ve hamele-i ulûm-ı o râ işârâtî cemîle ve 
ibârâtîcelîle ât ve der şerh-i taarruf mî âverd ki şebî Ebû Ca’fer-i Sâdık Mensûr Halîfe 
vezi-i hod râ be-hûned ve güft Berû Cafer-i Sâdık râ be-bâr bâ bekşem ve bâ ğılmân mu-
karrer kerd ki çûn külâh ez ser berdârem şemşîr hâ ber vey berâmîned çûn imâm Ca’fer 
ez redd-i der âmed Mensûr ber hast ve berâ der saded nişâned vücûd-ı berâ nûy edeb 
der üftad ve güft seyl bâ în Resûlullah güft hâcetî en lâ neduvennenî hattâ âtîke Mensûr 
icâbet kerd ve İmâm Ca’fer bîrun reft bezre ber Mensûr üftâd be-fermûd tâ revachâ ber 
vey posîdend bûd çûn bâ hod âmed ve ber ez ân hâl porsîdend güft çün Ca’fer ibn-i Mu-
hammed ezderem der âmed ejderhâyı dîdem yek leb-i o zîr-i saffe ve yekî îr saffe merâ 
be-zebân-ı fasih güfte gero râ beyân râ dîn-i torâ bâ suffe nohem ferûberem ve İmâm 
râ dû nîst est nîst hırka ürîd ze haddetâ Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem ve nisbetî 
diğer ez peder-i mâder hôd Kâsım bin Muhammed benîve în çenîn şeref kerâbûd ki her 
zûcedeş halîfe bâşed ve sühan İmâm est Muhammed benî ve cedd-i halîfe Femen mesel-i 
ceddînâ atîk ve Ahmed velâdeteş rûz-ı âzîne vakt-ı tulu’-ı subh hefdehem-i Rebîulevvel 
sene selâs ve semânîn bûd. Be-Medîne-i Münevvere ve şast ve pençâh sâl ve heft mâh 
ömr yaft. Ve rûz-ı dûşenbe yazdehem-i mâh-ı Receb ve kîle Şevvâl vefât kerd der Medîne 
sene 168.

Ebû Hâşim Sûfî

Ebû Hâşim Abdullah es-Sûfî nûr-ı hadîka-i evliyâ ve nûr-ı hadîka-i esfiyâ bûd. Ve der 
tarikat hattî temâm ve nasîbî kâmil daşt ve ez cümle-i ecille-i Bağdâd est ve gûyend ikti-
dâyı Süfyân Nûrî der tarikat ber u berde est. 

Fudayl İyaz

Ebû Ali el-Fazl bin İyâz bin Mes’ûd bin Bişr et-Temîmî sümme’l-Yerbûî sümme’l-Ehvâzî 
sümme’l-Ferâşânî şâh-ı bârigâhı gurbet ve mukarrab-i dergâh-ı vuslat bûd. Der maan 
beledî ve hakâki hattî vâfir ve nasîbî tamâm daşt. Ve der bidâyet-i hâl zerî şebî be-azm 
kârvânî mîreft kazâ râ ğârimî der meyân kârvân în âyet mî hâned ki “Elem ye’ti lillezîne 
âmenû en tahşea kulûbühüm li-zikrillâh” Fudayl râ rikkâtî bedîd âmed feryâd küşîd ki 
ârî edâ vakt âmed. Pes tevbeker be-ibâder meşgul şod Ebû Ali Râzî gûyed sî sâle Bârî 
musâhebet ker dem ki derîn müddet ve berâ zıddâh nedîdeö illâ der ân rûzî ki be-sırreş 
Ali vefat kerd ve ber ez ân hâl porsîdem güft “İnnallâhe Teâlâ ehabbe emran fe-ecebtü 
zâlike. Velâdeteş der Semerkand bûd. Ve ikâmeteş der Yebûred veyâhud der Bağdâd. 
Vefâteş kele sene seb’ ve semânîn ve mie ba’de ez Harun Reşîd.
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Utbe el-Ğulâm

Ebû Abdullah Utbe bin Eyâzîn samğad-i zâhidî kâmil ve âlimî âmil bûd. Ve der bidâyet-i 
hâl be-fısk ve fücur ve hevâ ve sürûr iştiğâl nemûd tâ vaktî ki tevfîk ve refîk şod ve 
saâdet-i mübâadet kerd ve der sohbet-i Mâlik Dînâr telkin-i tevbe girift ve be-riyâzat ve 
mücâhedet meşğûl güşt tâ resîd ber âncâ ki resîd ve gûyend ki tevbe-i o ber dest-i Hasan 
Basrî nîz bûd. Ve o râ dû sened sâbitest. 

Es-Seyyid Muhammed bin Musa eş-Şehîr Hacı Bektaş Velî 

Hacı Bektaş Veli’nin Haliefeleri: Kucak Hâcım Sultan, Sarı İsmail, Seyyid Cemal Sultan, 
Resûl Baba

İbrahim Edhem

Ebû İshâk İbrâhim bni Edhem bin Mensûr el-Acel Emir-i ümerâ sâlik-i tarik-i nücebâ bûd. 
Der ibtidâ eyâlet-i Belh taalluk pezr daşt. Rûzî pişkâr bîrun reft ve der akab-i saydî bâh-
ter girift sayd-ı rûy bâzisker ve be-zamân fasih güft be-gayri hâ râ hilkat yâ İbrâhim 
în nîz tîz ber hedef-i savâb âmed. Rûy ez dünyâ nekerdânîd ve terk-i saltanat kerd. Ve 
çedgâh be-cevâyı Nişabûrî der ğârî ki în zamân ma’rufest bi-ğâr-ı İbrâhîm be-riyâzat ve 
halvet meşgul bûd ve ezincâ be-Şâm reft ve müddetî ancâ ikâmet nemûd ve mülâzemet 
besî meşâyih-i o râ dest-i dâdest dâd. Ve nasihat-i Fudayl İyaz ve Süfyân tûyed resîd. Ve 
alime ez İmâm A’zam beyâmuht. Ve İmâ der hakk-ı o fermûd ki Seyyidinâ İbrâhîm ve 
gûyend pîr ve o Hızr bûd ki evveleş be-cezbe-i aşk der küşîd tâ libâs bahş-i dünyâ be-pef-
kend. Ve murakka-i tâhir fakr der poşîd. Vefâteş be-Sûrdûm ve gûyend bi-Dârı’s-Selâm 
Bağdâd sene isneyn ve selâsîn ve mie ve kabreş nezdîk İmâm Ahmed bin Hanbel est. 
Silsile-i hırka est be-Mûsâ Râî köşd. Ve silsile-i sohbeteş be-Dâvûd-i Belhî. 

Abdülvâhid:

Ebû Muhammed Abdülvâhid bin Zeyd ma’den-i Safâ ve menba—i vefâ bûd. Şârih-i ta-
sarruf gûyed Abdülvâhid Zeyd ve Utbetü’l-Ğulâm ez ekâbir-i zühhâd ve ubbâd bûdend. 
Remz-i îşân râ ahvâlî ğâlist veez mücerredân mütekaddimânend ve Şeyh Abdülvâhid 
râ silsile-i hırka Kümeyl bin Ziyast ve silsile-i sohbet be-Hassan-ı Basrî.

[17]

Musa Kâzım radıyallâhü anh:

Ebû İbrâhim Musa bin Caferi’l-Kâzım İmâm-ı halîm ve hâmi-i kerîm bûd. Ez gayet 
kemâl-i vey Abdussâlih handendi ve güfteend çehârde sâl evkât-ı vey çenân gireş ki 
ba’de ez namâz bâ midâd secde kerdî ve der secde bûdî tâ vakt-i zevâl ve ba’de ez namaz 
hıften secde kerdî ve der secde bûdî tâ nîm şeb. Ve sehâvet-i o tâ haddî bûd ki sabr be-dû 
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resânîdîd ki fülân kes şomâ râ mezemmet kerd ve ber âhire-i ferestâd ve hezâr-ı dînâr 
serah der vey ve özr hâhî bisyâr fermûd ân şahs ez în hâl yentehî temâm yaft beyâ-
med ve bedest-i imâm tevbe kerd. Velâdet-i o rûz-ı yekşenbe bûd heştem-i mâh-ı Safer 
sene semân ve işrîn ve mie. Ve der … Hârun er-Reşîd müteveffâ şod rûz-ı âzîne bîst penç 
mâh-ı Receb sene selâs ve semânîn ve mie eder mekâbir-i hîş medfûnest ğarbî bâbü’t-tîn 
der dârusselâm Bağdâd. 

Feth-i Mevsılî

Sütûde-i ricâl derbûde-i cezemât-i celâl Ebû Muhammed Feth bin Saîd el-Mevsılî ez 
ekâbir-i zühhâd ve efâzil-i ubbâd bûd. Ve der vera’ ve mücâhede nazîr bedaşt ve be-zü-
hd ve tevekkül der zamân-ı o kesî mânend. O benûd ve gûyend iktidâyı vey be-Sâlim 
Haddâd Mevsılî bû. Ve în sâlim râ ez cümle-i büdelâ şemezîd. 

Habib-i Acemî

Şücâ-ı tarikat ve mütemekkin der hakikat Ebû Muhammed Habîbü’l-Acemî el-Fârisî sâ-
hibü’l-yakîn bî kemân ve halvet neşîn bî nişan bûd. Zâhiru’l-kerâmât ve refîu’l-makâmât 
ve bî şüphe ez ebdâl bûdeest. Âverde end rûzî münkirân ğıybet-i o mî kerdend ve mî güf-
tend o Acemî est hâtifî âvaz dâd ki hâmûş bâşid ki eger çe o Acemî est ammâ habîb est. 
Vefâteş be-gurb-i selâsîn ve mie bûd.

Şakîk-i Belhî

Ebû Ali Şakîk bin İbrâhim el-Ezdî el-Belhî serheng-i ehl-i bilâd ve mâe-i zühd ve takvâ 
bûd. Ve der tevekkül ve ibâdet kademi rasih daşt. Ve hezâr ve heft sad üstâd râ şâkirdî 
kerde bûd ve în kavm ve berâ azîz dânend ve bemukedâyı vey mu’terif end gûyend ki 
sâlî der Belh kahtî üftâde bûd ve kâr ber merdimân nîk şode ğulâmî der bâzâr mî reft 
ve mî handîd Şakîk güft çerâ mî handî şerm nedârî ki merdimân heme der ğam end ve 
makarr-i şârî mîkonî ğulâm güft men çerâ ğam nâk bâşem ki hâce-i men dehî mağmum 
dâred ve şuğl-ı rûzî ez dil-i men ber daşte est. Şakîk râ vakt-i hoş şod rûy be-kıble kerd 
ve güft İlâhî în ğulâm be-vâsıta-i i’timâd ber mahlûkî ki mâlik yek dîrâst çenîn hoş dilî 
dâred ve istıthâr temâmeş hâsıl est. Ve tû mâlikü’l-mülûk ve âsumân u zemîn ez ân tûst. 
Ve rûzî mâ pezir fete-i çerâ bâyed ki mâned ve hem tâk yâd-ı sîm pes. Rûyi ez dünyâ 
nekerdânîd ve sâlik-i tarik hûşed ve der tevekkül be-kemâl resîd ve peyveste mî güftî 
ki men şâkirdân ğulâmem. Vefâteş sene tis’în ve mie bûd ve gûyend der ğazve-i Gürlân 
şehîd şod. Sene erbea ve tis’în ve mie ve în kavl sânî esah est. Ve der Belh medfûneş.

Ebû Yusuf

Mecî-i merâsim-i şerîat ve tarikat ve mübeyyin-i dakâyik-i ma’rifet ve hakikat Ebû Yu-
suf Ya’kûb bin Abdullah en-Nesevî eş-Şâfî. Ferd-i râsih ve tavr-ı şâmih bûd. Ve o ra ez 



181  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

cümle-i ebdâl şemarzîd. Sâhib-i kerâmât-ı zâhire ve makâmât-ı bâhire bûdeest. Ve müd-
detî mülâzim İbrâhim Edhem şod. Vefât kable itmâmi’l-mieteyn mine’l-hicre. 

[18]

Sultân-ı Horasân Ali er-Rızâ radıyallâhü anh

Ebu’l-Hasan Ali bin Mûsa er-Rızâ sultân-ı millet-i Mustafavî ve burhân-ı huccet-i Nebevî 
bûd. Ve menâkib-i o râ ihsâ netevân kerd. İmâm Nevfelî radıyallâhü anh rivâyet kerd 
ki Rızâ ez Me’mûn icâzet talebîd ki mihâhem ki dâr ve horem ve be-haşme-i âb-ı rûm ve 
merâ heft rûz muâf dâd ve bâyed ki derîn müddet rasûl-i tô benâbed. Me’mûn icâzet 
dâd. Rızâ ber çeşme-i reft ve incâ hayme rez Me’mûn devr mî şemered. Tâ rûz-ı heştem 
der âmed ber nist ve peser çeşme âmed ve İmâm Rızâ râ bedîd dibâ vey be-şehr der âmed 
pes. Berî n âmed ki ez Medîne be-yekî resîd ki Rızâ der fülân rûz fülân vakt bedînî âmed 
ve ez incâ be-Mekke reft ve âmil Mekke nîz nâme nüvişte bûd. Me’mûn tâmhâ pîş ve der 
ferestâd ve güft bâ ibn-i amm ez men der hâstî ki be-çeşme-i âb kerm mî revem ve ez 
incâ be-Mekke ze-Medîne reftî Hak Teâlâ torâ alemî a’zamî dâde est merâ ez ân harfî 
beyâmûz İmâm cevâb ferestâd Allâhü A’lem haysü yec’alü risâletehû. Velâdeteş rûz-ı 
Cum’a der Medîne ve gûyend pençşembe yazdehem semân ve erbain mie vefâteş rûzı 
cum’a bûd bîst ve yekem-i Ramazân sene ve dûşitâbâd tôgân der sarâyı Cemid bin et-Tâî 
medfûneş. 

Bişr-i Hâfî

Ebû Nasr Bişr bin el-Hâris el-Hâfî el-Mervezî mübâriz-i meydân mücâhede ve îvan-ı 
müşâhede bûd. Ve der işârât-ı hakâyık müşârun ileyh kav mest. Bidâyet-i hâl avâzân 
bûd ki râhî mî reft kâğıdî zebed âftâde ve nâm-ı Hüdâvend-i Teâlâ beru nüvişte beşîrân 
kâğıd râ be-ta’zîmî temâm ber daşt ve o râ ez dünyâ vey yek derm pîş bûd bedân derm 
kilâb ve ıtr harîd ve ân kâğıd râ be-kilâb besest ve muattar sâht şân der hâb dîd ki ânî-
de-i âmeded ve perâkent yâ Bişr habîbek tayyeb ismî lâ tîne zikr ve tuhr ne dâde alâ ter 
heşrem bûd ve gûyend mürîd-i vey bûd emmâ o râ dû silsile-i pîş nîst silsile-i sohbet be-
imâm Mûsâ Kâzım ve sene vefe tafsil Abbâs. Vefâteş der Bağdâd bûd. Sene seb’ ve işrîn 
ve mieteyn bûd be-zamân-ı Mu’tasım Halîfe. 

Ahmed Antâkî

Ebû Ali Ahmed bin Âsım el-Antâkî ez ecille-i ahbâr ve efâzıl-i ebrâr bûd ve nasihat bis-
yâr ez ittibâ-ı’t-tâbiîn resîd ve meşâyih-i o râ hasîsü’l-kulûb gûyend behcet-i ân ki sıtk-ı 
ferâsret ve sohbet-i salâbet vey ve mürîdân râ der tarik-ı îsâr tertîb kerdî ve ez sühanân 
ôtest İmâm küll-i amel ve imam küll-i ilm inâye. Vefât-ı vey tis’în halîfe bûd sene hamse 
ve mieteyn. 
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Yakub Sûsî

Ebû Ya’kûb Mûsâ melcâ-i erbâb-ı tasdik ve mefhar-i sâlikân-ı tarik Ebû Ya’kûb İshâk bin 
Abdullah es-Sûsî tabîb-i emrâz-ı kulûb ve nüfûs ve ber güzîde-i Hazret-i Melik-i Kuddûs 
bûd. Ve der zamân-ı hôd ber heme akrân el-fazl ve kemâl temâm daşt. Menâkib-ibisyâr 
ve mehâmid bî şomâ tüvüffiye be-gurb-i aşera ve selâse mie.

Hâtem-i Esam

Zâhid-i zamâne ve âbid-i bigâne EbûAbdurrahman Hâtem bin Unvân bin Yûsuf el-E-
sam el-Belhî zayn-i ubbâd cemâl-i evtâd bûd. Ve yek nefs bî merâkiyet ve muhâsebet 
be-nûd. Ve Şeyh Cüneyd fermûd ki Sadîk-ı zamânina ve Hâtemü’l-Esam güfte end o ger 
benû ammâ tesâmüm mî kerd ve sebeb-i ân bûd ez biznî bâ vey sühan mî güft der esnâyı 
kelâm ez vey âvâzî bîrûn âmed mûcib-i infiâl vey bûd Şeyh berâyı def-i infiâl zen serî-
raverd. ve güft sühan-ı bülend tergûyı bâ şenûm keş men kerâset zen bedîn hâl hoş ber 
âmed ve ism-i kerî ber şeyh üftâd. Vefâteş sene seb’ ve selâsîn ve mieteyn bûd.

[19]

İmam Muhammed Takî radıyallâhü anh

Ebû Ca’fer Muhammed el-Cûd el-mülakkab bi’t-Takîy ez eimme-i ehl-i takvâ ve ecille-i 
erbâb-ı ma’nâ bûd ve der ilm ü fazl misâl nedaşt. Muhammed Sinân gûyed merâ derd-i 
çeşm azîm vâki’ şod. Ve be-gûrî nezdîk bûd pîş imâm Rızâ şodem ve ez vey istiskâ nemû-
dem vak’a tûst ve güft be-rûyed be-serem Muhammed Takîy berûyed hâne-i imâm zâde 
reftem ve-vey henüz tufân bûd. Ber kenâr yekî ez mevleyân ve ders yekî sâlikî ve bâ 
nedek çîzî zemâde vak’a bedest vey dâred der incâ nigâh kerd ve rûy bâ âsumân âverd 
ve bâz nekerd ânîd bâ çeşm men derest şod çenânçe gûy hez ker derden kerde est ve 
misl înhâ ez îşân garîb ve acîb nîst velâdeteş şeb-i âzîne nûzdehem Ramazan sene hams 
ve tis’în ve mie ittifâk üftâd ve ömreş bîst o penç sâl ve se mâh bûd. Ve der zamân-ı 
Mu’tasım fî Zilhicce işrîn ve mieteyn be-civâr-ı rahmet-i Hak intikâl fermûd ve merkad-i 
mutahhar-ı o nezdîk ravza-i ceddeş Mûsâ Kâzım est der Bağdâd.

Ebû Yezîd Bestâmî Kuddise Sirruh

Sultânü’l-Ârifîn ve ravzatü’l-muhakkikîn Ebû Yezîd Tayfûr bin İsâ Rûşân el-Bestâmî sâ-
hib-i ğarâbet ve acâib et-tâif ve’t-tarâyif bûd. O râ ez ecille-i ekâbir dânend ve hâleş ez 
heme ekber ve nînâneş ez cümle-i a’zam est tâ ceddî ki Cüneyd Bağdâdî bûdî güft Ebû 
Yezîd hennâ be-menzile Cebrâîl mine’l-Melâike ve hemû gûyend nihâyet meydân-ı în 
Horâsânist meşâyih-i o râ tahuddü’t-tevhîd hânend Hâce Muhammed Pârsâ der risâle-i 
Kudsiyye evrade est ki Sultân Ebû Yezîd be-haseb-i rûhâniyye mürîd İmâm Ca’ferest. Çe 
târih-i velâdet-i Sultân ba’de ez vefât- İmâm Ca’fer est. Ammâ der târîh-i Benâkî evra-



183  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

de ânest ki Ebû Yezîd Bestâmî mî çehârend yekî Sultânü’l-Ârifîn dûmü’l-Kâzî Ebû Yezî-
dTayfûr bin Mûsâ ya’kûb bin âvedîn Îsâ bin Rûşân Ebû Yezîd Tayfûr bin Ali bin Âdem 
çehârem ez kabile-i dîger Ebû Yezîd Tayfûr bin Hasan bin Âmü’l-Bestâmî mûr hânrâ 
be-meyyit şerike test. İsm-i der târih-i ihtilâlî vâki’ şode vâzıh ânest ki târih-i vefât-ı 
Sultânü’l-Ârifîn sene erba’ ve mieteyn bûde. Ve bedîn delil mî şâyed ki be-imâm Ca’fer 
sohbet dâşte bûd.

Dâvud-ı Tâî

Âlim-i hakikat ve âmil-i tarikat Ebû Süleyman Dâvud bin Nusayr et-Taî ez küberâyı 
meşâyih-i tasavvuf ve sâdat-ı eh-i tasarruf bûd. Şerîat ilm ez İmâm A’zam emûhat ve 
der tarikat irâdet be-Habîb Acemî dâşt. Ve silesile-i sohbeteş İmâm Mûsâ Kâzım nermî 
güşt çe gûyend çend sâl derbânî ân büzürgvâr kerd âverde and ki çehel sâl rûz daşt ki 
ahâlî o râ ma’lûm be-nûd sabâh ki bedkân reftî vazife-i çâşt bâ cûd ber daştî ve der râh 
ber dervîşân nafaka kerdî ve nemâz şâm âmedî ve der âtiye-i şâm iftâr nemûdî ve kes râ 
ez âvâze-i o agâhî be-nûdî. Tüvüffiye hams ve sittîn ve mie fî hilâfeti’l-Mehdî el-Abbâsî.

Ahmed Hazraveyh

Ebû Hâmid Ahmed bin Hazraveyh el-Belhî serheng-i civân merdân ve âfitâb-ı Horasân 
ve mukayyed îy enâm ve pesendîde-i havâs ve avâm bûd be-uluvv-i hâl ve şeref-i vakt 
ihtisâs daşt ve o râ hezâr mürîd bûd ki heme ber ân fî derd-i hevâtırân mî nemûdend ve 
ez kâmilân-ı tarikat ve meşhûrân fütüvvest Şeyh Ebû Hafs gûyed Mevlâ Ahmed bin Haz-
raveyh mâ zahera’l-fütüvvet ve zeneş Fâtıma ez cümle-i Âbidân ve zümre-i ârifân bûd. 
Sühan Necâ Yekâmeş güfte hâhed şod sene erbain mieteyn ve ğarreş benûd ve şeyh resîd.

Ebû Süleymân Dârânî 

Sefîne-i bahr-ı diyânet ve sekine-i ehl-i sıyânet Ebû Süleymân Abdurrahman bin Atıyye 
ed-Dârânî şeyhî mecd ve imâm-ı müctehid bûd be-ilm-i vakt ve hâl-i ma’rifet âfât-ı nefs 
ihtisâs temâm daşt. Meşâyih-i o râ reyhânü’l-kulûb gûyend ve hazzu’l-mezheb dânend 
ve ez sühanân-ı ost li-küll-i şey’in sadî ve sadî ve saydî nûru’l-kulûb şeb’u’l-batn merâ-
sil-i o ez dâr bûd ve ân karye est ez nevâhî Dımaşkî ve gûyend nâm dîd v ermâst ve ba’z 
güfte end dârânîs tüvüffiye sene hams ve aşr ve mieteyn be-zemân-ı Mu’tasım Halîfe.

[20]

Ali radıyallâhü anh

Ebu’l-Hasan Ali bin Muhammed el-Hâdî el-mülakkab bi’t-Takîy nikâve-i Âl-i Resûlullah 
ve hulâsa-i hânedân-ı Betûl ve o râ der kemâl-i fazl u ekmel-i rûzgârve seyyid-i ahyâr 
ve ebrâr şemerdendî vaktî o râ der Bağdâd be-hûn-ı’s-safâ leyk-i bâz daştend Şefîd bin 
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Ebu’l-Hasan gûyed nerbâdet vey reftem ve o râ der çenân muvassafî bedîdem girye ber 
men ğalebe şod. Hazret-i İmâm Takîy be-men nigâh gerd ve güft ez dest daşt be-nekr 
bestem bâğî dîdem hoş ve bustânî dilkeş be-envâ-ı reyyâhîn ve esnâf-ı eşcâr ârâste mî-
hayr şodem bâzîmen nekerestem ve güft herçâ ki mâ bâşem în ravza bâ mâ bâşed ve 
mâder-i hân es-safâ leyk nebâşîm rûz-ı şenbe dûm mâh-ı Receb sene isnâ aşera ve mie-
teyn der Medîne mütevellid şod ve çehel ve yâz sâl heft mâh ömr yaft ve der zamân-ı 
Müstaîn rûz-ı düşenbe siyum mâh Receb sene erba’ ve hamsîn mieteyn sırr-ı men rây 
mütevveffâ şodd. Nâm-ı mevzıî der Bağîd ve hem ancâ medfûnest. Ve ba’z gûyend rav-
za-i mübârekeş der kamest ve ân sahih nîst.

Îsâ Bestâmî 

Ebû Abdullah Îsâ bin Âdem el-Bestâmî Bezzâzer zâde-i Sultânü’l-Ârifîn bûd der zühd ve 
tevekkül nazîr nedaşt ve sultanrâ bâ vey nazarî temâm bûdî ve be-fezîd hôreş kabul 
kerd bûd.

Yahyâ bin Mu’taz

Çeşme-i ravza-i rızâ ve nokta-i dâire-i recâ Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin Mu’tâz bin Ca’fer 
er-Râzî lisân-ı muhabbet-i vefâ ve zeyn-i tarikat ve velâ bûd ve der hakikat-i recâ be-
hakk-ı kademi temâm daşt. Şeyh Hudarî gûyed Hudâvend-i Teâlâ rû Yahyâ bûd. Yekî 
ez enbiyâ ve yekî ez evliyâ yekî tarik-i havfî seyred ve yekî sebîl-i recâ ve o râ sahîfe-
tü’l-hikme handendi devrî bâ birâder-i hod berd tehi küzer kerd ve birâdereş güft în 
hoş dehî est Yahyâ güft hoşterâzîn diye dil-i ân kes est ki ezîn diye fâriğ est iktifâ mi-
ne’l-mülk be-mâliki’l-mülk hıddetî der Belh ikâmet kerd. Ve ez ancâ Nişabur intikâl ne-
bûd ve hemâncâ be-civâr-ı rahmet-i Hak resîd. Sene semân ve hamsîn mieteyn. Ve kab-
reş nezdîk kabr-i Ahmed Harîbet. 

Yezd-i Meâzilî

Şerâb-ı şevk ve andelîb-i gülzâr-ı zevk Bedreddîn Abdullah el-Mâzilî ez kibâr-ı meşâyih-
ve sâdât-ı mutasavvifiyye bûd. Ve Şeyh Cüneyd ve berâ ta’zîm temâm kerdî ve şerâit-i 
ihtirâm-ı vey kıyâm nemûdî ve güftî ki Şeyh-i mâ yâdkâr Bişr-i Hâfî est. Vefâteş karîb 
be-hamsîn ve mieteyn bûd. Ve der Dârusselâm Bağdâd ve hem âncâ medfûnest.

Muhammed bin Fazl

Ebû Abdullah Muhammed bin el-Fazl bin el-Abbâs bin Hafs el-Belhî ihtiyâr-ı ehl-i Hara-
meyn ve cümle-i meşâyih râ ferdü’l-ayn bûd. Ve o râ pesendîde-i ehl-i Irak ve Horasan 
ve ber güzîde-i erbâb-ı hakâyık ve irfân gûyend ve hâzinü’l-ilm lakab-ı o est Ve Şeyh 
Ebû Osmân mî fermûd ki Muhammed bin el-Fazl simâru’r-ricâl sühan ost ki rûşen torâ 
er hâmûsî çerâğî nedendem. Asleş ez Belh bûd ammâ der Semerkand neşbetî ve mak-
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bul-i cem-i ekâbirân dîmyârbû ve hem âncâ vefât kerd sene tis’a aşera ve selâs mie ber 
zamân Muktedir Halîfe

Muhammed bin Hâmid

Ebû Hâmid ve gûyend Ebû Bekir Muhammed bin Hâmid bin İsmâil Hâlidi’l-Bermedî ez 
ekâbir-i evliyâ ve efâzıl-ı urefâ bûd. Ve o ra Reîsü’l-Ârifîn güftendi ve ez sühanân ost 
ki el-ihsânü fî halkihî ahsenü minhü fî cedîd-i ğayrihî gûyend ki rûzî cem’î mürîdân bâ 
vey güftend ki güşt kerânest güft mâ ez rân sâzîm güftend çekûne tahrîm ve nahvü rîm. 
Tüvüffiye be-kurb-i sittîn mieteyn.

Ebû Ya’kûb Nehracûrî

Ebû Ya’kub bin İshâk bin Muhammed en-Nehracûrî ez kibriyâ-i sûfiyye ve ecille-i meşâ-
yih bûd. Ve vey râ ez cümle-i büdelâ şemerde end. Ve Şeyh Ebû Osmân el-Ma’zinî gûyed 
mâ râtib fi’l-meşâyih edeb minen-‘n-Nehrâcûrî ve ekâbir-i o râ Behâü’l-Mer lakab dâ-
dend. Rûy-ı meşâyih-i Harem ez vey porsîdend ki ârif ber hîç çîzî teessüf hored cerîr Hü-
dâyı Teâlâ güft ârif hîç çîzî benîd cez Hudâyı tâ ber ân teessüf hored. Tüvüffiye be-Mek-
ke mücâviran sene selâs ve selâsemie ve ber zâmân-ı Mukni’.

[21]

İmâm Askerî

Ebu’l-Mehmed el-Hasen bin Ali ez-Zekî el-mülakkab bi’l-Askerî ekmel-i fâzılân ve efzal-i 
kâmilân bûd. Ve tulû-ı âfitâb-ı fesâhat râ meşârik-i envâr-ı kelimât-ı âlimdâş be-mer-
tebe-i lemeât zuhur aktâr-ı âlem-i meânî okîd est. Hîç zû basarî râ der ân bâb mecâl-i 
şübhe-i mahal tereddüd mî bâşed. Ve ez mahlevî metâvî kad saffe-i nâdirî el-hakâik 
bâ kudâmü’l-benûn ve’l-velâte ki reşha est. Erîhâ der hâd aloş sıtk-ı în makâl bû sanûh 
mî peyveneded rûzî peder-i büzürkvâreş nemâz mî nekâred ve vey tıfl bûd der câh-ı âb 
üftâd zenân feryâd berâ verdend İmâm temâm kerd ve güft çerâ ceza’ ceza’ mî konîd 
güftend ferzend-i şomâ der câh-ı üftâd güft hîç ğam mehorîd câh ve berazyânî nersîde 
est. Bürûyed peser câh ve eser-i kudret-i Hak Teâlâ müşâhede nümâyîd Çûn peser câh 
âmedend ibrâ dîdend ber sercâh âmede ve imâm Hasan ber rûy-ı âb nist ve bâb bâzî mî 
kerd. Velâdeteş rûz-ı âzîne bûd heştem mâh-ı Rebîulâhir sene isneyn ve selâsîn ve mie-
teyn ve ömreş bist u heştem sâl resîd ve hem rûz-ı âzîne heştem-i mâh-ı Rebiulevvel sene 
sittîn ve mieteyn yesr men raâ müteveffâ şod ve muhabbet-i bedrmedfûneş

Zünnün-u Mısrî

Ebu’l-Fazl Ebû Zünnûn Nûbân ibn-i İbrâhîm el-Mısrî pişvâyı ehl-i melâmet ve muktedâyı 
erbâb-ı kerâmet bûd. Ve o ra ez cümle-i ihtâb şemerde end. Hamgal-i çenle-i pesendîde 
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bedest ve çehel mevkıf be-ostâd ve çehel sâl hâb der bâkî kerd ve çehel sâle pâsibânî 
hücre-i dil neşt. Veşerh-i kemâleş ziyâde ez ânest ki der haber beyân-ı ebdân küşt ki ez 
dînî nahvest şod heftâd kes ez ekâbir-i peyğamber aleyhisselâm nehâb dîdend ki dûst-ı 
Hüdâyi Zünnûn bedân-ı âlem âmed be-istikbâl-i vey âmedîm ve çûn vefât kerd ve hattî 
perîşânî vey bedîd âmed ki hâzâ habîbullâh mî kabîl ileyh ve be-esahh-ı rivâyet vefâteş 
der Zilka’de sene hams ve erbain ve mieteyn bûd be-zemân-ı mütevekkil.

Ma’rûf-ı Kerhî Kuddise Sirruh

Muktedâyı sadr-ı tarikat der hetmâyı râh-ı hakikat Ebû Mahfûz Ma’rûf bin Fîruzu’l-Ker-
hî müteallık-ı dergâh-ı rızâ ve perverde-i Ali bin Musa er-Rızâ bûd. Be-ma’rifet ve fü-
tüvvet ma’rûf ve mezkûr ve be-vera’ ve inâyet mevsuf ve meşhûrest. Vebî şek müs-
tecâbü’d-da’ve bûd ve ziyâret-i osat şifâ-yı bîmârân bûd. Meşâyih-i Bağdâd gûyend 
fi’l-ma’rûf ve tiryâk mücerreb evrade ki rûzî Dâvud-ı Tâî nân mî hôder peder-i ma’rûf 
bedincâ resîd ve lokma-i nân bedevrâz nehôred ve ez ân lokma nutfe-i Ma’rûf hâsıl 
şod. Ve çûn Ma’rûf büzürk şod. Ve berâ be-muallim ferestâdend ve peder ve mâdereş 
tersâ bûdend ve muallim nîz tarik-i îşân daşt. Muallif Mar’uf râ güft yekvî sâlisü selâ-
se. Ma’rûf güft neh ve ilâhüküm ilâhün vâhidün. Muallim kasd vey ger diğer baht ve 
mülâzemet ale’r-Rızâ âmed. Ve ber dest-i vey müslümân şod. Ve o râ dû silsile est yekî 
be-Dâvud-ı Tâyî ve yekî be-sâmü’r-Rızâ. Tüvüffiye be-Bağdâd sene mieteyn ve kîle ihdâ 
ve mieteyn be-zemân-ı Me’mûn Halîfe ve silsile-i İmam Rızâ ve silsiletü’z-zeheb hânend 
ez şeref büzürgî ân.

Mieteyn bûd. Dâşet vefâteş sene hams ve erbain ve der mücâhede ve takvâ kadem-i râsih 
reftî ve meşâyih-i o râ o hakk-ı tevekkül göştendî MErv râ hemîşe râh yâdpe. Bertevekkül 
nîftâde ve în delil hıfz-ı Zülcelâl est hîç zararî nâ resîde ve ez bâyı nihâde ve asâ derdest 
ve ez sibâ-ı cân dâdeve haşk-i göşte der kûh-i pîş vey bersesd vîrâ yaftend vverâyı rû 
be—kıble ez evkât ve güzeşte bûd cemâatî der bâdiye bûd ve ez ân ki heft sâl menâkib-i 
bisyâr ve bî şimârest ve vefât-ı vey be-vera’ ve mürüvvet ve ber kerâmât-i vey bisyâr ve 
meşhur be-zühd vve kunût ve ma’rûf mütevekkilân ve muhtâr-ı ehl-i zemân bûd. 

Ebû Türâb Nahşebi

Ebû Türâb Asker bin Husayn en-Nahşebî İmâm-ı mübâriz-i saf bilâ vücûd meydân-ı safâ 

Ahmed bin Ebi’l-Hivârî

Ebu’l-.Hasan Ahmed bin Ebi’l-Hivârî Meymûn ed-Dımaşkî sirâc-ı vakt veşeref-i âfâk-ı 
zakt bûd. Der tarikat beyân-ı âlî daşt. Ve ez sühanân-ı ost ubûdiyyet anet ki tevbende-i o 
bâşî heme hâl çenânçe o Hüdâvendest behme hâl-i o memdûh-ı cümle-i meşâyih ve mah-
mûd heme ekâbir bûd. Tânecedî ki Cüneyd güft Ahmed bin Ebi’l-Hivârî reyhânetü’ş-şâm 
ve ba’z o râ tiniyyetü’l-kulûb güftendi. Tüvüffiye sene selâsîn ve mieteyn. 
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Ebû Abdullah Dımaşkî

Ebû Abdullah Sa’d bin Abdullah Horasâniyyü’l-asl Dımaşkiyyü’l-mütemekkin bûd. 
Vevîrâ ani’l-fakr handendi der pîşterr vefât be-Dımaşk neştî âhir ömr be-Bağdâd âmed 
veyâ Cüneyd musâhabet kerd. Ve hem âncâ müteveffâ şod nîf ve hamsîn ve mieteyn. 

[22]

İmam Muhammed Mehdî radıyallâhü anh

Huccetullâhi ale’l-ibâdi Ebu’l-Kâsım Muhammed bin el-Hasen il-İmâmü’l-müntazar der 
şeb-i nîme-i Şa’bân mevlid şode sene hams ü hamsîn ve mieteyn der Sırrıdây mütevelli-
dşod Ve bi-zu’m-i tâife-i İmâmeyn muhtefî şod sene hams ü sittîn ve mieteyn ve în cemâat 
intizâr-ı zuhûr-ı o dâdend. Ve hadîsî ki der der Süne-i Ebû Dâvu rivâyet Ümmü Seleme 
radıyallâhü anhâ ve ez dest-i ki el-Mehdiyyü aşerî min veld-i Fâtıma gûyend der bâre-i 
ost ve hadîsî ki der serâyı hod der serdâye-i hâaş heme derîn şest ber rivâyet-i Mürtezâ 
Ali şeref vürud yafteest ki lev lem yebka ahsenü’d-dehri illâ yevmün le-yebasellâh racü-
len mine hl-i beytî alâühâ adlen kemâ müliet cevran işâret be-zuhûr-ı o İmâm Şeyh Ali 
ed-Devle-i Semnânî ravvaha rûhahû der beyân-ı âktâb mî âverd ki Muhammed Hasan 
Askerî müddetî der makâm-ı ebdâl bûd ba’de ez ân meretebe-i kutbiyye resîd ba’de ez 
Ali bin el-Hüseyin el-Bağdâdî ve ber câyı vey neşt ve nevazde sâl der mertebe-i kutbiyye 
bûd ba’de ez ân müteveffâ şod. Ve birâder Medîne-i Münevvere be-havâlî Ravza-i Resû-
lullah defnmûde end. Ve Osmân bin Ya’kûb el-Cüveynî kâimmakâm-o şod der rütbe-i 
mahsusa. Vallâhü a’lem be-hakîkati’l-hâl vallâhü’l-merciu ve’l-mâl.

Ali bin Zerrîn

İmâm-ı asr ve ferîd-idehr Ebu’l-Hasan Ali bin Zerrîn merd-i meydân ve sâlik-i yegâne 
bûd o râ hâlât-ı ğarîbe ve işârât-ı acibe est. Ve ez sühanân-ı ost ki her ki Hüdâyı râ yeş-
nâhat ve ve berâ dûst dâred ve Heravî râ yeşnâhat ve berâ düşman dâred. Velâdeteş 
sene hams ü mieteyn bûd vefâteş sene hams ü işrîn ve mieteyn ve ömreş be-sad ü bîst 
sâl resîd ve ber kûh-ı Tûr-i Sînâ medfûnest.

Zâhiru’l-Makdisî

Mâlik-i hakikat vve mülûket ve şâhid-i izzet-i ceberut Ebû Muhammed Zâhir bin Abdul-
lah el-Makdisî şütûdiye-i Meşâyih keyyâd ve pesendîde-i eimme-i rüzgâr bûd ve o râ 
habl-i ehl-i’ş-Şâm handendi ez cümle-i nükebâyı zemân bûdest ve nezdîk-i ekâbir-ı sû-
fiyye hurmetî temâm dâd.

Hamdûn Kassâr 

Fâris-i meydân-ı rızâ ve mâlik-i iyvân-ı velâ Ebû Sâlih Muhammed bin Ahmed bin Am-
mâre el-Kassâre en-Nişâburî yegâne-i kıyâmet ve nişâne-i melâmet bûd. Ve ez cümle-i 
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meşâyih ve ekâbir-i kav mest. Ve ez perveş ez vey hikmet ve hürmet-i tarik o nûd ve 
mezheb-i melâmet ez vey mütebeşşir şod. Ez sühanân-ı o est ki men lem yazin ef’âlehû 
ve akvâlehû fî kül-i vaktin bi’l-kitâbi ve’s-sünneti felâ yüaddü fî dîvâni’r-ricâl. Vefâteş 
sene ihdâ ve seb’în ve mieteyn bûd be Nişâbûrî der makbere-i serhayre medfûnest.

Ebû Ali Sekafî

Ebû Ali bin Muhammed bin Abdülvehhâb es-Sekafî mahrek-i silsile-i şevk ve serdâd-ı 
kâfile-i süzük bûd. Ve ez ekâbir-i eshâb-ı Hamdûn ve vesârest ve sebeb-i ızhâr-ı tasavvuf 
der Nişâbur o şod ve incâ sâkin bûd vefâteş resîd sene semân ve işrîn ve selâsemie ba’de 
ez râzî halîfe.

Abdullah bin Menâzil

Hedef-i tîr-i selâmet ve sadef-i dürr-i kerâmet Ebû Muhammed Ubeyd bin Hâzin Nişâburî 
sâlik-i sıtkî sadr ve ârif-i âli kadr bûd ve Ebû Ali Nekafî o râ ihtirâm âm kerdî est ve sü-
hanân-ı o est ki eger bende râ der heme ömr nekînes bî riyâ bî şerîk sâbit be-nûd bere-
ket-i ân der dünyâ ve âhiret-i o râ pes bûdtüvüffiye be Nişâbûr sene selâsîn vekile seb’ 
ve işrîn ve selâse mie müteveffâ der Nişabur medfûneş.

Osman bin Muhammed

Menâkib-i bîşimârest ve vâki’hâ porsîdendî ve o râ ve yânek-i dîğer râzhâ güftendi Hızır 
Aleyhisselâm nasihat-i vey âmedî Şeyh Ebû Verrâk gûyed ki her rûz-ı yekşenbe bûd est. 
Vehakîmü’l-evliyâ lakab-ı o est. Sene 355

Muhammed Hakîm

Der heme âlem-i misâl nedâred ve ez ulemâ-i Rabbânî güfte end Muhammed Hakîm der 
teym est ki çûn hatmü’l-evliyâ ve bevâdimü’l-usûl ve nerdikân-ı pür tesânîf bisyârest 
ve meâlim-i kurb-ı ehadiyye bûd ve der fünûn-ı ilm kâmil et-Tirmizî müctehidân el-Ha-
senü’l-Hakîm Şeyhî ahtar vefâtî ez sunuât Bişr Ebû Abdullah Muhammed. Tüvüffiye 
sene 355

[23]

Şeyhu’l-Meşâyih 

Mücâvir-i bisâta safâ ve mülâzim-i semâ vefâ Şeyhu’l-Meşâyih Ebû Abdullah Ali Dustânî 
sâhibi’ş-şecer ve kutbü’l-ebdâl beyne’ş-şer muktedâyı zemâne ve pişvâyı yegâne der 
zbân-ı beyân ez şerh-i hâl ve vasf-i o kâsıret ve ber ser bazâr tümenberg- o der tînet haşk 
çûn ez ferzendân yekî râ vefâ nezdîk ter tesîd kemâhî ez ân dıraht şikeste kerd ve ân dı-
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raht ezel-i asâyı Hazret-i Risâlet bûd sallallâhü aleyhi ve sellem ve nesl be-nesl be-İmâm 
Ca’fer ve ez be-Sultân Ebû Yezîd müntakil şod ve Sultân vasiyyet kerd ba’de ez vey be 
ve nîst sâl ez ve üstân dervîş hubzed o râ Şeyhu’l-meşâyih lakab kond ve în asâ be-vey 
dehed. Çûn Şeyhu’l-Meşâyih be-tahûru âmed ân asâ be-vey dâned be-vakt-i vefât heme 
vasiyyet âverd pîş sene isnâ be-zemîn ferveberde never şod. Heme der rûz helânî şode ne 
pîş irâdet-i şeyhu’l-meşâyih Sultânü’l-Ârifîn be-haseb-i rûhâniyyet est. Ve Şeyhu’l-Meşâ-
yih muâsır-ı Şeyh Ebu’l-Hasen Harkânî bûde est. Ve bâ neked mîker musâhabet kerdend 
meyân-ı işan hâlât-ı bisyârest ve în zikr endenî râ ez ân ihtimâl tenvân kerde bûd.

Sırr-ı Sekatî

Ebu’l-Hasen Sırrî es-Sekatî el-Bağdâdî Şeyh-i ehl-i hakâyık ve munkatı’ ez alâik bûd ve 
pişterîn-i ez ehl-i meşâyih arâf mürîd vey end be-evvel der bâzâr-ı Bağdâd sakt-ı harûş 
kerdî çûn ahmeş der bâzâr üftâd güftend kâzibîn be-Suht sûhte bûd ve kerdâ kerdân 
heme dükkânhâ sûhte şeyh râ hâl-i bedîd âmed ânce daşt ber deru îşân sarf kerd ve 
tarik-i nefer ihtiyâr ferûd ve ez zemân tevbe tâ âhir-i ömr her kezbâyı dırâz nekerd ve 
helû ber bester sünenhâ illâ der farz-ı mevt ve o râ heşt sâl ömr bûd tüvüffiye sene seb’ 
ve hamsîn ve mieteyn vekabr-i o der mescid-i sonbere est bilâdı’l-kelim.

Ebu Abdullah Mağribi

Üstâd-ı mütevekkilân ve Şeyh-i müctebân Ebû Abdullah Muhammed bin smail el-Mağri-
bi Seyyid-i ehl-i teslîm ve nûr-ı tarik-i muhabbet ve müstakîm bûd ve tarik-i tecrîd kade-
mi temâm daşt ve o râ i’mâlü’l-fukarâ güftendi ez kibâr-ı evliyâ ve kâbir-i etkıyâ est öm-
reş sad ve bîst sâl resîd tenâvül nekerd vefevt-i hûd ez penç günâh sâhtî ve ez kudemâyı 
meşâyih est. Vefâteş berkûh-i Tûr-i Sînâ bûd. Sene tis’a ve tis’în ve mieteyn der zamân-ı 
Muktedir Halîfe ve kabreş taht-ı Şeyh Ali bin Rezîn est.

Ebû Bekir Verrâk

Kıble-i etkıyâ ve kıdve-i esfiyâ Ebû Bekir Muhammed bin Ömer er-rezzâk et-Tirmizî şe-
ref-i zühhâd-ı ümmet ve müzekkî-i ehl-i fakr ve safvet bûd ve berâ tesânîf bisyâr ve 
müellefât bişmârest ve ez âdâb-ı muâmelât ve hakâik ve işârât ve meşâyih ve torâ mü-
eddib-i evliyâ güftendi ve kelimât ost ki es-sabu fi’l-irâdeti miftâhu külli’s-saâdeti.

Ebû Ali Cürcânî

Ber zebân-ı ve der zamân-ı hôd yegâne Ebû Ali el-Hasan bin Ali el-Cürcânî ez ecille-i et-
kıyâ ve ekâbir-i evliyâ bûd. Ve ber o râ tesânîf bisyâr est ve meşâyih-i o râ ez în fütüvvet 
güftendi ve ez vey sühanân-ı o est ki tehallî se harfest bâ işârâtest be bilâ rehâ işâretest 
be-hüsrân ve lâm-ı be-levm ya’nî buhl belâset der nefes-i hod ve hâserest der sa’yi hôd e 
mülevemest ber nahl-i hôd ve menâkib-i bisyârest vallâhü a’lem. 
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Ebû Ubeydü’l-Yüsrî

Meczûb-ı cezebât-ı hakâik ve mahbûb-ı dekâik Ebu Abdullah el-Yüsrî ez kudemâ-i meşâ-
yih est. İbn-i Cilâ gûyed be-mülâzemeteş sesad în ez meşâyih teresbîdem mesel çehârîn 
nedendem evvel Zünnûni Mısrî dûm Ebû Türâb Nahşebî siyum Ebû Abdullah Yüsrî çehâ-
rem pederem Yahyâ Cilâ Şeyh Ebû Abdullah ekâbele’l-hakku’l-bâtıle es-Sıddîk gûyend. 

Ali Nasrâbâdî

Meznî ashâb-ı kulûb ve kâşif-i esrâr-ı ğuyûb Ebu’l-Hasan Ali en-Nasrâbâdî melhuz ki-
rişme-i İlâhî ve mahzûz-ı rahmet-i nâ mütenâhî bûd. Ve fezâil-i o der Şerh-i benâyed. Ve 
meşâyih-i o râ şâd bâz Horasânî handendi vel-hakku der fezâyi hakâik-i melekût çûn 
zâhirî bâd-ı ikbâl nekşod ez sabâh necâh müteharrik be-saht güfteğa end. Vefâteş be-
kurb-i sene erbain ve mieteyn bûd.

[24]

Ahmed bin Celâ radıyallâhü anh

Ebû Abdullah Ahmed bin Yahyâ el-Cilâ el-Bağdâdî seüheyl-i ma’rifet ve kutb-ı hakikat 
bûd. O râ ez sâdât-ı vakt ve büzürgân-ı kavm şemerde end. Ve reîsü’t-tâife lakab-ı tehâ-
de end. İşârât-ı o der tarikat bisyâr ve maârif-i o der hakîka bîşimârest. Ve der vaktî ki 
vefât kerd her ki der vey nekerestî o râ handân dîdî tasavvur kerdî ki zende est. Çûn 
dest-i der mahbes-i o nihâdendî dâneştend ki zende nîs vefâteş sene erbain ve mieteyn 
bûd ber zamân-ı mütevekkil halîfe.

Ebû Amr Dımaşkî

Makbûl-i kulûb-i nücebâ ve matlûb-ı havâtır-ı nücebâ ve urefâ Ebû Amr Osman bin Ab-
dullah ed-Dımaşkî yekî ez cümle-i meşâyih-i Şâm bûd. Ve der ilm-i hakâyik hattî temâm 
daşt. Ve o râ mir’âti’l-kavm handendi. Tüvüffiye sene işrîn ve selâse mie.

İbrâhim Şeybân

Ebû İshak İbrâhim bin eş-Şeybân el-Karamesînî. Nûr-ı hadeka-i tevhîd-i yakîn ve nûr-ı 
hadîka-i sıtk-ı yakîn bûd. Yekî ez berâhime-i ez nüaym est. Ve meşâyih-i o râ mürşi-
dü’l-kavm güftendi ve Abdullah Menâzil o râ huccetü’l-fukrâ handendi ve bîşter-i meşâ-
yih Cîl râ intimâ ve intisâb der hakâik-i tasarruf ve dakâik-i tasavvuf be-dûst. Vefâteş 
der zamân-ı Muktedir Halîfe bûd. Be-kurb-i mieteyn.Kîle ez selâse mie ve hem ancâ me-
dfûnest. 

Yusuf bin Hüseyin

Ebû Yakûb Yûsuf bin el-Hüseyin er-Râzî. Ez küberâyı sûfiyye ve sâdât-ı melâmiyye bûd 
ömrî be-temâm yaft. Ve der ilm-i hakâik havzî kâmil daşt. Veez sühanân-ı o est her ki 
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der bahr-ı tevhîd üftâd her rûz ve şeb teşneter bûd. Ve her ki serâb nekerded zîrâ ki se-
bkî hakîkî dâded. Ve ân çün be-hak sâkin neşôd. Ve tüvüffiye sene erbea ve mie. 

Ebu’l-Abbâs Dîneverî

Mukaddem-i erbâb-ı reşâd ve nîs-i eshâb ictihâd Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Muhammed 
Ed-Dîneverî ez efâzıl-ı rüzgâr bûd. Müddetî der Nişabur ikâmet kerd. Ve ez ancâ be-se-
merkand azîmet fermûd ve încâ be-civâr-ı rahmet-i Hak resîd. Sene erbain ve selâse mie.

Ebû Bekir Ebherî

Ebû Bekir Abdullah bin Tâhir el-Ebherî sâhib-i mertebe-i temkin ve mâlik-i memalik-i 
yakîn bûd. Ve ez kibâr-ı meşâyih habl est. Ve hâfizü’ş-şerîa ve ma’denü’l-hakîka lakab-ı 
o est. Tüvüvviye be-kurb-ı es-selâsîn ve selâse mie.

Ebû Hamza-i Bağdâdî

Esâs-ı ehl-i yakîn Ebû Hamza Muhammed bin İbrâhîm el-Bezzâzî el-Bağdâdî ez küberâyı 
meşâyih bûd. Ve imâm Ahmed bin Hanbel der ba’z-ı mesâil bâ vey rucu’ kerdî ve güftî mâ 
tekul fîhâ yâ sûfî. Ve meşâyih ve berâ urmet temâm daştendî ve gûyend Bihâr-ı şenbe 
muhâsebî berâ dâimâ ve âdetî kâmil daşt ve vefâteş ruz-ı pençşembe bûd ez mâh-ı Rebi-
ulevvel sene tis’a ve semânîn ve mieteynbe-Bağdâd rûz-ı Cumâ defn kerdî. 

Semnûn Muhib

Pervâne-i şem-i cemâle ve Âşife-i hâl-i visâl Ebu’l-Hüseyin. Tüvüffiye sene semânîn ve 
mieteyn. Cüneyd bin ez meclis-i vey ber de bîrûn ber dünyâ hîç meclisî nedaşt ve der 
Muhib sühan negüft illâ ki el-kezzâb lakab-ı nihâde bûd. Âverde endem ve Semnûn Mu-
hib handendi ve o hod râ Semnûn ûc-ı meveddet bûd. O râ saykalü’l-mezheb güftendi 
Semnûn bin Hamza el-avâss der deryâyı muhib ve dürrî..

Sâlih Belhî

Tâlib-i letâif-i esrâr-ı Rabbânî ve müstağfir-i şühûd-ı envâr-ı Sübhânî Ebû’s-Salâh Sâlih 
bin Mektûm el-Belhî a’lem-ü zühhâd ve şerâf-ı ubbâd bûd. Ve der tarik-i ictihâd kademi 
sâbit daşt. Ve Şeyh Ebû Bekir o râ ez cemî-i mürîdân pesendîde ter daştî ve yekî ez bü-
delân-ı zamân bûde est.

Ali İsfehânî

Ebu’l-Hasan Ali bin Sehl bin el-Ezher el-İsfehânî hâzin-i gencine-i sıtk ve safâ ve melâh-ı 
sefine-i şükr ve rızâ bûd. Vemuâmelât ve riyâzât kâmil daşt. El-Hasen Medyen gûyed: 
ve birâder sekerât yaftem güftem be-gû lâ ilâhe illallâh tebessümî kerd ve güft merâ 
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mîkonî ki kelime be-gûy be-izzet-i o ki meyân-ı men ve âhir hicâb nîst în be-güft ve be-ci-
vâr-ı rahmet-i Hak nüzul kerde sene selâs ve selâsemie.

Ebû Hamza-i Horasânî

Şerîfeterîn akrân ve latîfterîn ihvân Ebû Hamza ibn-i Abdullah el-Horasânî şeyh-i asrıhî 
ve yegâne-i dehr bûd. Ve der tevekkül kademi temâm daşt. Ve o râ reîsü’l-mütevekkilîn 
güftendi ve ba’zı meşâyih o râ Sadru’l-Kusûf lakab nihâde end. Ve ez sühanân-ı o est ki 
mütevekkil güştî es ki bâ-medâd ber hayzed ez şîş yâ dünyâ bed vücûb ve şeb der âyed 
kemne bâmedâd nekond ve şeyh Ebû Hamza der Nişâbûrî be-mahalle-i halka-i âbâd şe-
seştî ve hem âncâ müteveffâ şod. Sene 390. Ve der civâr-ı Şeyh Ebû Hafs medfûnest.

Hayr Nessâc

Müftîyi hidâyet ve mehdî-i elâyet Ebu’l-Hasan Muhammed bin İsmâil âlim-i ehl-i rüzgâr 
ve efzal-i ekâbir nâmdâr bûd. Ve şeyh Şiblî be-sohbet-i şerîf-i o resîd ve ancâ tevbe kerd. 
Rûzî ber der harem bûd yekî âmed ve mirâb girift ki tû ğulâm minnî ve nâm-ı Hayyiz 
est. Şeyh hîç neküft ve bâ o be-hâne reft ve nessâcî meşgul şod. Ve ân şahs râşübhe-i 
üftâde bûd ba’de ez müddetî ki ğulâm-ı vey bedîd âmed hâce der dest ve nâyı şeyh üftâd 
ve özr hast ve güft çerâ derîn müddet hâl be-ez ne-konî. Şeyh fermûd ki tû ğalat kerde 
bûdî nehâsem ki münfail bûdî be-kazâ rızâ dâdem ve ba’de ezîn meşâyih ve turâ bedîn 
tâm handendi. Ömrî tâm yaft ve kîle ez itmâm-ı selâsemie müteveffâ şod. Ve der Kazvîn 
medfûnest.

Ebû Ya’kûb Taberî

Buk’a-i ihtiyâr ve nikâve-i ebrâr Ebû Ya’kûbİshak bin Abdullah et-Taberî sâlik-i tayyâr 
ve menâsik-i bisyâr bûd ve der zamân-ı hod esnâf fakad râ kıble-i ikbâl ve meşâhir-i 
urefâ Ka’be-i efzâl bûdî. Ve o râ burhânü’l-fukarâ handendi ve kutbü’l-yakîn nîz güften-
di ve fezâil-i ez had şerh mütecâviz ânest tüvüffiye sene hams ve kîle sitte ve seb’în ve 
selâsemie.

[25]

İbrâhim Rakkî

Ubbâd zühhâd İshâk bin İbrâhim bin Dâvud el-Kassâr er-Rakkî ez kibâr-ı meşâyih est. 
Ve kelimâtî Âlî dâred. Ez sühanân-ı o est kıymet-i herrâdî ber kadr ve himmet-i vey bûd, 
eger himmet-i vey dünyâ bûd kıymet-i v ey ednâ bûd ve eger himmet-i vey rızâyı Hüdâ 
bûd himmet-i kıymet vey ez heme hayrhâ a’lâ bûd. Âverde end ki şeyh ömrî temâm yaft 
ve der zemân-ı o ez vesahmî muammer benûd der sene sittün ve işrîne ve selâsemie mü-
teveffâ şod.
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Ebu’l-Hayr Akta’

Ez zamân-ı ve rukn-i cihân Ebu’l-Hayr Abdullah el-Akta’ el-Mağzinî. Ârifî ferzâne end 
ve der tarik-i tevekkül yegâne bûd ve seyyâ-ı hevâm bâ vey Enîs daştendî ve meşâyih-i 
vey râ Ênîsü’t-Tâlibîn göftendî asleş ez MAğrib bûd. Ve be tenebbân ve ân mevziî est. Ez 
nevâhî Şâm ikâmet nemûd: Ve vefâteş sene nîf ve erbain ve selâse mie ittifâk-ı üftâd.

İbrâhim Havvâs

Ve Şeyh-i müctehidân bûd tevekkül şânî er-Râzî üstâd-ı mütevekkilân ve İsmâil el-
Havâss Edhem Ahmed bin Ebû İshâk İbrâhim bin Billâhi be-zamân-ı müktefî ihdâ ve 
mieteyn hayğiyye ellezî sene merâ zebân dâred tüvüffiye câm be-rûy i’timâd konem ve 
tevekkül tersîdem ki be-dûn-i Hak ez vey mî telebîdem lâkin nedâdem ne berâyı ân ki 
rafîî bihter tâ yâ vey sohbet dârem icâzet-i Hızır Aleyhisselâm ez men der hast. Ammâ 
ez heme aceb ter ân bûd ki ve torâ porsîde ki ez acâb çe dîdî güft acâib bisyâr dîdem azîm 
ve menzilet kat’ daşt. 

Bilâl Havvâs

Ebû Muhammed Bilâl el-Havvâs el-Makdisî sîmurg-ı Kâf-ı yakîn ve genc-i nukûd-ı dîn 
bûd. Ve bâ hızır Aleyhisselâm sohbet daştî ve o râ huccceti’z-zamân küftendi. Tüvüffiye 
be-Bağdâd fî Ramazân sene semâniye ve erbain ve selâse mie ve kabr-i o der Şûnediye est.

Hâmid Esvedi

Kıble-i kabul-i Mü’minân ve ka’be-i âmâl-i sâhib-i velân Ebû Muhammed Hâmid el-Esved 
el-Bağdâdî ez ecille-i ekâbir ve ezâzım-ı meşâyih est. Ve sûfiyye-i Bağdâd ve berâ ta’zîm 
kerdendi ve be-şerâit-i ihtirâm vey kıyâm nemûdendî ve hâher-i şeyh İbrâhim Havâss 
der akd-i vey bûd. Ve Şeyh râ bâ û nazarî temâm bûdî. Tüvüffiye be-kurb-iselâsemie.

Ebû Hüseyin bin Râi

Harîk-ı bahr-ı belâ ve tarik-i bâr-ı velâ Ebu’l-Hüseyin Ahmed bin Muhammed el-Na’besûrî 
en-Nevevî el-ma’rûf bi-ibni’l-Beğavî şâh-ı ehl-i tasavvuf ve berî ez âfet ve tekellüf bûd. 
Ve eazım-ı meşâyih-i o râ Seyyidü’l-Kulûb güftendi ve seyyidü’l-ebdâl handendi ve asl-ı 
o ez dehî est. Herat ve Merv raved ki ân râ Na’besûr handendi ve vey râ Nûrî Bedân 
güftend ki der şeb-i târîk nûr ez vey revemî mî dahşîd ve der hâne ki vey bûdî htiyâc 
be-çerâğ ne-yeftâdî ve çend vech-i dîger nîz güfteend ve bî şübhe imâmî ahassi’l-muâ-
melât ve imâmî beyne’l-hukemâ bûdeest. Ve menâv-ı mefâhir o der hubz ihsâ be-genced. 
Tüvüffiye sene hams ve tis’în ve mieteyn be-zemân-ı Müktefî.

Şâh-ı Kirmânî

Bahr-ı safâ kân-ı vefâ Ebu’l-Fâris Şâh bin Şücâ’ el-Kirmânî sultân-ı muhakkikân ve mer-
dâr-ı müdekkıkân bûd ve ez evlâd-ı mülûkest der tarikat-ı tesânîf bisyâr dâred ez ân 
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cümle kitâb mir’âtı’l-hukemâ ki saygal-i dil-hâyı ârifân ve rûşenî dîde-i cânhâyı âşikâ-
nest ve o râ ez cümle-i evtâd şemerdâned. Vefâteş sene selâsemie bûd. Ve kabreş der 
dest-i cüzdân-ı Kirmânest. Ve meşâyih gûyend Hâzâ hizânetü’l-hikmeti ve incâ daavât 
niyâzmendân be-şerefi icâbet makrûn kerded ve be-rivâyeti der Nişâbûrî medfûnest. 
Ve kavl-ievvel be-sıhhat akrebest.

Ebû Hafs Haddâd

Muktedâyı kiber ve pişvâyı şehir Ebû Hafs Ömer bin Selîmü’l-Haddâdî en-Nişâbûrî 
Şeyh-i Horasan ve nezdîk-i ezîmü’ş-şân bûd. Ve kerâmât ve makâmât ve berâ endâze 
nîst. Rûzî hâl be-rû ğâlib şode dest-i der küre ber rû âhen tâfye bîrûn âverd ve senedân 
nihâd şâkirdân nîk mî rezend nigâh kerdend âhen der dest-i vey dendend güftend Allâ-
hü Ekber mâ mîhak istem ki dest-i ekâbir be-dârîm hôdkâr dest ez mâbedâneşt pîş girift 
tâ be-ceddî ki o râ kantaratü’t-tasavvud handend vefâteş sene hams ve sittîn ve kable 
ihdâ ve seb’în ve meteyn bûd ber zemân-ı Mu’temid Halîfe.

Mahfûz Nişabûrî

Ârif ve âlî himem ve vâkıf-ı esrâr-ı kadem Ebû Muhammed Mahfûz ibn-i Mahmûd en-
Nişâbûrî fâzılterîn akrân ve kâmilîn-i ehl-i zemân hôd bûd. O râ evrau’l-meşâyih güf-
tendi. Vefâteş sene selâse ve erba’ ve selâse mie bûd. Ve der civâr-ı mezâr-ı Şeyh Ebû 
Hafs medfûnest.

[26]

Ebû Bekir Rakkî 

Ebû Bekir Muhammed bin Dâvud ed-Dıneverî el-ma’rûf bir’r-Rakkî şeyhî kebîru’l-hâl 
husnü’l-makâl bûd râ kesîr o est. Be-Şâm bestî ve o râ eyeddü’z-zamân be-güftendî b-Dı-
maşk müteveffâ şod fî sene ba’de’l-hamsîn ve selâse mie ber zemân-ı Müstatî’. 

Sehl bin Abdullah

Veliyy-i kebîr imâm-ı şehir kıdve-isâlikân ve hüccet-i ârifân Ebû Muhammed Sehl bin 
Abdullah bin Yûsuf bin Îsâ bin Abdullah bin Refî’ en-Nesevî kebîru’l-makâmât ve azî-
mü’l-kerâmât bûd. Ve ez cümle-i kerâmât-ı vey ân bûd ki çûn dest-i arîz fermûd âverdî 
der hâl şifâ yaftî ve în kavm o râ mâlikü’l-kulûb hâhed. Ve câmiu’l-muallimîn gûyend ve 
ecille-i sûfiyye o râ medînetü’t-tasavvuf lakt-ı nihâde end. Gûyend esmâ mî vey be-Mu-
hammed bin Sivvâr bûd. Ve în Muhammed ibn-i Sivvâr merd-i fâzıl bûdî. Ferdî kâmil 
bûde est. Ve Şeyh-i Sehl Hâherzâde vey bûd. Ve ez hordî bâz be-mülâzemet-i vey tebân 
nebûd. Ve vefât-ı Şeyh der mâh-ı Muharrem sene selâse ve selâsîn ve mieteyn bûdem.
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Ebu’l-Hasan bin Salim

Mukaddem-i erbâb-ı tevekkül ve reîs-i eshâb-ı tefeyyül Ebu’l-Hasan Ali bin Ebî Abdul-
lah Muhammed bin Ahmed bin Sâlim el-Basrî ekâbir-i ictihâd ve mefâzıl-ı erbâb-ı ir-
şâd bûd. Ve ez sühanân-ı o est ki men abbera alâ muha^lefet-i nefsihî ev sadâkın ilâ 
makâm-ı enfüsihî. Ve ez vey hâlât-ı ğarîb ve nekât-ı acîbe menkul est. Tüvüffiye sene 
işrîn ve selâse mie.

Ebu’l-Hüseyin el-Müzeyyen

Ebu’l-Hüseyin Ali bin Muhammed el-Müzeyyeni’s-Sağîr sâhb-i hâlât ve câmi-i kemâlât 
bûd. Ve müddetî mücâveret-i Harem-i Muhterem nûdî ve hîç seken der usûl-i tasavvuf 
hûn o sühan negüdte est. Ve o râ lisânü’l-Hak handendi ve ez sühanân-ı o est ki semâ’ 
vârid-i Hak est ki dilhâd-ı ebed ve ber engîzez ve ber taleb-i harîs kerdenîned. Vefâteş 
der Mekke-i Mübâreke bûd sene semân ve işrîn ve selâs mie. Be-ahd-i Râzî Halîfe.

Muhammed bin Sâlih

Hulâsa-i kibâr rüzgâr-ı ber nigâre-i ahyâr Ebû Ahmed Muhammedî Ebî Abdullah Sâ-
lih er-Râzî sâlik-i sâhib-i hâl ve ârif bâ kemâl bûd. Be-ref-i def-i ğavvâil hod nümây ve 
kal’ ve kum’i hevâ husn-i hevâyı tevfîk yafte ve vech-i teveccüh ez alâik-i kevneyn ve 
avâbik-ı âlemin ber yafte. Tüvüffiye be-kurb-i sittîn ve mieteyn.

Hâris Muhâsibî

Muhteşem-i mu’teber muhterem-i mftehar bûd. Ebû Abdullah Hâris bin Esed el-Muhâ-
sibî el-Basrî Âmidî zühhâd ve pesendîde-i evtâd bûd. Ve der mücâhede ve müşâhede 
be-aksa’l-ğâye resîd. Ve âriyet-i İlâhî der hıfz-ı hâl-i vey çenân bûd ki beher gâh ki dest 
be-taâmî künh der ve şübhe bûdî rükhâ ber dest-i vey der hareket âmedî ve ân köştehâ 
fermân ne-berdî hame gûyâ o râ ez ân men’ mî kond. Tüvüffiye be-Bağdâd sene selâs ve 
erbain ve mieteyn be zemân-ı Müetevekkil Halîfe.

Ebu’l-Abbâs Mesrûk

Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Mesrûk et-Tûsî ğavvâs-ı bahr-ı kemâl ve kencûd-ı hırâset visâl 
bûd. Ve bil-ittifâk hamele-i evliyâ ez evtâdü’l-arz bûded est. nasihat-i cehl sâhib-i tem-
kin resîd. Ve ez îşân fayda girift ve ebdâl her şeb der meclis-i vey cem’ âmedendî ve Cü-
neyd her gâh ki vey râ porsîdî ki eshâb-ı mâ çekûne end ya’nî ebdâl. Vefâteş der Bağdâd 
bûd dî Safer sene 299.

Abdullah Harrâz

Kıdve-i eshâb-ı kulûb ve kâşif-i envârkürûne Ebû Muhammed Abdullah bin Muhammed 
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bin el-Harrâz Râzî ez müteârifân-ı zaman bûd. Ve o râ ekâbir-i meşâyih şemerdenâdend 
Fâte kable’l-işrîn ve selâse mie be-zamân-ı Müktefî Halîfe.

Muzaffer Karmesinî 

Civanmerd-i râh ve pâkiyâz-ı dergâh Ebû Muhammed Muzaffer bin Abdullah el-Kar-
mesînî eş-Şeyhu’l-Meşâyih ve Habbâbî est. Ve ekâbir-i sûfî o râ muhterem dâdend. Ve 
eâzım-ı kavm şimârend. Tüvüffiye be-kurb-i selâsîn ve selâse mie. 

Ebû Abdullah Mesrûk

Ârif-i muhakkık ve kâşif-i müdekkık Ebû Abdullah Ahmed bin Muhammed el-Mağribî 
zâhidî mütedeyyin ve ârif ve âbidî müteverri’ bûd. Der uluvv-i himmet ve semûh-ı ke-
miyyet misâl nedaşt tüvüffiye sene sittîn veselâse mie.

[27]

Ebubekir Kettânî

Manzûr-ı nazar-ı inâyet ve mahbûb-ı erbâb-ı velâyet Ebûbekir Muhammed bin Ali 
el-Kettânî ez ekâbir-i meşâyih ve der şeyyân-ı rûzî zûbâr-ı Kur’an hatm kerdî ve mürteiş 
mî fermûdî ki el-Kettânî sirâcü’l-harem eger çe Bağdâdî el-asl ammâ müddet-i penç sâl 
der Mekke-i Mübâreke be-mücâveret-i Beyti’l-Hârâm kıyâm nemûdî ve hem ancâ be-ci-
vâr-ı rahmet-i Hak intikâl fermûd sene isnâ ve işrîn ve selâse mie be-ahd-i Kâhir Halîfe.

Ebu Tâlib el-Mekkî

Âlim ve ârif-i âml ve zâhid-ivâsıl ve kâmil Ebû Tâlib Muhammed bin Ali bin Atiyye el-Hâ-
ris el-mekkî ez kibâr-ı evliyâ ve ekâbir-i ezkiyâ ve kitâb-ı Kûtü’l-Kulûb ki be-tahkîk-i şi-
ğâyı kalb-i alil est. Ve der zemân-ı devlet-i İslâm misl-i ân tasnîfî nekerd ve be-kemâl 
ve câmiyyet ân te’lîfî ne ber zahte netîce-i hâtır-ı âtır ve zamir-i münîr est. Tüvüffiye 
be-Bağdâd fî Cemâziye’l-âhar sene sitte ve semânîn ve selâse mie.

Ahmed Harrâz

Sefîne-i tevekkül ve rızâ ve hadîka-i muhabbet-i velâ Ebû Saîd Ahmed bin İsâ el-Harrâz 
el-Bağdâdî lisân-ı ahvâl-i mürîdân ve burhân-ı evkât-i tâlibân bûd. Ve behaseb-i kesî 
ki ez fenâ ve bekâ ibâret kerd vey bûd. Ve o râ ez Eimme-i kavm şemerdend. Ve husn-i 
İlâhî hânend ve der bâb-ı mürîd ber verden âyetî bûd. Ve o râ lisânü’t-tasavvuf güftendi 
çe der în ümmet kes râz yâk-ı hakikat çenân benûd ki o râ bûd ve der în ilmü cihâr sad 
kitâb sühanân bülend mî gûyed fermûde est ki merâ mümeyyiz kerdânîdend meyân-ı 
kurb ve bu’d men ba’d ihtiyâr kerdem ki tâkat-i kurb nedaştem hem çûn Lokmân Hakîm 
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ki ve berâ muhayyer kerdânîdend meyân-ı nübüvvet ve hikmet-i vey hikmet-i ihtiyâr 
kerd vakd. Tüvüffiye sene tis’ ve tis’în ve mieteyn be-zemân-ı Mu’temed Halîfe.

Ebû Hamdûn Makrûn

Ğarîk-i lücce-i muhabbet ve harîk-i şu’le-i meveddet Ebû Hamdûn Muhammed bin Ab-
dullah el-Makrûn ez mücâvirân-ı Muhterem ve be-ilm-i tarikat der heme âlim bûd ve 
kelimât-ı vâfî vve beyân-ı şâfî daşt ve ez sühanân-ı ost ki alâmet-i muhabbet-i Hüdâyı 
Teâlâ mütâbakat be-habîb-i o est. Der akvâl-i ve efâl ve mürîdân sühan-ı kavl-i İlâhiyest 
haysü kâl în güftem mecnun ileyhi Fettebiûn. 

Ebubekir Rakkâk

İmâm-ı hakikat, hümâm-ı tarikat Ebû Bekir Ahmed bin Nasru’r-Rikâb el-kebîr sâlikî nâ-
yib-i kadem ve ârifî sâfî dem bûd. Ve meşâyih-i vey râhurmet bisyâr deştendî. Ve ez 
ecille-i kavm şemerdendî der mücellâ ki vefât yaft besî ekâbir-i dîn be şi’r zâze-i o bîrûn 
reftendî bekî ez ân cümle-i şey Ebû Bekir Kettânî der meyân-ı girye mî güft el-yevm in-
kataa’l-fukarâ. Vefâteş be-kurb-i selâsîn bûd. 

Ebûbekir Sa’lân

Ebûbekir Ahmed bin Ebî Es’ad ân kâtı’ ve nûr-ı sâtı’ sebkat bûd. Ve der ilm-i zâhir ve 
bâtın nasîbî vâfir ve hattî kâmil daşt. Ve o râ bâ şeyh Ali Rodbârî der milk-i sâlik daşten-
dî ve güftendi Ebû Ali Şeyhu’l-Mısr ve Ebûbekir el-Irâk. Tüvüffiye sene 355.

Ebû Amr Iztacrî

Mücerra-i rahîk-i tahkik ve hâvîyi tarik-i tasdik Ebû Amr Abdullah el-Iztacrî ez ecille-i 
meşâyih-i Fâris est. Ve nîzdîk-i în tâife kadrî temâm dâred. Ve o râ reîsü’s-sıddîkîn güf-
tendi ve sâhib-i hâlât-ı âliye bûde est. Ve ez sühanân-ı o est ki tekellüf kond der ânca 
be-kâreş nemî âyed zâyi’ kond. İncâ be-kâreş mî âyed. 

[28]

Ebu’l-Hasan Harakânî

Şeref-i ehl-i zemân ve der zemân-ı hôd yegâne-i Ebu’l-Hasan Ali bin Ca’fer bin Selmân 
el-Harkânî memdûh-ı evliyâ ve muhtâr-ı etkıyâ bûd. Ve be-haseb-i rûhâniyyet mürîd-i 
Sultân Ebû Yezîd est. Ve o râ hâlât-ı acîb ve sühanân-ı bülend est. der vaktî ki Sultân 
Mahmûd Ğaznevî ber ziyâret-i vey âmed ve ber der hangâh-ı pâisyâd ve fermûd ki Şeyh 
râ be-gûyîd ki men ez Ğaznîn be-Harakân âmedem şomâ nîz ez halvet be-der hangâh 
âyîd. Şeyh icâbet nekerd Sultan fermûd ki în âyet berû hânîd ki Etîullâhe ve etîu’r-Resû-
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le ve ülü’l-emri minküm. Şeyh cevâb fermûd ki Sultân râ be-gûyîd ki men der etûllâ-
he çenân müstağrak ki ez etîu’r-Resûle hacâlet mî berem be-üli’l-emri koça ber dârem 
ve Şeyh râ menâkib bisyârest ve mefâhir bî şomârest kerâ mecâl-i în muhtasaru’l-ih-
timâl öşrî ez muâşirân nedâredve velâdeteş sene 351 bûd ve vefâteş der Muharrem  
sene 425.

Ebû Saîd el-A’râbî

Ebû Saîd Ahmed bin Muhammed bin Bişr bin Dirhemü’l-A’râbî en-Nasrî müntebi-i fezâil-i 
bâhire ve müctemi-i şemâyil zâhire bûd ve müddet-i medîd mücâveret-i Harem-i Muh-
terem nemûd ve o râ musannifât bisyârest ve ez meşâyih-i în tâife bûde est tüvüffiye 
be-Mekke sene ihdâ ve erbain ve selâse mie be-ahd-i Mukniî.

Abdullah Ensârî

Ârif-i muhakkık ve sâlik-i müdekkık Ebû İsmâil el-Ensârî el-Heravî kıdve-i evliyâ ve saf-
vet-i etkıyâ bûd. Ve kerâmât ve kerâmât bisyar ve tesâmât-ı o bî şemârest ez ecille-i ân 
ki her rûz ezîne ez şehr-i Herât batnu’l-arz şeref-i ziyâret-i Harem-i Muhterem der yaftî 
ve bâz vakt nemâz-ı cumua râ be-şehr-i Herât şenâfetî ve resâil-i o der tarik bisyâr est 
ez cümle-i menâzili’s-sâirîn ki muhit-i ricâlullâh ve mürte-i ukûl-i ulemâ sâhib-i etkıyâ 
daşt ve zemân-ı piyâneş râ der ibârât-ı menzûme ve işârât-ı mensûre hâl-i dîger bûde 
est. Vülide sene hams ve tis’în ve selâse mie tüvüffiye be-Herât sene ihdâ ve semânîn ve 
erbaa mie.

Amr bin Osman 

Şeyh-i şüyûh-ı tarikat vâsıl-ı usûl-i hakikat Ebû Abdullah Amr bin Osmân bin Kerîm bin 
As’as el-Mekkî Sultân-ı memalik-i hakâyik ve burhân-ı mesâlik-i tarâik bûd. O râ ruk-
nü’l-mezheb hânend ber riyâzat ve vera-ı mahsus ve ma’rûf est. Ve be-hakâik ve letâif 
meşhur ve mevsuf ve nukûd-ı esbâb genc nâme-i o ber ğınâyı kâmileş delil temâm ibârât 
ve ez sühanân-ı o est ki tevâzu’ ânest ki tekebbür konî ber ehl-i her dû serây be-aynî müs-
tağni bâşî be-hak ez gayr-ı hak. Tüvüffiye be-Bağdâd sene ihdâ ve tis’în ve selâsemie. 

Mübârek ed-Deylemî

Fakîr-i nîgû sîret ve sâfî serîret Ebû Abdullah Mübârek ed-Deylemî azîz-i kavm ve muh-
terem-i tâife bûd ve hâlât-i şerîf ve kelimât-ı latîf daşt. Şahs-ı hezâr dünyâ pîş vey o der 
güft men ez dervîşân çîzî nestâim güft tevânkerem güft ez ân ki dâdî ziyâret mîhâhî 
güftend ber kîse ki sürûr dervîşân tûvey mülki în hod dervîş nîst ki güzânîst ve men ez 
dervîşân çîzî kabul nemî konim ez kedâbân. Tüvüffiye be kurb-i selâsemie.
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Seyyid Ebu’l-Kâsım

Muhyî vezâif-i ruku’ ve sücûd ve mühebbıt-ı şerâyif-i küşûd-ı şühûd Şeyhi’ş-Şüyûh 
es-Seyyid Ebu’l-Kâsım bin Ramazan ez ekâbir-i evliyâ ve ekârimi etkıyâ bûd. Ve der 
âdâb-ı tasavvuf ve hakâyık-ı tearruf remî âlî ve kadem-i rasih ve menâkib ve fezâileş 
ez hadd-i ihsâ tecâvüz nemûde est hemîn pes ki müşerref nist be-nûd ve izz-i hubb-i fü-
tüvvet âraste bûd. 

Ahmed Sinân

Halef-i aktâb ve halîfe-i encâb bûd Ca’fer Ahmed bin Hamdân bin Ali bin Sinân en-
Nişâbûrî ez kibâr-ı meşâyih bûd ve hâbidân o râ beytü’z-zühd hânend çe be-vera’ ve 
havf-i krabâyı kiram-ı o der zemân-ı şerîf elbesân kes râ nîz be-nûde est tüvüffiye Nişa-
bur sene sitte ve semânîn ve selâse mie.

[29]

Hüseyin Hallâc

Müstağrak-ı ma’nâ ve müstemlik-i da’vâ Ebu’l-Muîs el-Hasen bn Mensûri’l-Hallâc el-
Beyzâvî ez mestân-ı müştâkân-ı în tarikat bûd. Ve hâlî kavî vey himmet-i alî daşt. Ve veu 
râ kerâmât bisyârest der zemân-ı miyve-i bostân âverdî ve halâik râ der zamir-i işân 
âgâhî ve ez bes ki ez esrâr-ı sühan güft ve o râ Hallâcü’l-Esrâr güftend ve meşâyih râ der 
hâl-i vey ihtilâfest ba’z vey râ kabul kerde end ve cem’î merhôd sahte ve hakikat ânest 
ki ez ekâbir bûde est ve şeyh-i kebîr der hakk-ı o fermûd ki hüve âlimün Rabbâniyyün 
ve şeyyânün der bâb-ı o güft ene ve’l-hallâcü şey’ün vâhidün fe-huz minnî cünûnî ve 
ehleke aklehû ve eger o mel’ûn be-nûd Şibli ne-güftî ki men ve o yek cezîm ve fi’l-cümle 
kelâm-ı vey ihtirâz râ ne-şâted çerâ ki mağlûb bûde est. ne mütemekkin ve sedd-i hır-
ka-i o Nuaym bin Osman mî güşt ve silsile-i sohbeteş Şeyh Cüneyd ve gûyend Sehl bin 
Abdullah nîz resîd ve ancâ dest-i irâdet dâde der bâbi’t-talâk-ı Bağdad rûz-ı seşenbe bist 
u çehârem-i Zilka’de sene tis’a ve selâse mie şehîd şod be-zeman-ı el-Muktedir Billah be-
sa’yi Hâmid bin Abbas ki vezir-i vey bûd. Ve o râ ba’de ez köşten sûhtend. 

Cüneyd-i Bağdâdî

Şeyhun ale’l-ıtlâk ve kutbun bil-istihkâk hâzin-i cevâhir-i vilâyet ve ârif-i hakâik-i bi-
dâyet Ebu’l-Kâsım el-Cüneyd ibn-i Muhammed bin Cüneydî el-kavârîrî en-Nihâvendî 
sümme’l-Bağdâdî ez eimme-i kavm-i sâddât-ı mutasavvife bûd. Vemeşâyih-i o râ kut-
bü’l-mezheb handend ve seyyidü’t-tâife ve a’bed’l-meşâyih ve tâvûsü’l-ulemâ ve sultâ-
nü’l-muhakkikîn tarikat-ı hüccet est. Yekî ez meşâyih gûyed Hazret-i Mustafâ sallallâhü 
aleyhi ve sellem der hâb dîdem ki ber tahtî nişeste ve Cüneyd der pîş taht üstâde şahsî 
neyâmed ve ez hâce suâl kerd işâret be-Cüneyd fermûd ki cevâb be-gû men güftem yâ 
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Resûlallah şomâ hâzır bâşîd Cüneyd cevâb dehed fermûd ki arî Cüneyd ân ki heme En-
biyâ râ heme ümmet hod mübâhâtes merâtnhâ be-Cüneyd mübâhâtes tüvüffiye sene 
387 be-Bağdad ve kabreş der Şobteziyye est. 

Ebubekir Şibli

Ebubekir Delf bin Cahd bin Şiblî zâhid-i ârif ve imâm mükâşif bûd. Ve o râ tâcu’s-sûfiyye 
güfteend. Sahib-i hâlât-ı garibe ve câmi-i esrâr-ı acîıbe bûde est. Bârî der meclis hayr 
nesâc nûbe kerdve âhar be-mülâzemet-i Şeyh Cüneyd âmed heşt dû heft sâl ömr daşt ve 
berâ keramât bisyâr bûd ez tayy-i arz ve ubûr ber diyâr mânend-i în. Tüvüffiye be-Bağ-
dâd sene erba’ ve selâsîn ve selâse mie der zemân-ı Müktefî ve kabr-i o der makbarai 
Hayrrâh est. Ve asleş ezŞibliyye bûd ve ân dîhest der nevâhî necâz.

Ebû Amr Züccâcî

Ebû Amr Muhammed bin İbrâhim bin Yusuf bin ez-Züccâcî en-Nişâbûrî ez meşâyih-i Ha-
remi Muhterem ve ez ekâbir-i âlem-i mecd ve kerem bûd. Ve o râ tâvusü’l-Harem güf-
tendi. Cehel sâl be-Mekke-i Mübâreke ikâmet nemûd ki derîn müddet kadem-i ber hâk-ı 
Harem bî vasf nihâd. Ve o râ selâse mie be-zemân-ı Mutî’ sene sohbeteş Şeyh Cüneyd est 
ve sene-i hıkaeş be-şeyh Ebu’l-Hasan Nûrî kaddesallâhü ervâhahüm

Ebu Muhammed Mürteiş

Sâbık-ı ma’nâ lâhık-ı takvâ Ebû Muhammed Abdullah bin Muhammed el-Mürteişî en-
Nişâbûrî sultân-ı keşf ve ilhâm ve burhân-ı evliyâ-i kirâm bûd. Ve büzürgân güfte end 
acâbi’t-tasavvuf selâse işârâti’ş-Şiblî ve nikâfi’l-Mürteiş ve hikâyât-ı Ca’feri’l-Huld nak-
lest ki o râ güftend fülân kes kadem ber hevâyı nehed ve nemî devr güftez hüdâyı Teâlâ 
o râ tevkif dehed kadem ber hevâyı nefs nehîd ve benşendiyye ez ân bâşed asleş ez Hî-
ze-i Nîşabûr bud. Amma der Bağdad mukim şod. Sened-i hırka est be-şeyh Cüneyd köşd 
ve sened-i sohbeteş be-şeyh Ebu Hafs ve ancâ vefat kerd sene 328.

Ahmed Kassâb

Kıble-i urefâ ve kıdve-i zurefâ Ebu’l-Abbas Muhammed bin Ahmed bin Mahmeş el-Kas-
sâb en-Nişabûri tırâr-i tarik-i vilâyet ve cemâl-i cem-i hidâyet bûd. Be-ulüvv-i hâl ve 
sıtk-ı ferâset ma’rûfest. Ve nekseret-i burhân kerâmet mevsuf ve bâ vücûd ân ki ümmî 
bûd. Hüve suâl ki müşkilât-ı ulûm ez vey porsîdendî teemmül-icevâb şâfî fermûd.

[30]

Ebû Muhammed Râsî

Mahrûs ez vesâvis-i nefsânî ve hevâyı habs –i şeytâni ve mâmûs be-vâridât-ı Sübhânî ve 
tecelliyât-ı Rabbânî Ebû Muhammed Abdullah bin Muhammed er-Râsî el-Bağdâdî yekî 
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ez ecille-i meşâyih bûd. Fakr ve tasavvuf kademi sâbit daşt ve mürîdân-ı hod râ be-ker-
sengî nermûd vey vegüftî cûî ebr nîst ki cezeî ebr nist ki cez bârân-ı rahmet-i be-nâred. 
Tüvüffiye sene seb’ ve sittîn ve selâse mie der Bağdâd medfûnest.

Ahmed bin Atâ

Reyhân-ı hadîka-i hakikat-i ihsân ve insân-ı hadeka-i tabaka-i irfân Ebu’l-Abbâs Ahmed 
bin Muhammed bin Sehl bin Atâ el-âdemî ez kibâr-ı meşâyih-i sûfiyye ve ulemâ-i ehl-i 
tasavvuf bûd ve ekâbir-i o râ icâzetü’l-lm hândendî be-İbrâhîm Mâdistânî sohbet daşte 
bûd. Ve Ahmed Harrâz vey râ ta’zîm bisyâr kerdî. Ve be-atabet-i şân-ı vey mutasarrıf 
bûdî. Ve ez sühanân-ı o est ki muhib ânest ki bisyâr hôd râh endek şemârî ve endek dest 
râ bisyâr dânî ve în sühan temâm est. Tüvüffiye şehr-i sene tis’a ve selâse mie.

Fâris-i Bağdâdi

Şeyh-i büzürkvâr ve iftihâr-ı ekâbir-i rüzgâr Ebu’l-Kâsım Fâris bin Ali el-Bağdâdî sâ-
hib-i tahkik-ı ibârât ve tedkîk-i işârât bûd. Ve torâ porsîdend ki râh be-Hak çekûne 
ânest. Tevâz râh ber hayr be-hak resîd. Mevlid-i şeyh der Bağdâd bûd. Ammâ müddetî 
müsâferet-i etrâf ve evtâd-ı âlem iştiğâl nemûd. Âhir be-ilhâm-ı Rabbânî ez Bağdâd 
be-Horasan ubûr kerd be-Semerkand mukim şod. Ve ancâ vefât kerd yevmi’l-Âşûrâ fî 
Muharrem sene isneyn ve erbain ve selâse mie ve o râ silsiletü’s-sohbet tahsîn Hallâc mî 
kçd ve silsile-i hırka be-Şiblî müntehi şûd. 

Ebûbekir Kilâbâzî

Ârif-i zâhid ve âlim-i mücâhid Ebûbekir bin Ebî İshâk Muhammed bin İbrâhîm bin Ya’kûb 
el-Kilâbâzî el-Buhârî ve ez kibâr-ı meşâyih bûd. Ve kitâb-ı tasarruf ki erbâb-ı tahkik der 
san’at-i vey güfte end le-Mevlânâ tasarruf mâ arafne’t-tasavvuf ez cümle-i musannifât 
ost. Tüvüffiye fî Buhârâ yevmi’l-Cumua et-tâsi’ aşer amin Cemaziyelevvel sene erba’ ve 
semânîn ve selâse mie ve Kilâbaz mahalle est ez mahallhâyı Buhârâ.

Ebubekir Vâsitî

Ebûbekir Muhammed bin Mûsâ el-Ğarğâtî el-Vâsitî imâmü’t-tahkîk ve der bahr-ı muhib 
ğarîk bûd. Ve der hakikat şânî azîm daşt. Ve o râ muhakkıkân-ı meşâyih şemerde end. 
Ve ez kudemâyı eshâb-ı Cüneyd est. Ve der usûl-i tasavvuf penânî şâmî ve kelâmî vâfî 
daşt. Âhir-i ömr be-Merv âmed ve ancâ sâkin şod. Ve ekâbirân-ı tarik cümle-i mürîd o 
şodend. Ve kerâmât-ı bisyâr ez vey müşâhede kerdend. Ve hem ancâ vefât kerd sene 
sitte ve işrîn ve selâse mie be-zemân-ı Muktedir.

Ebu’l-Abbâs Senbâr

Salâb-ı sadr-ı müraşşah ve mazhar-ı rûh-ı müravvah Ebu’l-Abbâs el-Kâsım bin Meh-
dî bin Ahmed es-Senbâr el-MErvezî sadr-ı cerîde-i zühhâd ve münyeti’l-kasîde-i ubbâd 
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bûd. Ve ez sühanân-ı o est ki dustî bâ kesî kon ki yeteğayyer tû mutağayyir nekerded. 
Ve der bâb-ı muhabbet în yekî nükte-i asl temâm dâred. Tüvüffiye sene isnâ ve erbain 
ve selâse mie.

Ebû Amr Sülemî

Mahbûb-ı ârifân matlûb-ı mükâşifân Ebû Amr İsmâil bin Cüneyd bin Ahmedî Yûsuf 
es-Sâlim bin Hâlid es-Sülemî Cüneyd şeyh-i Ebû Abdurrahmân Sülemî est. Der vakt-i hod 
ekber-i meşâyih bûd. Ve âhar kesî ki ez ashâb-ı Ebû Osmân vefât kerd o bûd ve kânet 
vefâtühû sene sitte ve sittîn ve selâse mie.

Ebû Osman Cebrî

Ebû Osmân Saîd bin İsmâil bin Saîd bin Mensûr el-Hayr’n-Nişâbûrî hâfız-ı esrâr-ı tarikat 
ve nâzır-ı ebvâb-ı hakikat Yahyâ bin Muâz ve bâhir-i pâdişâh-ı Kirmânî be-mülâzemet-i 
şeyh Ebû Hafs âmed Şeyh ve hod râ der akd-i vvey âverd ve ba’de ez şeyh sî sâl be-vicâyı 
şest ve mahsus bûd. Bâ işârât-ı bülend ve kelimât-ı âlî ve hûn-ı vefat kerd mî Cüneyd bed 
küftend sühanân çemahal mî hande güft dûst pîş dûst, dûst mî dûr hande berâyı kodâm 
vakteş âverdend ki çûn der güzeşt hem çenân handân bûd. Ve vey râ dîdî tasavvur kerdî 
ki zinde est. Asleş ez Hîrî bûd. Ve ân mahalle bûde est ez mahallât-ı Nişâbûr ve hâlî mak-
bere est der şehr-i köhne ki ân râ İşâbur handend ve kabr-i Şeyh bîze ancâst. Vefâteş 
sene semâniye ve tis’în ve mieteyn bûd. 

[31]

İsmail Sülemî

Âmil-i âlim ve sâlik-i vâsıl Ebû İbrâhîm İsmâil bin Muhammed bin Abdullah el-müzekker 
el-Buhârî el-ma’rûf be-Sülemî felek-i bahr-i ma’rifet ve felek-i şems-i muhabbet bûd. Ve 
kitâb-ı taarruf şerhî nüvişte est ki tâ kalem-i kudret rakam-ı îcâd ber safehât kevn kuşî-
de est nakşî bedân zîbâyı ber levh beyân-ı merkum nişde est. Ve în hâl ba’de ez mutâbaat 
be-kemâl ma’lûm tevân kerd. Tüvüffiye be-Buhârâ yevmi’l-isneyn ba’de’z-zuhri’s-sâdisi 
aşer amin zİlka’de sene erbea ve selâsîn ve erbaamie.

Ebu’l-Kâsım Nasrâbâdî

Şeyh-i Horasan ve mukaddem-i mesînân Ebu’l-Kâsım İbrâhîm bin Muhammed bin Mah-
mûd en-Nasrâbâdî en-Nîşâbûrû sâhib-i kelimât-ı latîfe ve câmi-i işârât-ı zarîfe bûd. Ve o 
râ makbuli’t-tâifeteyn güftendi şast hac piyâde güzârde bûd. Ve be-âhir-i ömr mücâvir-i 
Harem şod. Rûzî der hâtıreş âmed şast hac güzârde em. Her âyine merâ mededî temâm 
bâşed der sırreş nedâkerdend ki istiğnâyı în hazret ez ân ziyâretest ki şast hac bel ki şeş 
sad hezâr hac yahvî erzed-i şeyh dâd heşt ğâlib âmed be-arafât ber âmed ve münâdî zed 
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ki mine’l-kâsım Nasrâbâdî em şast hac piyâde güzâredem ve eknûn bed ve nân mî ferû-
şem kîst ki ez min be-hıred-i a’râbî güfte ger dast mî gûy men harîdem şeyh dûtemân-ı 
pesend ve bîkî dâd pes be-kûşe-i rakb ve güft Îlâhî tâ hayâlî şast hac daştem eknûn hîç 
nedârem vemüflis çe konem âvazî âmed ki hôş bâş ki mâ harîdâr-ı müflisâ nîm tüvüffi-
ye sene sitte ve kîle seb’ ve sittîn ve selâse mie.

Ahmed Züccâc

Kehf-i eâzım-ı takvâ ve kutb-ı ekârim-i ma’nâ Ebû Muhammed Ahmed ez-Züccâc Şeyh-i 
Şüyûh-ı zemân ve imâm-ı eimme-i cihân bûd. Ve der tarik-i tahkik kademi râsih daşt. Ve 
o râ kutbü’t-tasavvuf güftendi ve rukni’l-fukarâ handendi.

Pendâr-ı Şîrâzî

Ebu’l-Hasen Pendâr bin el-Hüseyin bin el-Mühleb eş-Şirâzî âlim-i usûl-i hakâik ve ârif-i 
kavâid-i dekâik bûd. Ve meyân-ı vey Şeyh-i kebîr muâvizât bisyârest ve o râ bâbü’l-fü-
tüvvet ve şahsu’l-mürüvvet güftendi tüvüffiye sene selâse ve hamsîn ve selâse mie Bâr-
cân fâris der zemân-ı Mutî’.

Ahmed Harîrî

Bâsit-ı ulûm ve vâzı-ı ulûm Ebû Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin el-Hüseyin 
el-Harîrî ez sâbirân-ı Cüneyd bûd. Ve meşâyih-i zemân o râ sefinetü’l-ilm güftendi. ÇE 
heme esnâf-ı ulûm hıbr daşt ve terakkî o der tasavvuf be-derece-i resîd ki Cüneyd vey râ 
fermûde ki mürîdân râ edeb âmûd ve riyâzat-ı vey râ fermûd ki mürîdân râ edeb âmûd 
ve riyâzat-ı fermây ve ba’de ez Cüneyd vey râ becâyı o nişânedend ve nûy-ı ahdî o tâ 
merd kerdend. Tüvüffiye sene ihdâ ve işrîn ve selâse mie be-zemân-ı Muktedir Halîfe.

Ebû Ali Rodbârî

Ka’be-i âmâl Ebû Ali bin Muhamed bin el-Kâsım bin Mansûr bin şehrbâr er-Rodbârî 
el-Bağdâdî ezraf-i meşâyih-i zemân ve âlimberten-i ehl-i irfân bûd ki o râ a’lemü’s-sehâ-
viyyât el-efâ gûyend âverdeend rûzî cem’ ez vey porsîdend ki ez koça mî ây güft ez ân 
cihân küftend koça mî revî güft bedân-ı cihân güftendi bîst berîn cihân çe mîkonî güft 
efnûs mîdârem güftendi çekûne güft nân-ı în cihân mîhorem ve kâr-ı ân cihân mîkonem 
âhir-i ömr be-Mısr mukim şod. Ve Ancâ vefat kerd sene 322.

Ebu’l-Hüseyin Verrâk

Ebu’l-Hüseyin Muhammed bin Sa’d el-Verrâk en-Nişâbûrî hümâyı hevâyı himmet ve 
sîmra-ı vâfest kurbet bûd. Ve der dekâik-i ulûm-ı muâmelât sühan güftî ve meşâyih-i 
vey râ a’zam-ı mu^tekıd bûdendî der Nişabur vefât kerd. Sene işrîn ve selâse mie.
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Ebû Abdullah Terğîdî

Ebû Abdullah Muhammed bin el-Ber bin el-Hasen et-Terğîdî ve kîle er-ravğîdî et-Tûsî ez 
ecille-i meşâyih-i Horasan ve sâhib-i âyât ve burhân bûd. Ve o râ Şeyh-i kebîru’l-himmet 
handendi. Tüvüffiye ba’de’l-hamsîn ve selâse mie.

Ebû Muhammed Râzî

Ebû Muhammed Abdullah bin Muhammed Abdullah bn Abdurrahman eş-Şa’rânî er-
Râzî bûden bud. Be-âdâb-ı ekâbir ve müzeyyen-i eş-Şa’rânî bâtın ve zâhir ve der Nişabur 
nişestî ve şeyh Ebû Osmân vey râ ta’zîm temâm kerdî vefâteş sene selâse ve hamsîn ve 
selâse mie bûd.

[32]

Ebû Ali Dekkâk

Hâfız-ı dekâik ma’rûf ve vâkıf-ı tarâif muhibbü’l-üstâd Ebû Ali el-Hüseyin ed-Dekkâk 
en-Nişâbûrî ez efâzil-i ehl-i mücâhedet ve ekâbir-i erbâb-ı müşâhedet bûd ve ez vey 
kerâmât-ı acibe ve hâlât-ı ğarîbe dîdeend. Yekî ez ekâbir gûyed rûzî meclis-i vey âme-
dem ber niyyet-i ân ki ez vey ma’nâ tevekkül be-resm ve der ân tefeşşî sezâ konem çûn 
be-neştem nazarem ver restâr-ı şeyh üftâd restârî be-inâyet-i nîgû bûdenem bedân 
meyl kerd esnâyı ân hâl güftem ey şeyh tevekkül çîst güft ân ki tam-ı ez restâr mer-
dimân kûtâh konî în be-güft ve restâr-ı Yesevî men indâhat vefâteş be-Nişabur bûd fî 
Zilhicce sene hams e erbaa mie ve kabreş ancâ zâhrest.

İmam Kuşeyrî

Şeyh-i İmâm ve zeyyinü’l-İslâm Ebu’l-Kâsım Abdülkerîm bin Hevâzin el-Kuşeyrî ârifân 
ve safvet-i mükâşifân bûd. O râ letâf-i bisyâr ve zerâif-i şemârest. O râ be-şerh-i ker-
den-i hadd-i beyân nîst. Ve dekâik-i ibârât-i Risâle-i Kuşeyriyye ki der ahvâl-ı sûfiyye 
nüvişte est. Ve hakâik-i Letâifü’l-İşârât ki der te’vîl-i Kur’an te’lif kerde est. Berîn da’vâ 
dû şâhid-i adl ve dû gâh rast. Veladeteş der Rebiulevvel sene sitte ve seb’în ve selâse mie 
bûd. Ve vefteş der sabâh-ı rûz-ı yekşenbe kable ez tulû-i âfitâb yazdehem-i rebiulahir 
sene 365.

Ali El-Hazarî

Ebu’l-Hasan Ali bin İbrâhim el-Hazarî el-Basrî İmâmî acîbü’ş-şân bûd. Ve der fezâil ve 
kemâl ve irfân sütûde-i ekâbir-i zemân ve o râ seyyidü’l-kavm güftendi. Ve ez kelimât-ı 
o est ki semâî ki dervîşân mî konend âverd hâst ân kes be-hakk-ı şeneved be-hakk-ı râh 
be- ebed ve ân kes ki be-nefes şeneved der zendeka-i âfted. Tüvüffiye be-Bağdâd yev-
mi’l-Cumua fî evâsıt-ı şehr-i Zilhicce hacce âmedî seb’în ve selâse mie.
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Ebû Abdurrahman Sülemî

Ebû Abdurrahman Muhammed bin el-Hüseyin bin Muhammed bin Mûsâ es-Sülemî en-
Nişâbûrî İmâm-ı evliyâ ve kıdve-i etkıyâ bûd. Ve vey râ müellifât bisyârest ez ân cüm-
le-i kitâb tabakâtü’l-meşâyih ki der tarikat mânend ân tasnîfî nekerdânend ve hakâik-i 
Sülemî ki der te’vîlât-ımesel ân te’lîfî nîz dâhiyye end. Ve fî şekk ez cümle-i âyimebûde 
est. Velâdet-i o der sene selâsîn ve sâlâse mie bûd. Vevefâteş der sene isnâ aşera ver 
erbaa mie.

Ca’fer-i Huldî

Ebû Muhammed bin Cafer Muhammed bin Nusayr el-Havâss el-Huldî el-Bağdâdî bis-
yar-ıı peydâyı rızâ ve tayyâr-ı hevâyı vefâ bûd. Ve o râ merciun ileyh kavm bûde est. 
Ve ez sühanân-ı o est ki ism-i a’zam der hîç zemân mütecellî neşod illâ der zemân-ı Pey-
ğamber-i mâ salevâtullâhi aleyhi ve selâmühû. Ve işâret-i şeriat-ı ümmet-i o niyyet-i 
cevâmii’l-kelîm ezîn hâl hâkî ve ez în nükte muhbirest. Ve isnâd-ı vey be-Huld kerde end 
ve ân mahalle ânest ez mahallât-ı Bağdâd ve güfte end ki ân mahalle râ mahalle-i hâlid 
gûyend ve nîst bedân mahalle-i Hâlidî nüvisend ammâ kavl-i evvel esahh est. Tüvüffiye 
be-Bağdâd.

Serrâc Ebû Nasr

Kutb-ı zamân ve mukedâyı devrân Ebû Nasr Abdullah es-Serrâc et-Tûsî el-ma’rûf bi-Tâvu-
si’l-fukarâ ez fırka-i evliyâ ve zümre-i etkıyâ bûd. Müddetî der Bağdâd sâkin şod. Be ezan-
câ Nişabur âmed ve âhir azîmet Tûs ve incâ müteveffâ şod. Ve mezâr-ı o ve incâ zâhirest. 
Gûyend şeyh fermûd ki her kerâmervez der havâlî kabr-i mâ reft konend ferdâyı kıyâmet 
şefâat-ı o ber men est. Ve berîn sebeb besî ez ekâbir der havâlî mezâr-ı şerîfeş âsûde end.

Ahmed Rodbârî

Ebû Abdullah Ahmed bin Atâ bin Ahmed er-Rodbârî Hâherzâde-i Ebû Ali Rodbârî bûd 
ve der envâ-ı ulûm ve kemâlât ber heme akvâl tefevvuk daşt. Ez ecille-i meşâyih-i Şâm 
şemerde end. Ekser evkât tasavvur neştî ve ân mevzi’est. Ez vilâyet-i Şâm ve hem ancâ 
vefât kerde sene sitte ve sittîn ve selâse mie. 

Ebu’l-Bekâ Makarrî 

Ebu’l-Kâsım bin Ahmed bin Muhammed el-Makarrî ez ekâbir-i imâm ve efâzil-i İslâm 
bûd. Tüvüffiye beNişabur sene semân ve seb’în ve selâsemie.

Ebû Kâtib Ali

Mücâvir-i Harem-i mücâhedet ve mülâzım-ı makâm-ı müşâhedet Ebu Ali el-Hasan bin 
Ahmed el-Kâtibi’l-Mısrî ârif-i kebîri’l-hâl ve sâlik-i zâhiri’l-kemal bûd. Ve şeyh Ebu Os-
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man hayr vey râ ta’zîm kerdî ve kenîz Ebû Ali el-Kâtib min efzali’s-salikîn ve her gah ki 
vey râ şekl-i âfitâdî Hazret-i Mustafâ râ sallallâhü aleyhi ve sellem der hâb dîdî ve ân 
şekl ber vey hal kerdânîdî. Tüvüffiye sene selâs ve erbain ve selâse mie be-zemân-ı Mutî’.

[33]

Ebû Saîd ibnü’l-Hayr

Sultân-ı tarikat ve burhân-ı hakikat Ebû Saîd bin Ebi’l-Hayr Fazlullah bin Muhammed 
bin Ebi’l-Hayr el-Meymenî vâzı-ı tarîkati’s-sûf ve hâbgâh ve rüsum bûd. Ve ez ân sûfiy-
ye mensûb be-dûst. Kerâmâreş ziyâde ez şerh est. Ve şeyh-i muâsır reîs Ebû Ali Sînâ 
bûd. … zarûrî peyâmedend çûn reîs bırûn âmed telâmeden suâl kerdend ki şeyh râ hûn 
dîdî fermûd ki her çe mâ râ nesteem ve dîde est ve ba’de ez ân mürîdân ez şeyh suâl ker-
dend ki reîs çün dîdî güft her çe mâdendîm o râ şite est. Velâdet-i şeyh rûz-ı yekşenbe 
ğarre-i Muharrem sene seb’ ve hamsîn ve selâse mie ve vefâteş çehârem-i Şa’bân sene 
erbain ve erbaa mie ve ömreş hezâr mâh temâm bûd ki heştâd ü seh sâl ve çehâr zemân 
bâşed ve o râ der sene sitte hırka be-şeyh Abdurrahman ve sene sohbet be-şeyh Ebû’l-
Fazl Hasan.

Ebu’l-Hasan Ğaznevî

Âlim-i işârât ekârim-i ve sâhib-i beşârât-ı mekârim Ebû Muhammed Ca’fer bin Abdullah 
el-Hüdâ Şirâzî der zemân-ı hod fâik-i akrân hôd bûd ve der ilm ve kemâl hâl-i nedaşt ve 
meşâyih-i o râ nehri’l-fütüvvet handendi ber Şeyh Şibli vey râ ta’lîm bisyâr kerdî.

Ebu’l-Fazl Hasan

Zeyn-i evtâd ve şeyh-i ubbâ Ebû’l-Fazl Muhammed bin Hasan el-Haylî es-Serahsî sürûr-ı 
sâlikân-ı tarik ve ve cemâl-i cânhâyı ehl-i tahkik bûd. Peyveste der cebel-i Lekâm bûdî 
ve der tarikat ve ma’rifet kademi sâbit daşt. Ve der riyâzat ve mücâhedet keşî mânend 
vey be-nûdî ve ez sühanân-ı o est ki ed-dünyâ yevmün ve lenâ fîhi savmün.

Ebu’l-Ferec Tarsûsî 

Ebu’l-Hasen Ali Kureyşi

Mimşâd Dîneverî

Bâni-i mebânî-i ma’rifet ve müctehid-i kavâid-i muhabbet Ebû Ali Mimşâd bin Abdullah 
ed-Dineverî sadr-ı mesned-i irşâd ve bender-i burç-ı ictihâd bûd ve o râ ez kibâr-ı meşâ-
yih şemerdendî ve miftâhu’l-mezheb handendi ve der mürüvvet –i vey elletî zâhrun ve 
burhâniyyün bâhir bûd. Ez sühanân-ı o est ki men dehale alâ şeyhin bi-hattıhî inkataa 
an berekât-ı ru’yetihî ve kelâmihî ve mehâsinihî.
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İbn-i Cemil Fazl

Efzal-izühhâd ve ekmel-i ubbâd Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Muhammed bin el-fazl imâm-ı 
ehl-i tasavvuf ve imâm-ı erbâb-ı tasarruf bûd. Ve meşâyih-i rüzgâr vey râ bisyâr ta’zîm 
kerdendi ve hıbru’t-tasavvuf handendi vakt-i vey der hadd-i Hızır benâyed.

Ebu’l-Kâsım Kirmânî 

Nâdiratü’l-asr vea’cûbeti’d-dehr Abu’l-Kâsım Abdullah bin Ali bin Abdullah el-Cürcânî 
kutb-ı zamân ve muktedâyı yegâne bûd. Ve vey râ ez cümle-i aktâb seb’a şemerdend 
ve o râ kerâmât bisyârest velÂdeteş sene semânîn ve selâse mie bûd. Ve vefâteş Rebiu-
levvel sene seb’a ve sittîn ve erbaamie bûd. Ve ez ancâ ma’lûm mîşeved ki o be-haseb-i 
rûhâniyyet mürîd-i şeyh Ebû Osmân Mağribî bûde est. Târih-i vefât-ı Şeyh Ebû Osmân 
kable ez velâdet-i Şeyh Ebû’l-Kâsım est. Be-heft de sâl ve be-kavlî heşt sâl vallâhü a’lem 
bi-hakîkati’l-hâl.

Ca’fer Hüdâ

Âlim-i işârât ekârim ve sâhib-i beşârât-ı mekârim Ebû Muhammed Ca’fer bin Abdullah 
el-Hüdâ Şirâzî der zemân-ı hod fâik-i akrân hôd bûd ve der ilm ve kemâl hâl-i nedaşt ve 
meşâyih-i o râ nehri’l-fütüvvet handendi ve Şeyh Şibli vey râ ta’lîm bisyâr kerdî.

Ebû Osmân Mağribî

Felek-i siyâdet ve âfitâb-ı saâder Ebû Osmân Saîd el-Mağribî ez büzürgân-ı ehl-i temkin 
ve havâss-ı âlem-i yakîn bûd. Ve der fünûn-ı ulûm hattî ekmel ve fastî eczel daşt. Asleş 
ez Fîruz-ı Mağrib bûd. Emmâ be-Mekkî bî der şod. Ve ez cümle-i meşâyih-i Harem est ve 
gûyend âhir-i ömriyye Nişâbur âmed ve încâ müteveffâ şod. Sene 63 vekîle 70 ve selâse 
mie. Veo râ der silsile est silsile-i sohbet bâ Ebû Amr Zeccâcî köşd. Ve silsile-i hırka be-
Şeyh Ebû Ali daşt.

[34]

Ahmed Câmî

Pişvâyı nâm ve fethi’l-İslâm Ebû Nasr Ahmed bin Harîr bin şeyyedellah bin el-Leys 
el-Buhârî sümme’n-Nisâmikî el-ma’rûf bi’l-Câmî müstecmi-i şerâit-i teverru’ ve müs-
tekmil-i merâsim-i tevâzu’ bûd. Ve velâdeteş der nâmık ittifâk üftâd ve ân dehî est. ez 
tevâbi-i Nişâbûrî sene ihdâ ve erbain ve erbaa mie ve nûd ve penç sâl ömr yaft. Ve derîn 
müddet şeş sad ve hezâr kes ber dest-i o tevbe kerdend ve penç ve sad kâfir müslümân 
şodend. Ve der bîst ve dû sâlikî tevfîk-i tevbe yaft. Ve şerde sâl dder kûh be-riyâzat güzâ-
rend ve o râ müelliefât bisyârest. Çûn künûzü’l-hikem ve fütûhu’l-kulûb ve şerhi’l-kânîn 
ve ravzatü’l-müznibîn ve miftâhu’n-necât ve ğayrihâ ve vefateş der Hijdehem mâh-ı 
Muharrem bûd sene sitte ve selâsîn ve hamse mie ve der Ma’dâbâdcâm medfûnest.
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Hâce Ebû Tâhir

Ferzend-i Üzeyr Şeyh Ebû Saîd bûd. Ve der kemâl-i hâl ve uluvv-i himmet mânend hod 
nedaşt ve şeyh der vakt vefât-ı îşân râ vasiyyet kerde bûd ki ba’de ez vefât men bede-
vazde sâl în hırka-i merâ be-dest-i hod ve şeyhu’l-İslâm Ahmed Hayyâm nûşân ve Hâce 
Ebû Tâhir ba’de ez inkızâyı müddet hırka derAhmed Hayyâm poşânîd ve de sâl bûd ki 
peder nîk mütevffâ şod. Ve pençâh sâl be-zîst veder sene semânîn ve erbaamie vefât 
yaft.

Ebûbekir Nessâc 

Ahmed Ğazâlî

Âlim-i Rabbânî ve ârif-i esrâr-ı samadânî el-Feth Ahmed bin Muhammed el-Ğazâlî sâ-
hib-i kerâmât bûd. Ve kabûlî temâm daşt sûfiyye o râ melik-i ebdâl güftendi bustân-ı 
ehl-i şerîa mevsuf ve ma’rûf ve der meyân-ı erbâb-ı tarîka mezkûr ve meşhûd est. Birâ-
der-i büzürgvâr-ı o Huccetü’l-İslâm Muhammed Ğazâlî fermûdî ki mâ râ be-tarîk-i tah-
sil dest ve o Ahmed râ be-vâsıtat-i riyâzet revî nemûd. Tüvüffiye be-Ğazvın sene seb’a 
aşera ve kable işrîn ve selâse mie 

Tavusu’l-Harameyn 

Sâlik-i mesâlik-i kemâl ve mâyir-i harîm-i ikbâl mütâbi-i seyyidi’s-sekaleyn müşerref 
be-lakab-i Tâvusü’l-Harameyn Ebu’l-Hayr ikbâlü’l-Habeş ez büzürgân râh-ı Hüdâ ve 
tâifân-ı harem-i safâ bûd. Sad ve bîst sâl ömr daşt. Ve der ebr kuvvet müteveffâ şod fî 
Ramazân sene işrîn ve erbaa mie ve ravzaeş incâest ve ân makbere râ hâstî est ki eger 
tis’în mîsâzend hân mîşeved tâ mertebe-i ki sâyibân kirbâs nîz nemî pezîr nemî devnî 
tereddüd kıble-i duâyı der remendân ve ka’be-i hâcib revâyı niyâz mütedâin est.

Rûyem-i Bağdâdî

Vahîdü’l-asr ve imâm-ı dehr Ebû Muhammed Rûyem bin Ahmed bin Yezîd bin Rûyem 
el-Bağdâdî ez ecille-i sâdât-ı tasavvuf ve eizze-i nükabâ-i tasarruf bûd. Ve musâhib-i sır-
rî Cüneyd ihtisâs temâm yaft. Ve Cüneyd mîgüft mâ ârifân meşğûlîm ve Rûbem meşğûl 
fâriğest ve o râ der tarikat tesânîf bisyâr hest. Ez ân cümle-i kitâb ğalatu’l-vâhidîn kûr-
deşân-ı o güfte end ve men hakka en yektübe bi’l-kabri lâ bi’l-hayri ve ekâbir-i sûfiyye 
o râ hablü’l-mümterîn handendi. Tüvüffiye be-Bağdâd sene selâsemie ve der makber-i 
Serîdiyye medfûnest.

Ebu Ali Fârmedî

Ebû Ali el-Fazl ve Muhammed bin Ali el-Fârendî et-Tûsî lisân-ı Horâsan ve şeyh-i civan-
merdân bûd. Der evvel be-İmâm Ebû’l-Kâsım Kuşeyrî sohbet daşt. Ve der âhir be-mülâz-
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met-i şeyh Ebû’l-Kâsım iştiğâl nemûd. Ve o râ dû silsile est. Sohbet-i şeyh Ebu’l-Hasen Ha-
rakânî ve silsile-i hırka be-şeyh Ebû’l-Kâsım Veftî ki o râ porsîdend ki çâ medh kersekî 
mîkônî güfte ger Firavn ger sene bûdî ‘ene rabbükümü’l-a’lâ’ negüftî. Ömreş heftâd ve 
sâl bûd. Tüvüffiye sene seb’ ve seb’în.

Muhammed bin Hameviyye 

Ebû Abdullah Muînüddin ve kîle Ebu’l-Hasen binHameviyye el-Kisrevî el-Hûsenî serûh-
men-i velâyet sadr-ı encümen-i hidâyet bûd ve o râ azîzü’l-kavm güftendi ..

Şeyh Ebu’l-Abbâs

Şeyhu’l-Meşâyih Ebu’l-Abbâs bin İdrîs mühbit-ı envâr-ı Rabbânî ve muzhir-i esrâr-ı Sü-
bhânî bûd. Ve ez cümle-i eimme bûdest. Ve ez vey kerâmât-ı bisyâr müşâhede üftâd bûd.

[35]

Zahîruddîn Îsâ 

Mecma-ı a’lâm-ı edeb ve merkez-i aksâm-ı taleb Şeyhu’l-İslâm Ebû’l-Mefâhir Zahî-
ru’l-hak ve’d-Dîn Îsâ bin Ahmed be-fünûn ilm araste ve himmet ez kevneyn ber haste 
bûd. Ba’de ez ân şeyhu’l-islâm Ahmed çehârde ferzend ercümend der hayât bûdend her 
yekî sultân-ı serîr daşt ve pâdişâh-ı iklim bîneş İmâm Şeyh Zahîruddîn râ hânî dîger 
bûd. Tüvüffiye kable itmâm-ı sitte mie ve der Katrâb medfûnest ve ân dehest ez nevâhî 
Herat. 

Ebu’l-Feth Câmî

Ebu’l-Feth Kudbiddîn Muhammed bin Şeyh Şemsüddin Mazhar bin Esah, mürîd-i ammu 
büzürgvâr-ı hod. Ve müellefât-ı o der tarikat bisyâr est ez ân cümle Hadîkatü’l-Hakâik 
Şerîat ve Dekâik tarikat nazîr nedâre yekî ez ekâbir der vasf-ı ân risâle ve kaside-i zîbâ 
dâred ve matla-i êşk înest Kitâbü’l-Hadîkat Bahru’l-kemâl - tezmanne evfâ meâni’l-celâl.

Aynü’l-Kuzât Hemedânî 

Aynü’l-kuzât ârif-i Hemedânî ahter-i âsumân-ı muhib ve gevherkân-ı meveddet bud. Ve 
o râ resâil bisyâr ve tesânîf bî şemârest ve kerâmât-ı o de hayyiz-i ihsâ ne-bâyed. Ve ez 
cümle-i işârât kum bi-izn-i Aynü’l-kuzât karaa esmâi üli’l-ebsâr ne nebûî nemûde est. 
Der ân bâb seccâl-i tesâmim tevâned bûd.

Ebû Saîd Mahzûmî

Ebu’l-Abbâs Nihâvendî
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Ahmed Esved Dîneverî

Ahter-i neb-i yakîn ve gûher-i derc-i temkin şeyh-i şüyûh Ebû Abdullah Ahmed el-Esved 
ed-Dîneverî ez ekâbir-i zühhâd ve eâzım-ı ubbâd bûdî. Rûzî sühan hakikat mî güft ve ân 
hîş mî mürîd güftendi çe mî konî gğft hem şerâb hâreem ve hem şerâb ve hem sâkîem 
tüvüffiye be-kurb-i ez erbea mie.

Ebû Abdullah el-Hafîf

Ebû Abdullah Muhammed bin el-Hafîf ed-Deylemî Şîrâzî şeyh-i şüyûh-ı zemân-ı hod 
bûd. Kemâlât-ı o bisyâr ve menâkib-i o bî şemâres ve meşâyih-i o râ şeyh Kesîr gûyend 
ve nâfizü’l-mezheb hânend ve hâtem-i sûfiyye-i selef dânend. Rûzî sebebi şerh der dest 
güft în sebebi lutf est der sereş nedâdend ki şerm nedârî ki tâm mâ ber sebeb-i nehî be-
ka’re-i zed ve sû kond hûder ki tâzende em diğer sebeb der dest nekîrem ve sîm Ramazân 
sene ihda ve seb’în ve selâse mie vefât yaften. Ömreş sad ve çehârde sâl bûd ve ravza-i 
şerîfeş der kubbe-i Şirâzest ve o râ silsile est. Silsile-i sohbet be-Ca’fer Hudâ ve silsile-i 
hırka be-Rûbem Bağdadî.

Yusuf Hemedânî

Ârif-i Rabbânî ilm-i esrâr-ı Sübhânî Ebû Ya’kûb Yûsuf bin Eyyûb el-Hemedânî kıble-i 
mükâşefât-ı tarîka ve kıdve-i vâkıfân-ı hakîka bûd. Vey râ ez cümle-i eimme şemer-
dend. Silsile-i meşayih-i Buhâra kaddesallâhü ervâhahüm bedîn büzürgvârmî koşd ve 
kerâmât-ı ne der ân mertebe est ki be-hayyiz-i ihsâ râ mecâl-i vüs’at ân tevâd bûd.

Dâvud bin Muhammed

Ebû Ahmed Dâvud bin Muhammed el-ma’rûf be-hârâmi’l-fukarâ ser âmed-i rüzgâr-ı 
iftihâr ve meşâyih bâ mikdâr bûd ve kelâmî âlî daşt ve kerâmât-ı o bisyâr est. yeki ez 
ekâbirân râ der deşkem bedîd âmed cümle-i etıbbâ râ hâzr kerdend ve ilâc-ı ân be-acz 
i’tiraf nemûdend kazâ râ şeyh der ân havâlî mî güzeşt ğalğala-i şenbed güft çe mî reved 
hâl-i bâz nemûdend şeyh na’leyn bîrûn kerd ve güft serîd şekem o ferved âverîd çenân 
kerdend şifâ yaft ve tâ zende bûd her kez-i dîger derd-i nekerd bi-bereket-i ân büzürkvâr.

[36]

Yahyâyı Câmî

Ebû Muhammed Kutbüddin Yahyâ bin Ebi’l-Fazl Mahmûd bin el-Evcüh el-Buzcânî 
mezîd-i peder-i büzrgvâr-ı hod bûd. Der bâbi’ş-şây-i hakâik ve ebdâ-i dekâik nazîr ne-
daşt ve câmi-inigân-ı hakâyık-ı şeriat ve ulûm-ı dekâik-i tarikat bûd. Ve ziyâret-i ha-
rem-i muhterem müşerref şod. Vefâteş be-kurb-i hamsîn ve tisamie.
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Ebu’l-Fazl Câmî

Şeyh-i zamâned ve muktedâyı yegâne Ebu’l-Fazl Mahmûd bin Evhad Hâkim bin Ebi’l-Kâ-
sım el-Câmî ez efâzıl-ı rüzgâr ve ekâbir-i âlî mikdâr bûde est. Ve der nazm ve nesr beyânî 
vâfî ve kelâmî daşte ve o râ râsih-i muhakkikin güftendi.

Ebu’l-Fazl Bağdâdî

Efzal-i eşrâf-ı evliyâ ve ekmel-i emcâd-ı etkıyâ ebû’l-Fazla mecidü’l-hak ve’d-dîn Mu-
hammed el-Bağdâdî derece-i tarîka-i tefviz ve teslîm ve gülşen-i ravza-i ez ân ta’zîm 
bûd. Ve âyât-ı bâhire ve berâhîn-i zâhire-i est ki ez dest-i kârî beyân ve zebân derekî 
beyân istîfâyı âm dâred.

Şeyh Attâr

Sultân-ı sâlikân-ı tarikat ve zemân-ı hakikat Ferîdüddîn Ebû Abdullah Muhammed 
el-Attâr en-Nişâbûrî zeyn-i evtâd ve şeyh-i erbâb est. Ve der tarik-i tasavvuf çûn resâil-i 
şerîfe-i ev nesâha end. Ve mânend-i kütüb-i münîfe-i o ber dâhte-i ve cevher-i zât-ı ma’ri-
fe. Ân esrâr-ı nâmhâ ber kesî rûşen kerd ki be-Mantıkı’t-Tayr hakâik-i ârif bâşed ve şeyh 
der vâkıa-i Tatar şehîd şod. Sene sitte ve semânîn ve hamse mie. Ve der Şâryâh medfû-
nest. Âverde şod ki der mahall-i şehâdet în rubâî mnhâned rubâî dil hûn şod. Ve şart 
çâre sâzî ânîst der hazret-i o kemine bâzî ânîst. În heme hem hîç nemî bârî güft.

Muhammed el- Ya’mûne

Ebu’l-Hasan Muhammed bin Abdullah el-Ma’rûf Ya’mûne yekî ez eimme-i rüzgâr ve ecil-
le-i nâmdâr bûd. Der envâ-ı ulûm ve esnâf-ı hikem hattî vâfir ve kısmî kâmil daşt. Ve o 
râ zarîfü’l-kavm güftendi ve peder-i hâl kâzî Vechüddin Sühreverdî bûd.

Ferah Ahî Zencânî

Semere-i şecere-i havf ve recâ ve şukûfe-i ravha-i şeker ve rızâ ârif-i Rabbânî şeyh-i în 
Ferah Zencânî ârif-ii refîu’l-mikdâr ve sâlik-i bâ i’tibâr bûd. Ve o râ ez ecille-i evliyâ şe-
merdend sabâh-ı rûz-ı çehârşamba ve hamsîn ve erbaa mie vefâ yaft.

Hüseyin el-Ekâd

Zâri-i mezâri-i mücâhedet ve sâlik-i mesâlik-i müşâhedet Ebû Ali Kemâli’l-Hak ve’d-Dîn 
el-Hüseyin el-Ekâd el-Fârisî kâsıd-ı makâsıd-ı visâl ve vâkıf-ı mevâkıf-ı kemâl ve tâlib-i 
metâlib-i izz ve iclâl ve fazl ve mürüvvet ve irfân ve fütüvvet nazîr nedaşt vefâteş keble 
ez itmâm-ı erbea mie bûd.

Ebu’l-Feth Hamevî

Sadr-ı kebîr ve bedr-i münîr İmâdüddin Ebu’l-Feth Ömer bin Ebi’l-Hüsyin el-Hamevî Ah-
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sen-i evliyâ ve eşref-i evlyâ ve etkıyâ bûd. Ve ez sühanân-ı o est ki âkıbet râ taleb ker-
düm der pinhâyı yaftem ve selâmet râ cism der hâmûşî dîdem. Beyt: Her ki uzlet girift 
be-men şod, Her ki hâmûş göşt selâmet şod.

[37]

Ebu’l-Berekât 

Nûr-ı dîde-i etkıyâ ve sürûr-ı sîne-i evliyâ Takiyyüddin Ebu’l-Berekât kalb-i siyâd-ı mürü-
vvet ve beşiyyet ve penâh-ı ehl-i fütüvvet bûd. Ve dâim bedel der huzur ve müşâhede ve 
beten der riyâzat ve mücâhede bûdî ve der în tarik mertebe-i büzürk ve himmet-i âlî daşt.

Seyfüddin Abdülvehhâb

Ebu’l-Hasen Ali ibn-i Ahmed

Seyyid Abdülkâdir Geylânî – Hazret-i Sultân-ı Evliyâ

Ebû Amr

Kâdı Fakîhüddîn Sühreverdî

Mübriz-i sadr-ı müşâhede ve mübâriz-i saff-ı mücâhede el-Kâdî Fakîhüddîn Muhammed 
es-Sühreverdî ammu şeyh Ebu’n-Necîb ve pîrâd bûd. Ve o râ ez ekâbir-i evliyâ şemerde 
end. Ve der silsile râ der sened-i hırka be-şeyh Muhammed Ameviyye ve sened-i hırka-i 
sohbet Bâhî Ferah Zencânî ve manzûr pîş efâzil bûde est. Ve o ra kerâmât-ı bisyâr dîde 
end.

Şeyh Ebû İshak Kâzerûnî

Şeyh-i netâic-i âfâk eş-Şeyh el-Mürşid el-istihkâk eş-Şeyh Ebû İshâk İbrâhim bin Şehr bâr 
bn Ferahu’l-Kâzur ve bî şeyh müstecâbü’d-da’ve imâm-ı sâhib-i rızâ bûd. Fezâil-i vey ez 
hadd-i efzûn ve menâkib-i vey ez hayyiz-i şemâr bîrûn est. Ve în zemâde çe bâşed der în 
müddet çehâr sad veytî ve ne sâl ez evkât ân büzürgân güzeşte est ber ân vey ki ez dîvân-ı 
‘vebteğû min fazlillâhi’ çerâ bâkiye hîç nev’ râci’ benûde est. Ve rûhâniyyet-i vey râ der 
bâb-ı be-hâcı murâdât ve ber âmeden mühimmât-ı halâik kuvvetî temâm daşt. Ömr-i 
şerîf-i işan heftâd ve dû sal bûd. Rûzî küşîne vakt-i namâz dier sânî zilkade sene sitte ve 
işrîn ve erbaa mie der ahdi el-Kâim billâh be-civâr-i rahmet-i İlâhî peyveste ve ravza-i 
mukaddeseş der kasaba-i Kâzrûn hâcet revâyı âlimyân ve melce-i ehl-i zemân est.

Hatîb Ebu’l-Kâsım

Şâh-ı serîr-i takvâ ve mâh-ı minber-i ma’nâ el-hatîbEbu’l-Kâsım Mahmûd bin Ahmed 
merkez-i dâire-i fütüvvet ve kutb-i felek bûd. Ve ez eâzim-i fuzalâyı şeyh Ebû İshâk est. 
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VeHazret-i Şeyh fermûdend ki el-Kâsım mâ şâhbâzest ki hayyiz der hevâyı lâhvât ve 
cezîr-i say-ı sahrâyı ğayb-ı hüviyyet dîde bâz nemî kond. Vefâteş be-kurb-i sittîn ve er-
baa mie bûd. Ve der Kârzûn medfûnest.

Muhammed Mâtegmil

Şeyh-i şüyûh ve imâmi’l-eimme Ebû Abdullah Muhammed mâtegmîl hulâsa-i meşâyih-i 
izâm ve nikâve-i ekâbir-i eyyâm bûd. Ve kelâm-ı o der bâb-ı hakâik hâlî dîger est. Yekî 
ez vey porsîd ki dûstî hakk-ı râciye alâmetest cevâb dâd ki her ki hak dâd vest dâd resî 
haslet dehîd. Sehâvetî rûz-i sehât ve deryâ ve şefkatî çûn âfitâb ve tevâzuî çûn tevâzu’ 
zemîn.

Muhammed Âvânî

[38]

Muhammed Seyfüddin

Der râye-i bahr-ı kuds ve ferzâne-i cem-i üns Mecidüddin Hüseyn Sekâ Sâkî şerâb-ı şevk 
ve nedîm-i meclis-i zevk bûd. Kemâl-i o ez şerh ve beyân-ı mîhâvez ve zebân-ı akl-ı ez 
edâyı künh evsâfeş âcizest.

Kutbüddin Ebherî

Yenbû-i envâr ve metbû-ı ahrâr ve ebrâr Ebû Abdullah kutbü’l-hakîka ve’d-dîn Muham-
med bin Muhammed el-Ebherî nûr-ı bâğ-ı ihlâs ve nûr-ı çerâğı ihtisâs bûd. Ve der tak-
dim-i vezâyif-i irfân ve merâsim-i ihsân kademi sâbit ve himmet-i âlî daşt. Ve güfte end 
ez eimme-i bûd est.

Osman bin Ömer Sayrafî

Yunus el-Fazl Mekkî

Ebu’n-Necîb Sühreverdî

Ebu’n-Necîb Ziyâüddin Abdülkâhir bin Abdullah bn Muhammed bin Abdullah bin 
Sa’dü’l-Bekrî es-Sühreverdî ammu Şeyh Şihâbüddîn bûd. Ve fezâil-i vey ez ân ziyâde nis-
bet ki ihsâ tevân kerd ve o râ sûfî saffe-i safâ ve halvet-i neşîn zâviye-i vefâ güftendi ve 
müellifât-ı vey bisyârest ez cümle-i kitâb Âdâbü’l-Mürîdîn ki dîde-i zemân cinân-ı kisâyı 
nedîde ve gûş-i rüzgâr-ı bedân mesâbe neşbende est. Tüvüffiye sene selâs ve sittîn ve 
hamse mie. Ve o râ der silsile est. Silsile-i hırkabe-Kameş Kâdî Vahyüddîn ve silsile-i soh-
bet be-Şeyh Ahmed Ğazâlî.
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Es-Suûd es-Sünbül

Mahmûd bin el-Halîfe

Seyyâre-i semâyı salâh ve setâre-i peydâyı felâh Sirâcüddin Mahmud bin el-Halîfe se-
mere-i şecere-i vefâ ve nesîm-i gülzâr-ı safâ bûd. Ve ez kemâl-i civanmerdi nasîbî emâm 
daşt. Ve meşâyih-i zemân-ı o râ Nûru’l-fakr güftend ve ez sühanâno est ki nemâz ve rû-
zekârî büzürkîst ez dil bîrûn kerden râ kavlî dîger. 

Ahmed bin Abdülkerîm

Sadr-ı meclis-i irfân ve bedr-i sihr-i ihsân Ebû Muhammed Ahmed bin Sadrüddin Abdül-
kerîm muktedâyı ekâbir-i zemân ve pişvâyı efâzıl-ı cihân bûd. Ve der rüzgâr-ı hod be-
kemâl-i ma’rifet ber cümle akrân tefevvuk daşt. Ve şeyhu’l-meşâyih-i devrân ve imâm-ı 
eimme-i zemân bûd.

Ammâr Bidlîsî

Pâkyâz-ı kûy-i tecerrüb-i kerem revân-ı râh-ı tevhîd Ammâr bin Yâsiru’l-Bidlîsî mür-
şid-i tarik-i reşâd ve hâdi-i erbâb-ı salâh ve sedâd bûd. Ve der velâyet-i o hîç ârifî râ şüp-
he nemâned est. Ve ez sühanân-ı o est ki sohbet-i merdimân mânend-i deryâyı jerefest. 
Ve uzlet-i çûn köştî est der ân deryâ eger mîhâhî ki der ân lücce ğark neşevî der kçştî 
be-neşîn ve hod râ ez ğark-ı burhân ve nüktei’s-selâm fi’l-vahde berhod hân.

Mahmûd Ârif

Mürettib-i zevâbit-i şeriat ve mutammis-i kavâid-i tarikat Hâce Mahmûd Ârif Rîvgerî 
şeyh-i şenâhat-i anber ve sürûr-ı meşâhîr-i evliyâ bûd. Ve fazîlet-i hâl ve alâmet-i kemâl 
ve hemîn bes ki be-hilâfet-i hâce büzürgvâr mahsus şode est. Ve Rivger karye est ez 
kurâ-i Buhârâ.

Hâce Abdülhâlık

Şeyh ale’l-ıtlâk ve kutbün bi’l-istihkâk kâşif-i hakâik-i meânî Hâce Abdülhâlk Ğucdü-
vânî matla-ı envâr-ı İlâhî ve menba-ı esrâr-ı nâ müntenâhî bûd. Ve ez cümle-i sâdât-ı 
melâmiyye est. Ve kerâmât-ı vey der hasr nebâyed. Rûzî cemâatî der hizmet-i Hâce ni-
şeste bûdend. Cevâbî ber suret-i zâhidân ez der âmed ve der kûşe-i be-neşet Hâce der 
ve nazar kerd ba’de ez sâatî ber hast ve güft Hazret-i Resûlullah sallallâhü aleyhi ve 
sellem fermûde est ki ittekû firâsete’l-mü’mini fe-innehû yenzuru bi-nûrillâhi sırr-ı în 
hadîs çist Hace fermûd ki sırr-ı în hadîs ânes ki zünnâr bîrî râ îmân ârî civan güft merâ 
bâz nâr çe kârest Hâce be-hâdim işâret fermûd hırka ez sırreş ber köşîded zîr-i hırka 
zünnârî be-bâşed cevab der hâl-i ân zünnâr kat’ kerd müslümân şodîm.
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[39]

Ebû Suud Endülüsî

Kutb-ı sipihr serây-ı muhabbet ve merkez-i dâire-i mücâhedet Ebû Suud ve kîle Ebû 
Saîd Muhammed el-Endülüsî kıdve-i urefâ ve evside-i fukarâ bûd. Ve bî şüphe ez evtâd-ı 
zemân bûde est.

Muhammed Râzî

Sahfe-i envâr-ı huzûr ve çeşme-i esrâr-ı sürûr Şemsüddin Muhammed er-Râzî sirâc-ı 
tarîk ve zînet-i ehl-i hakîkat bûd. Ve kerâmât-ı o bisyâr ve hâlât-ı o bî şemârest.

Bâhâüddin Zekeriyya

Muktedâyı esnâf-ı halâik ve mahsûs-ı tahkîk-i dekâik Behâüddin Zekeriyyâ bin Muham-
med Ebî Bekr el-Kâdî el-Mevâtânî bî şek ez eimme-i irfân ve ecille-i fuzalâ est. Nisbet-i 
hırka est be-Şeyh Şihâbüddin Sühreverdî est. Sohbeteş be-şeyh Necmüddin Kübrâ. Tü-
vüffiye sene erbea ve sittîn ve sitte mie ve ömreş sad sâl bûd neh ziyâde ve neh kem.

Şeyh Şihâbüddin Sühreverdî

Ebû Hafs Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Sa’d bin el-Hüseyin bin el-Kâsım bin 
en-Nasr bin el-Kâsım bin Muhammed bin Abdullah bin abdurrahman bin Kâsım bin 
Muhammed bin Ebû Bekir es-Sıddîk radıyallâhü anh vâhib-i mevâhib-i feyz ve kemâl-i 
ve nâsıb-i menâsib-i kadr ve iclâl bûd. Ve bî şek ez aktâb-ı în ümmet bûde est. Ve mu-
sannifât-ı o der tarîka bisyâr est. Ez cümle-i Avarifü’l-Meârif ki matla-ı envâr-ı irfân ve 
mecma-i esrâr-ı ma’rife-i Sübhânî est. Velâdeteş der evâhir-i Receb sene tis’ ve selâsîn 
ve hamse mie bûde ve der sene hams ü hamsîn mie be-Bağdâd âmed ve der sene sitte ve 
sittîn tarîk-i uzlet ihtiyâr kerd. Ve der çehârşenbe-i ğarre-i Muharremü’l-Harâm sene 
isnâ ve selâsîn ve sitte mie be-Bağdâd müteveffâ şod ve mezâr-ı mübârekeş ancâest. Ve 
müddet-i bekâihî fi’d-dünyâ sene 93.

Ebû Muhammed Rûzbehân

Sadr-ı encümen-i velâyet ve bâkûre-i çemen-i hidâyet Ebû Muhammed Özbehân bin 
İnnî sümme’l-Mısrî ez cümle-i evliyâ bûde est. Ve gûyend müjde sâl der makâm-ı hayret 
bûd ki der hâb ve nehôd der haber nedaşt ve müddetî der çehel makâm ber pâyı pâ-
yitâd-ı der hayret be-mesâbe ki Merğan ber servî âşinâne sahtend ve ba’de ez ân ki be 
âlem-i sahv âmed. Tefsîrî nüvişt ki kes misl-i ân ne-dîdeest ve neh şenbeded. Ve der ancâ 
sühanân bülend dâred vefât-ı şeyh der şühûr-i hamsîn ve hams mie bûd. Ve Ravza-i 
şerîfe est der Şîrâzest ve o râ Sultânü’l-Ârifîn ve’l-âşikîn lakab dâde end ve ez selâtîn 
sîa şemerde est.
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Sadreddin Hamevî

Seyyâh-ı deryâyı firâset ve sibâh-ı peydâyı kerâmet Sadreddin Ebu’l-Hasen bin İmâdüd-
din Ebu’l-Fetih el-Hamevî bahr-i safâ ve kân-ı vefâ bûd. Ve o râ âyât peydâ ve berâhîn 
hüveydâ est. Ve fazîlet-i o hemîn pes ki sadef-gûher şeyh Sa’düddin Hamevî bûd. Selâ-
mullahi aleyh.

Hâce Mahmûd

Esvide-i ârifân ve ka’f-i sâlikân Hâce Kemâl Mahmûd İncîrfağnevî sâhib-i kerâmât 
bûd. Ve hasâil-i zâteş mekârim-i sıfâteş ber ehl-i irfân ve erbâb-ı vicdân ve esahh est ez 
havâlî Buhârâ 

İsmail Kayserî

Mehd-i libâs-ı tarîkat ve müceddid-i libâs-ı hakîkat şeyh-i şüyûh kutbü’l-evliyâ Ebû 
İbrâhîm bin İsmail el-kayserî el-Hûristânî ez cümle-i ikmâl-i zemân ve eimme-i devrân 
ve ecille-i ârifân ve eâzım bûdî.

Şeyh Necmüddin Kübrâ

Sultânü’l-evliyâ ve’l-aktâb el-mürşidü ilallah el-vehhâb Necmü’l-hak ve’d-din Ebû Eb-
hanâb Ahmed bin Nâsırüddin Ömer bin Mehmed el-Hıbânî el-ma’rûf be-Kübrâ kıdve-i 
evliyâyı kerâmet ve evside-i esfiyâyı izâm bûd. Ve ez kesr-i zuhûr-i ğarâib ve rumûz-ı 
acâib bûd est Ve meşâyih-i izâm aleyhimüsselâm veyrâ Tâmmetü’l-kübrâ lakab ker-
de end. Ve ez acâib-i te’sîr-i nazareş Şeyh-i velî terâş nâm-ı nihâde. müddetî der Mısır 
tedrîs meşğûl bûde end. Ve ba’de ez ân büdelât-ı saâdet nasîhat-ı Şeyh Ruzbehân vizân 
resîde ve halvethâ neşest. Ve îneş bâ âlem-i kuds girifte ve sırr-ı poşîde-i Şeyh râ der îd 
âverde ve be-emr-i şeyh be-taleb-i ilm ve hadîs Tebrîz âmede ve ez imâm Ebû Mansûr 
hande ki tilmîz-i İmâm Muhyissünne el-Beğavî bûd. Nakl-i hadîs girifte pîş âncâ men-
zûr-ı nazar-ı Baba Ferah Mahdûb-i Tebrîzî şode. Ba^de ez ân ez sohbet-i şeyh Ammâr 
Endülüsî resîd ve be-icâzet-i o be-hizmet-i İmâm İsmâil Kayserî refte ve hırka terk ez 
dest-i o poşîde ve bâz be-Mısr âmede ve Şeyh Rûzbehâr o râ küfted ki ferzend-i Necm 
reft ve âfitâb şod Ğazanferî refîk Şâhbâzî bâz âmed ve ez âncâ be-havâle Şeyh be-Har-
zem âmed ve be sırr-ı seccâd ve irşâd niseşte ve pes silsile-i irşâd pîş-i Şeyh Rûzbehâr 
kesd. Ve sened-i hırka est be-imâm Kayserî resed. Ve silsile-i sohbeteş be-Ammâr Yâsir 
müntehî şod. Resâil-i o bisyâr ve müellefât bî şemârest. Velâdeteş der sene erbaîn ve 
hamse mie bûd. Ve şehâdeteş der fitnet-i Hülâgîne serâb-ı âb-ı Harzem der Mağrib sene 
semâne aşera ve sitte mie der mahlle-i Şeyh râ tîz zede bûd. Ender raks mî kerd ve în 
rubâî mî güft.
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[40]

Şeyh Irâkî

Ebû İsmâil Fahruddin İbrâhim bin Muhammed bin ed-Dîn Şehriyâr bin Zahîruddin Abdul-
lah el-Ğıffâr bin Şeyh Takiyyüddin Muhammed Muhammed el-müştehir bi’l-Irâkî ez hâs-
sân-ı râh ve sâhib-i sırr-ı ân dergâh bûd. Ve eşi’a-i envâr-ı hakâyıkeş ez lümû-i dakâik-i 
esrâr lemeât-ı sırr-ı uyûn-ı a’yân-ı tarîkat rûşen est. Gûyend ki be-işârâr-ı şeyh Behâüd-
din Zekeriyyâ be-hizmet-i şeyh Baba Kemâl Cündî reft ve incâ halevât-ı pesendîde eş 
dest dâd. Ve be-sohbet-i şeyh Sadreddin Konevî nîz resîde bûd. Ve ez Fusûsi’l-Hikem şînde 
vefâteş der Dımaşk bûd. Fî şehr-i Muharrem sene 686 ve der cebel-i Sâlihiyye medfûnest.

Şihâbüddîn Maktûl

eş-Şeyh Abdullah Şihâbüddîn el-ma’rûf bâ Maktûl keşşâf-ı müşkilât-ı tarîkat ve miftâh-ı 
mufassalât-ı hakîkat bûd. Ve o râ hukm-i İlâhî hânend. Müellefât-ı o der tasavvuf bisyâr 
ve musannefât-ı o der hikmet bî şemârest ez cümle-i elvâh imâdiyye ki düstûr-ı ehl-i fazl 
ve hikmet ve kânûn-ı erbâb-ı ma’rifetest. Ve çehel nâm-ı a’zam ki zebân-ı beyân ez vasf-ı 
ân be-acz i’tirâf nemerde ez izvârât şeyh est.

Emir Hüseyin

Ebu Ali Hüseyin bin Ali bin el-Hasen el-husnâ imâm-ı erbâb-ı tecrîd ve nizâm-ı ashâb-ı 
tefrîd bûd. Ve resâil-i o râ ki kenîr-i rumûz-ı Sübhânî ve nüzhet-i rhâv-ı âşikân-ı Rab-
bânî ve zâd-ı müsâfirân-ı tarîk-i meânî ve tarîb-i mecalis-i erbâb-ı emânî daşt. Mecma-ı 
hakâik-i tarîkat ve menba-ı dekâik-i hakîkat tevân güft. Ve şeme-i ez şerh-i hâlât-ı şerîfe 
în der hâle mutâlaa-i ân lakab-ı münîfe be-ez tevân yaft. Tüvüffiye be-kurb-i işrîn ve 
seb’a mie ve merkad-i şerîfe eş der belde-i Herat est.

Şeyh Behâüddin Veled

Ebû Abdullah Behâü’l-hak ve’d-dîn el-Veled Muhammed bin el-Hüseyin bin Ahmed 
el-Hatîbî el-Belhî el-Bekrî menba-ı uyûn-ı hakâik ve matal-i şümûs-ı dekâik bûd. Der bi-
dâyet-i hâl be-Harzem meclisî daşt ve merdimân-ı cedî ğalebe mî kerdend ki sultânTîr 
Seyyid ve îşânrâ inde rehâst ez ancâ be-taraf-ı Rûm ubûr nemûd bed. Ve der Konya 
mekâm girifted. Ve ancâ be-civâr-ı rahmet-i Rahmân intikâl nemûd. Sene 629.

Sa’düddin Hamevî

Şeyh-i şüyûh-ı tarikat ve kıdve-i hakikat Sa’dü’l-hak ve’d-dîn Muhammed el-mürîs bin 
Ebî Bekr bin Ebi’l-Hasen bin Muhammed bin Hameviyye el-Kisrevî el-Havî ez aktâb-ı 
zamân bûde est. Ve der şeyh-i kerâmâteş ve makâmâteş ki ez bâde ez haddest havz-ı 
nüden-i o tasavvur-ı fehm ve belâdestî zihnî bûd. Şeyh Necmüddin Heravî fermûd ki 
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sâlikân heme tâlib kurbet end. Ve Sa’düddîn mâmatlûb Hızır ânest. Ve o râ der în fen 
be-zemân-ı işârât-ı resâil-i şerîfe ve kütüb-i münîfe est. Çûn mahbûbü’l-kulûb ve tecel-
li’l-ervâh ve sekînetü’s-sâlihîn ve mânend-i ân ki ifhâm-ı üli’l-elbâb râ pîrâmen-i dâ-
men-i kubâb-ı esrâreş râ mihâl-i tavâf nîst. Velâdeteş der bîst ve sîm-i Zilhicce bûd sene 
sitte ve semânîn ve hamse mie vefâteş rûz-ı Cumua yevmi’l-îdi’l-ezhâ sene tis’a ve erba-
in ve sitte mie ve der Bahrâbâd çûnîn medfûnest. 

Azîz Nesefî 

Kıdve-i sâlikân ve esvire-i nâsikân Şeyh Azîz bin Muhammed en-Nesefî ârifî sâhib-i hâl 
ve büzürgî mezâhir-i kemâl est. Ve resâil-i o çûn Mebde’ ve Meâd ve Maksadü’l-Esnâ ve 
Zübdetü’l-Hakâik ez ân cümle est ki der hakâik-i ulûm-ı în tâife mânendân nüvişte neş-
deend. Ve în ma’nâ be-mutâlaa-i nâme rûy-ı nümâyed.

Mecidüddin Bağdâdî

Ebu Muhammed Mecidüddin Şeref bin el-Müeyyed el-Bağdâdî ez cümle-i kerem revân 
dâm tevhîd ve yekî be-ez ân tarik-i tecrîd bûd. Harzem şâhân be-töhmetî vey râ şehid 
kerd. Veçûn haber-i şehâdet-i vey be-şeyh Necmüddin resîd fermûd ki ez Hüdâ der 
hastem tâ be-cihet-i hûn ferzendem-i Mecidüddîn melik râ Harzem şâhân bistâyed ve 
be-Cengîz Hân dehed rûz-ı dîger Sultan bâ tîğ ve güft ve çend bin sarra-i zerbe-hizmet-i 
şeyh âmed ve güft der hâlet-i mestî cür’âtî vâki’ şode est. Eger devlet kabûl mîkond âtik-i 
zer ve eger kassâs mî fermânîd âtik şerh-i Şeyh fermûd ki be-kassâs-ı hûn ferendem-i 
evvel merâ be-güştend ân ki torâ heme-i ehl-i Harzem râ bâ çendîn-i dîger ehl-i Horasan 
ve Irak velâdet-i şeyh Mecidüddin der bîst ve yekem Cemâziyelûlâ sene sitte ve hamsîn 
ve hamse mie ve şehâdeteş der şeb-i dûşenbe be-beyt ve nohem Ccemâziyelûlâ sene sitte 
ve aşera ve tis’a mie asleş ez Bağdâd bûde est ve ân dehî est ez nevâhî Harzem Bağdâd 
kân Şeyh râ şehîd kerdend ve der Çenhân efkendend zeteş ve berâ o der Nişabur defn 
kerd ve gûyend ehl-i isferânes ve nerâ şeb ez Nişabur bâ velâdetihî hod bekal kerde end 
ve der Nişabur be-nüzhest. Vallahü a’lem

Ali Râmitinî

Mecma-i işârât-ı latîfe ve menba-i ibârât-ı şerîfe Hace Ali Ramitîni rakam câme-i ikbâl 
ve alem câme-i efzâl bûd der tarikat ve hakikat demî âlî ve kıdemi râsih daşt.

[41]

Raziyyüddin Ali

Şeyhu’l-Muallâ Raziyyüddin Ali bin Lâlây İsa’arî ez muhakkıkân-ı în râh ve kâmilân-ı 
âgâh bûd. Telkîn ez Hazret-i Şeyh Necmüddin Kübrâ girift ammâ der terbiyet-i Şeyh Me-
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cidüddin Bağdâd ki bûd ve sened-i hırka-i o şeyh Mecidüddin Behşed ve bî şek yekî ez 
cümle-i evliyâ bûde est kerâmât-ı bisyâr ve makâmât-ı o bî şemârest tüvüffiye fi’s-sâlisi 
min Rebiulevvel sene isnâ ve erbain ve sitte mie ve Ravza-i Mutahhara est der kasaba-i 
İsferâtîni zâhirest.

Baba Kemal Cündî

Mütemessik-i hâl-i metîn ve müteşebbi-i kavânîn-i yakîn Şeyh-i âlim Baba Kemâl Cün-
dî ez eâzım-ı hulefâyı şeyh Necmeddin bûde ve o eecânib-i Türkistan havale kerd.Ve 
çerâğ-ı irşad-ı o der ân taraf münevver hâtır-ı eşrâf ve müzeyyen-i cevânib ve etrâf şod.

Necmüddin Dâye

Şeyhu’t-Tarîk Necmüddin Ebûbekir Abdullah bin Muhammed el-Esedî er-Râzî ârif-i Rab-
bânî ve âlim-i hakâik bûd. Ve kitâb-ı Mirsâdü’l-İbâd ki misl-i ân kitâbî der hakikat ni-
sahte end. Ve mânend-i ân der tarîknısfî ber dahne end ez müellefât—ı ost. Tüvüffiye fî 
Şevvâl sene erbea ve hamsîn ve tis’a mie. 

Muhammed Baba

Şeyh-i şüyûh-ı tarikat ve kıdve-i hakikat Sa’dü’l-hak ve’d-dîn Muhammed Baba Semma-
si, ez aktâb-ı zamân bûde est risâle-i hakikat küsterî tevân güft Eger çe tertîb işân.

Seyyid Külâl

Dâris-i menâsıb-ı sıtk ve takiyy-i ve câmi-i menâkib-i iz ve alâ dâire-i merkez-i kemâl 
Emir Seyyid Külâl delil-i sebîl-i sıtk ve edeb-i mekteb-i aşk bûd ve kemâlest ez hadd ve 
hasr ziyâde est.

Hâce Behâüddin Nakşibend

Kutb-ı ehl-i hakikat ve irfân-ı behâru’l-hak ve’d-dîn Muhammed bin Muhammed el-
Buhârî el-müştehir be-Nakşibend ârif-i meârif-i ilm-i yakîn ve sâlik-i mesâlik-i istikâmet 
ve temkin bûd. Veânçe ber tahte—i hâtır-ı herkes nakş bestî Hazret-i Hâce ânrâ be-nûr-i 
zamir-i münîr ber handî ve kerâmât-ı îşân ez şerh müstağîs ve kelimât-ı îşân râ ki risâle-i 
kudsiyye der ân te’lîf yafte est. Dîbâce-i defter-i dîn perverî ve fihrist-i risâle-i hakikat 
küsterî tevân güft Eger çe tertîb işân ez rûhâniyyet-i Hazret-i Hâce-i büzürg Hâce Abdül-
hâlikest ammâ silsile-i îşân be-vesâitihim be-hâce mî ğeyûned. Ve îşan râ nazar-ı kabûl 
ez şeyh Hace Muhammed bûd. Ve ammâ telkin-i zikr ez Seyyid Kilâl girifted.

Necîbüddin bin Berğaş

Zübde-i selâtîn-i mükâşife vesafvet-i esâtîn-i müşâhedet Ebu’l-Hasen Necîbüddîn Ali bin 
Berğaş eş-Şirâzî ez ekâbir-i evliyâ ve eâzım-ı etkıyâst. Ve peder-i büzürgvâreş ez cümle-i 
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hukkâm-ı eyyâm bûd. Der kaâmî ahvâleş ez makâmât-ı zahiriyye ki şerh-i evsâf-ı în 
hândân-ı büzürgvâr nüvişte end be-hatta-i vukuf der tevân ôder. 

Zahîruddîn Şirazi

Ebu’n-Necâşî Zahîruddin Abdurrahman bin Necîbüddin Ali el-Berğaş ser defter-i meşâ-
yih-i İslâm veimâm-ı eâzım-ı eyyâm bûd. Be-müsterîd-i âlây-ı vâlâyı İlâhî mahfuz ve 
be-nazarât-ı esnâf –ı eltâf nâmütenâhî melhuz ve der tercüme-i kitâb-ı Avârifü’l-Meârif 
be-enfâsi hayâti’l-âsâr îsevî yed-i beyzâyı Mûsâ nemûde est.

Seyyid Burhâneddin el-Muhakkık

Şeyh Sa’dî Rahmetullah

Eş-Şeyh Ebû Muhammed Muslihi’d-Dîn Sa’dî Şîrâzî mişkât-ı envâr-ı meârif ve misbâh-ı 
esrâr-ı avârif est. ve gûyend şeş sâl der mertebe-i kutbiyyet bûd. Ve ba’z gûyend yek rûz 
pîş benûd ve beyân-ı o râ der bâb-ı mevâiz ve nesâyih be-nazm-ı dünyâ ve nesr-i ğarrâ 
ve izzetî fasih ve Fârisî melîh zebânî dîger est. elâdeteş be-düstûrî ki ez hatt-ı şerîf-i îşân 
nakl üftâde o rârûz-ı cumâ der Muahrreö sene sitte ve semâniye bûde ve târîh-i vefateş 
sene ihdâ ve tis’în ve sitte mie vallâhü a’lem.

Rukneddin Sicâsî

Muhyî merâsim-i vusul ve kutb-i dâire-i kabûl Ebu’l-Hasen Rukneddin Ali es-Sicâsî ârif-i 
dekâik-i tasavvuf ve mecma-i hakâik-i tasarruf bûd. Der zamân-ı hod ber heme akrân 
tefevvuk daşt. Ve ez sühanân-ı o est k, hâhed ki der dünyâ azîz bâşed ve der âhiret şerîf 
bûd. Gevâz se çîz dûr bâş ez mahlûk hâcet mehâh ve hîç kes râ bed mîgûy ve bemihmânî 
kes merv.

[42]

Salâhüddin

Nâsıb-ı i’lâm-ı mükâşefet ve câmi-i aksâm-ı muhâzarat Salâhuddin el-Hasen bin Ömer 
bin Ebî Bekr en-Nahcuvânî el-Bulğârî şeyh-i nâmdâr ve büzürgî âlî mikdâr bûd. Ve în 
zemân der nevâhî Kirmân mürîdân-ı o bisyârend ve havânik-ı dervîşân-ı îşân der etrâf-ı 
diyâr be-kesret-i mezkûr ve meşhûrest.

Zeynüddin Kâmûnî

Muktedâyı ârifânı ve pişvâyı mükâşifân Ebû Muhammed Zeynüddin Ali el-Kâbûnî ârif-i 
meârif-i firâset ve vâkıf-ı mevâkıf-ı hırâset bûd. Ve ez eâzım-ı meşâyih-i Kâmûye est. Ve 
Kâmûye ism-i mevzı’est der der nevâhî Isfehân.
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Muhammed Hâce-i Mevlânâ

Salâhuddin Konevî

Abdüssamed Nazîrî

Ârif-i sahâyif-i tecerrüd ve vâkıf-ı letâif-i teferrüd Nûreddin Abdüssamed Nazîrî sâyir-i 
mîbâyı ma’rifet ve tâyir-i hevâyı mekremet bûd. Ve dîde-i sır ve sırr-ı dîde o dilşâhde-i 
envâr lâ mekâfî der edvâr ve etvârî zebânî dest dâd.

Sadreddin İbrâhim

Hâlî ez şevâyib-i riyâ ve hâlî be-züyûr-i safâ Sadreddin İbrahim Muhammed el-Mah-
mevî hâfız ehâdîs-i Nebevî ve mahrem-i esrâr-ı ma’nevî bûd. Vasiyyet pezir nerkevâreş 
be-ziyâret-i Şeyh Cemâleddin Ahmed Güryânî âmed ve bîk-i nazarî kâreş temâm şod. Ve 
o râ der nakl-i ehâdîs sendî âlî hadîsest.

Ahmed Kübrevî

eş-Şeyh Nizâmüddin Ahmed bin Mevlânâ Şemsüddin müftîyi şark erbâb-ı vüsûl ve visâl 
eşrâf-ı eshâb-ı kabûl ve ikbâl bûd. Ve Şeyh Necmüddin Kübrâ der mahallî ki Baba Kemal 
Cündî râ be-Türkistân ferestâd fermûde ki hırka-i merâ bâ hamd ki Şemsüddin müftî 
est. Bersân ve terbiyet ez ve dirîğ-i medâr ki o râ der mülekût-ı şeyh-i âlim mîhâneşd. 
Çûn Baba Kemâl porsîd Ahmed der meyân-ı Gürgân bûd. Bâzî nemî kerd imâm câme-i 
îşân ngâhmîd eşb çûn nazareş Baba Kemal ikbâl ber hast ve ber vey selam kerd. Ve güft 
mâ çend câme-i dîgerân nigâh dârîm ve şomâ câme-i mâ nigâh dâdîd. Vakt-i înest ki 
hırka-i bisyârîd ve Şeyh Baba vey râ kenâd girift ve terbiyet-i o meşgûl şod.

Pehlüvan Mahmud Yukbar

Şîr-i pîşe-i merdî ve mürüvvet-i ve neheng-i deryâyı kerem ve fütüvvet ve zübde-i ehl-i 
rûzgâr Pehlüvan Nizâmeddin Mahmud yûkbâr-ı merd-i merdâne ve kâmil-i ferzâne bûd. 
Ve der Irâk ve Horsan kesî çûn o kadem-i merdî der ma’reke-i be-tered ve tenhâd tâ çîz 
der kasaba-i Bahrâbâd be-Hazret-i Şeyh Sadreddin İbrahim beşt irâdet be-zemîn-i teslîm 
tenhâd dest-i i’timâd be-dâmen-i irşâd-ı îşân red ve manzûr-ı nazar-ı âyet-i ‘inne li-Rab-
biküm fî eyyâm-ı dehriküm nefehât’ şod ve ser âmed-i merd-i merdân-ı rûzgâr güşt.

Por Hasan

Mürşid-i erbâb-ı kulûb ve kâşif-i esrâr-ı uyûb Şeyh Por Hasan bahr-ı safâ ve kân-ı vefâ 
bûd. Ve kerâmât-ı vey der hadd-i beyân nebâyed. Musâhabet-i Şeyh Nûreddin Abdur-
rahman be-Bağdad reft ve vey râ ancâ ber sırr-ı seccâde-i irşâd nişâned. Ve bâz âmed ve 
duhûr be-ân vefât yafte ve mezâr-ı mübârekeş der nevâhî Huryân kıble-i ikbâl-i mak-
bûlân ve ka’be-i âmâl-i sâhib-i delâneş.
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Ahmed Güryânî

 Ka’be-i rızâ ve kıble-i ehl-i sıtk ve safâ Cemâleddin Ahmed el-Cezmânî emân-ı ehl-i dirâ-
yet ve emîn-i erbâb-ı hidâyet bûd. Ve vey râ evtâd şemerdeend ve istiğrâk şühûd ve nat’ 
ber envâr-ı isrâ ve şâhid ve meşhûd-ı seâdet-i mesâadet-i tevfîk u refîk be-tarîk-i tah-
kîk-i refîk o bûd.

[43]

Ebû Medyen el-Mağribî

Mazhar-ı feyz-i ilhâm ve râbız-ı cûd-i kâm kıdve-i ârifân insân-ı uyûn-i muhakkıkân 
Ebû Medyen el-Mağribî hâdî tarîk-i tevfîk ve gûher-i kân-ı tahkîk bûd. Ve ebdâl-i zemân 
râ rucu’ bâ vey bûdî ekser meşâyih nedânend ki kutb-ı vakt bûd.

Muhammed Mübârekî

Avn-ı fukarâ ve ğavs-i urefâ eş-Şeyh Cemâleddin Muhammed el-Mübârekî el-Kübrâ be-
ma’rûf be-mekârim-i mücîb ve mevsûf be-meyâmin-i irtecîb bûd. Ve menâkib-i o râ ez 
hayyiz-i tahrîr efzûn ve mefâhir-i o ez hadd-i takrîr bîrun est. Ve ez ğâyet-i fazl u kemâl 
bûd ki be-şeref-i şeyh Salâh Hasan Bulğârî ihtisâs yaft.

Şems-i Tebrîzî

Tâcü’l-Mahbûbîn Mevlânâ Şemsüddin Muhammed et-Tebrîzî mazhar-ı sıfât-ı Rabbânî 
ve mevrid-i ahlâk-ı sübhânî bûd. Çûn be-hazret-i kutbü’l-evliyâ Baba Kemal Cündî resî-
de vey râ bâ şeyh Irâkî der halvetbe-neşâyed Şeyh Irâkî levânih-i esrâr be-sûret-i iş’âr 
be-arz-ı şeyh resânîd. Ve Şeyh Şemsüddin ızhâr-ı în meânî yümnkerd. Rûzî şeyh Baba 
Kemal güft ferzend-i Şeyh Şemsüddin ez esrârî ki ber ferzend-i Fahreddin zuhûr mî 
kond. Ber teveccüh lâih nemî şod. Güft pîş ez ân hakâik müşâhede mî ofted. Ammâ ez 
cihet-i adem-i istikâmet be-mustalahât-i ulûm mektûm mî beyâned. Şeyh fermûd ki Hak 
Teâlâ torâ musâhibî rûzî kond ki hakâik evvelîn ve âhirîn niyâm-ı to ızhâr sâzed ve kis-
vet-i makâlât râ be-tırâz-ı ism-i to matarr-ı zikr dâned. Ve ân cinân bûd ki Mevlânâyı 
Rûmî be-hakâik-i cemî-i esrâr râ be-hâs benâm-ı Şems Tebrîzî güfte ve Şeyh Şemsüd-
din be-işâret-i Şeyh Rukn Secâsî be-taleb-i Mevlânâ âzim be-Rûm bûd. Ve der Kirmân 
be-sohbet-i Şeyh Evhad bin Kirmânî resîd.

Abdurrahman Erzincâni

Hâce Ebu’l-Vefâ Hârzemî

Bedreddin Tûsî

Mübeşşir-i işârât-ı aynî ve mutahhir-i beşârât-ı lâ raybî imâm Bedrüddin Muhammed 
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bin Muhammed Tûsî ez cümle-i eâzım-ı eyyâm ve ecille-i meşâyih-i İslâm bûd. Der tarîk-i 
tarîkat ihlâs kesî mânend-i vey kadem tenhâd.

Şeyh Yahyâ

Sertâc-ı sâlikân ve hulâsa-i deverân-ı ârifân Azîzüddin Yahyâ el-Beraş der derc-i vefâ 
ve derâ evc-i safâ bûd. Ve o râ Fahru’l-Bezğaşiyye güftendî.

Behâüddin Kübrevî

Mazhar-ı hâlât-ı velâyet ve te’sîr-i râyât-ı hidâyet Şeyh Ebû Abdullah Behâüddin Mu-
hammed el-Kübrevî kıble-i urefân ve kıdve-i ehl-i safâ bûd. Ve der kemâl-i irfan be-mer-
tebe-i resîd ki şeyh âlim birâder-i hod Dânişmend Mevlânâ râ ba’de ez în terbiyet-i hâvîş 
be-vey havâle kerd. Ve kâreş ez nazîr-i Şeyh Behâüddin be-itmâm resîd.

Hâce Alâüddîn

Sened-i erbâb-ı tarîkat ve muvazzıh-ı rumûz-ı ehl-i hakîkat kıdve-i ehlüllah ve safvet-i 
ashâb-ı intibâh Hâce Alâüddîn ve’l-Hak Muhammed bin Muhammedi’l-Buhârî el-müş-
tehîr-i be-Attâr fahr-ı ashâb ve zahr-ı ahbâb bûd. İhyâyı merâsim-i meâlim-i tarîkat ve 
ibdâyı zerâyif-i letâyif-i hakîkat himmetî bülend ve hâtırî ercümend daşt.

Abdurrahman İsferânî 

Sâhib-i ahvâl-i rıza ve menba-i evsâf-i merziyye eş-Şeyh Nûreddin Abdurrahman el-İs-
ferânî sâhib-i kerâmât ve vasıl-ı muâmelât bûd. Be-işâret-i Şeyh Cemâleddin Ahme-
dî be-cânib-i Bağdad ve sâkin-i bender-i neşter meşâyih-i ân taraf mezîd vey end ve 
kemâl-i o ez şerh-i ziyâde bûdem.

Seyyid-i Şerîf Cürcânî

Keşşâf-ı müşkilât-ı hakâik ve miftâhu mufassalât-ı dekâik ezhar-i zerâriyyi- beyt-i celâl 
ve ezher-i verâzîn-i ufuk çâbık-ı tevâr-i arsa-i çist rehvâyı gûyı Rabbânî cihân güft ve gûyı 
bûd şefak hamûde-i fezâil ve ğarâbet-i erkâm-i aklâm o munakkaş ve munattah maksu-
re-i meânî be-acâib-i nakkâş-ı kemâl-i o muhbirest ve eser-i tesennüm eenvâr-ı şu’be-i nâ-
miye-i fezâil ve nakş-ı ezhâr-ı rûhiyye-i tayyibe-i mefâhir seyf-i hadâik-i sudur-ı ekâbir ve 
ravzât-ı zamâyir-i muattar ve mutayyeb dâred. Tüvüffiye sene semân aşera ve semânmie.

[44]

Ebu’l-Fütûh Saîdî

Şeref-i ashâb-ı tahkik ve eşref-i erbâb-ı tetkik şeyhu’ş-şüyûn Ebu’l-Fütûh Abdullah es-Saî-
dî ârif-i merâtib-i mürüvvet bûd ve şerh-i kemâl-i o ber âlimyân-ı ıyân est.
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Mevlânâ Şemsüddin 

Hace Kâsım Erzincânî

Yahyâyı Mağribî

Mustafa Dede Lârendî

Mahmûd Fakîh

Netîce-i riyâz-ı istikâmet ve râyiha-i gülistân-ı kerâmet Hâce Nizâmüddin Mahmûd 
Fakîhi’l-Kirmânî ammu peder-i Hâce Fakîh bud. Ve bî şek ez efâzıl-ı devrân ve eâzım-ı 
zemân bûde est.

Şeyh Muhyiddînü’l-Arabî

Mahrem-i harem-i tecelli ve mahrem-i harîm-i tedellî eş-Şeyh el-fâzıl Muhyiddin Ebû 
Abdullah Muhammed bin Ali bin Muhammed bn el-A’râbî et-Tâî el-Endülüsî mahmûb-ı 
ârifân ve matlûb-ı mükâşifân bûd. Ve der envâ-ı ulûm mehâretî temâm daşt. Hâlât-ı 
ğarîbe ve hikâyât-ı acibe ez vey rivâyet konend. Vel-hakku der în fen yekî ez ekâbir-i 
eimme-i înest. Ve yegân-ı evsâf-ı Fusûsü’l-Hikemeş ki cevâhir-i zevâhir bihâr-ı kemâl ve 
lâlî-i esdâf-ı meâlî ve celâl enderyâde ez ânest ki der şerh-i ân havz-ı tevân nemûd. Ve 
ez uhde-i ba’zî ba’zî ez menâkib ve mefâhirân be-kabûl-i beyân ve imdâd-ı benân bîrûn 
tevân âmed. Asleş ez İşbilî bûd. Ve ân Medîne est be-vilâyet-i Endülüs. Ve vefâteş der 28 
Rebîulâhir sene 638 ittifâk üftâd ve şeyh râ ve Şeyh Sadreddin Konevî râ şeyhayn kebî-
rayn. Ve medfûneş der Mısr.

Mevlânâ Şemşîr Hasan

Umde-i ehl-i ilm ve amel ve mahfuz ez halel ve zelel Mevlânâ Tâcüddîn Hasen Şemşîr 
sâhibi’l-kerâmât ve refîu’l-makâmât bûd. Ve envâr-ı subh-ı sâdık kâmileş ki ez ufuk-ı 
meâlî tulûî temâm nemûde ber dil-i ârifân ezher mine’ş-şemsest.

Şemseddin Halîfe

Şeyh-i yegâne ve ârif-i ferzâne Şemseddin Muhammed bin Hasen el-Halîfe en-Mişâbûrî 
muhbir-i esrâr-ı lâhût ve muhbit-ı envâr-ı ceberut bûd. Ve o râşihu’l-hâfizîn ve imâ-
mi’l-harameyn güftendi ve der rivayât-ı ehâdis sened-i âlî dâred.

Şeyh Dânişmend

Kıdve-i dîn ve kutb-ı yakîn Mevlânâ Şemsüddin Muhammed bin Ahmed el-Müfti’l-Küb-
revî el-ma’rûf be-şeyh Dânişmen râsih âlim bûd. Ve ba’de ez nazar-ı kabûl şeyh-i âlim 
pîr-i kebîr Şeyh Behâüddin şeref ihtisâs yaft. Ve ber mesâid-i meârif-i rütbiyye Ve de-
recât-ı hakâyık yakîniyye be-nev’î metrefî şod ki merağ-ı vehm der ân hevâ netevâned 
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berîd berîd fehm be-havâlî makâmât-ı celâledeteş tetevâned resîd ve şeyh Behâüddin ve-
zir bûd. Ebu’l-Fütûh râ be-vey havâle kerd ve kâreş der mülâzemet Danişmen temâm şod.

Alâüddevle Simnânî

Şeyh-i şüyûh-ı tarikat ve mürşid-i tâlibân-ı hakikat şeyhu’l-meşâyih Rukneddin Alâüd-
devle Ahmed bin Muhammed bin Ahmed es-Sindî mühteden ve es-Semnânî menşeen 
ve’l-Beyâbânekî mevliden sadr-ı müsned-i irşâd ve hidâyet ve câmi-i nüfûr-ı hasâyıs 
velâyet bûdç Ve der o leyl-i Ömer be-mülâzemet-i Erğûn iştiğâl nemûdî be-âhar meczûb-ı 
cezebât-ı Rabbânî ve menzûr-ı nazarât-ı Sübhânî şod. Ez ribâ i’râz nemûd. Ve betâat-i 
mevlâ ikbâl fermûd ve derîn müddet ve heftâd ve heft Sâlikî ömr-i o bûd ve bistu heftâd 
cehele-i ber âverdve riyâzât-ı kâmileş dest dâd. Ve menâkib-i zât ve mefâhir-i sıfâteş ez 
şer müstefit ve ez had ve beyân mîhâ ve zest. Tüvüffiye leyletü’l-cumua es-sâlis ve’l-iş-
rîn min şehr-i Recebi’l-mürecceb.

Abdullah Arcüstânî

Muhbit-ı envâr-ı Rabbânî ve mecma-ı esrâr-ı Sübhânî eş-Şeyh Ebû Muhammed Abdullah 
Arcüstânî. Sâlik-i merdâne ve ârif-i yegâne bûd. Ve ez esnâf-ı eltâf-ı yezdânî ve envâ-ı 
ıstınâ-ı Rabbânî hattî evfer ve kıstî şeher daşt ve mezâr-ı mübârekeş tûs est.

[45]

Mahmud Mezdekânî

Eşrâf-ı erbâb-ı irfân ve ekmel-i eshâb-ı vicdân Tâcüddin Mahmud bin Abdullah el-Mez-
dekânî ez evliyâ-i kirâm ve etkıyâyı izâm bûd. Ve bi-inâyet-i ebedî ve kinâye-i serme-
di der ahibbâ-i merâsim-i irfân-ı Sübhânî ve vâtıfâyı sevâbit tuğyân-ı noksânî azmî 
temâm ve kastî ber devâm daşt. 

Ahî Kabluşah

Makbûl-i Hazret-i ilâhî ve mahzûz-ı inâm-ı pâdişâhî Şeyh ahî Kabluşâh merid-i hısâl-i 
pesendîde ve mecma-i hâl-i hamende bûd. Ve der tarîka-i takva diyânet ve vera’ ve emâ-
net refi sâdık ve kademi sâbit daşt.

Hâce Pârsâ

Sultân-ı ehl-i şühûd vemükâşefe-i burhân-ı erbâb-ı mürâkebet ve muhâzarat Şem-
sü’l-Hak ve’d-Dîn Muhammed bin Mahmûd el-Hâfızî el-Buhârî ez eimme-i dîn ve kübrâ-
yı âlem-i yakîn bûd. Der Şeyhî ez şerh-i hâlâteş der sâhib-i musanniifâteş çûn kitâb ve 
risâle-i Faslu’l-Hitâb ma’lûm tevân kerd. Ve bâ vücûd tebeyyün ve merâtib-i kemâl ve 
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ta’yîn-i rivâyet-i celâl ve iclâl în büzürgvâr taarruz beyân azamet-i şân-ı îşân ki insân-ı 
ayn ve ayn-ı insânend semc-i minmâyed lâ cerem hatt-ı ihtisâr der dîde-i în nev’ güftâr 
keşiden be-edeb akrab est.

Şeyh Ebu’l-Fütûh

Sâlik-i tarîka-i insâf sâhib-i zerîfe-i eltâf Şeyh Ebu’l-Fütûh bin Şeyh Behâüddin el-Küb-
revî sâlik-i yegâne ve ârif-i merdâne bûd. Ve bâ vücûd terbiyet-i peder be-nazar-ı ka-
bûl-i Şeyh Dânişmend Mevlânâ be-kemâl resîd.

Mahmûd İsfehânî

Mahfûz ez nezeât-ı şeyâtîn ve melhuz be-inâyet-i Rabbi’l-Âlemîn Necmüddin Ebû Mu-
hammed Mahmud el-İsfehânî sâhib-i hâlât-ı acibe ve merd-i hikâyât-ı ğarîbe bûde est. 
Ve ez vey kerâmât bisyâr müşâhede kerde end.

Abdullah Bedahşî

Şeyh Sadreddin Konevî

Câmi-i meânî intibâh ve mânî meyânî ma’rifetullah eş-Şeyh Sadreddin Muhammed bin 
İshâk bin Muhammed bin Yûsuf et-Takvâ makbul-i kulûb-i evliyâ-i kirâm ve mahbûb-ı 
ervâh-ı esfiyâi izâm bûd. Ve der kesret-i fezâil ve menâkib ve rif’at-i derecât ve berâyi-
teş hîç kâmili râ şübhetî nîst ve hakâik tefsir-i Fâtiha eş ki mefâtîh-i fütûhât aynî ve ru-
muz-ı künûz-ı lâraybeteş bedîn ma’nâ ikâmet be-şehâdet menâyed mârideş râ ki sadef-i 
cevher-i kemâl ve şecere-i ğarre-i celâl bûd. Şeyh Muhyiddin A’râbî der akab-ı âverd. 
Ve Şeyh Sadreddin râ der hücre-i inâyet ve âtıfet hod tertîb kerd. Tâ be-nazarî tevfîk-i 
Sübhânî vve eser-i tertîb-i Şeyh Rahmânî resîd be-cânî ki resîd ve bedîd sırrî ki bedîd. 
Tüvüffiye fî muharrem sene 683.

Sa’düddin Karğânî

Şeyh Evhadî

Matla-ı esrâr-ı ceberut vemuktebes-i envâr-ı melekût Şeyh Evhadî intimâ be-şeyh Ev-
hadüddin kond. Ve esrâr-ı hâlât-ı o râ der matâvî meânî ki idrâc-ı iş’âr idrâc ve iştiğâl 
kerde bâz tevâz yaft.

Evhadüddin Kirmânî 

Atşân-ı zülâl-i visâl Rahman ve reyyân-ı tahkik-ı irfân Ebû Muhammed Evhadüddin 
Hâmid el-Kirmânî tâyir-i derve-i felek ve sâyir-i âlem-i melek bûd. Ve o râ der hakâik-i 
ma’rifet ve dekâik-i tarikat ebyât pesendîde ve iş’âr-ı sütûde est.
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Kemâl Kûfî

Şefef-i selef-i sulehâ ve gûher-i sadef-i buleğâ arfü’ş-Şeyh Ebû Abdullah Kemâleddin 
Mahmûd el-Kûfî fahr-ı fukarâ vezahr-ı urefâ bûd. Ve der fazl u kemâl bî had ve ğâye bûd.

[46]

Sâlih Berberî

Mahzen-i esrâr ve matla-i envâr Ebu’s-Salâh Sâlih bin Abdullah el-Berberî nass-ı hâtem-i 
mürüvvet ve sivâr-ı sâid-i fütüvvet bûd. Ve o râ ez ecille-i evtâd şemerde end.

Ebû Ya’lâ Yemenî

Şeyh-i şüyûh-ı emân vâris-i menâkib-i meşâyih-i eyyâm eş-Şeyh Sadreddin Ebû Ali 
el-Yemenî ez ecille-i eshâb-ı safâ ve eizze-i erbâb-ı vefâ bûd. Ve kelimât-ı bînâyeş millet 
râsünnetî kâtı’ el-burhân vee devlet râ nûrî sâtı’ el-bünyânest.

Mevlânâ Rûmî

El-Mevle’l-meczûb el-mükâşif Celâlü’l-hak ve’d-dîn Muhammed bin Muhammed bin Mu-
hammed bin el-Hüseyin bin Ahmed bin Şît bin Abdurrahman bin Ebî Bekir es-Sıddîk ra-
dıyallâhü anh. Mücevher-i cevher-i esrâr ve menba-ı hakâiki’l-civâr bûd. Ve o râŞeyh 
Necmüddin Kübrâ ve silsile est yekî ez cânib-i peder ve yekî ez cânib-i Şems-i Tebrîzî ve 
menâkib-i Hazret-i Mevlânâ neh der ân mertebe est ki be-ihsâyı ân iştiğâl tevân nemûd. 
Ve harâret-i cezebât-ı şevk-engîz o râ ez uzliyât-ı şod engîzeş fehm tevân kerd ve er 
hakâik-ı meânî meârifeş der mutâlaa-i Mesnevî ma^nevi ıttılâ’ tevân yaft. Ve velâdet-i 
şerîfeş dersâdis-i Rebîulevvel sene erbea ve sitte mie ittifâk uftâd ve vefâteş rûz-ı yek-
şenbe nezdîk-i ğurûb-i şems-i Cemâziyelâhire sene isnâ ve seb’în ve sittemie bûd. Ve der 
velâyet-i Yunan der Konya medfûnest. Rahmetullâhi aleyh rahmeten vâsiaten ve müd-
det-i müdebbir-i ömr-i şerîf Mevlânâ mebûr şast ve heşt sâl bûd.

Husâmüddin Çelebi el-Konevî 

Şerefüddin Mûsılî

Kutbuddin Berğaş

Sadr-ı efâzıl-ı ubbâd ve fahr-ı emâsil-i zühhâd Kutbuddin Muhammed el-Berğaş eş-Şirâzî 
sâlik-i vâsıl vve ârif-i kâmil bûd. Ve der envâ-ı ulûm ve esnâf-ı hikem mehâretî temâm 
daşt.
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Yusuf el-Gürânî

Melce-i erbâb-ı sadef ve safâ ve mefhar-i sâlikân râh-ı vefâ Cemâleddin Yûsuf bin Ab-
dullah bin Ömer el-Gûrânî kıdve-i evliyâ ve zübde-i etkıyâ bûd. Ve kerâmât-ı vey der 
meyân-ı urefâ ve zurefâ meşhur est.

Abdülvehhâb Halîfe

Zübde-i ehl-i ilm ve takıy ve umde-i erbâb-ı sadef ve safâ Mürşidüddin Abdülvehhâb 
el-Halîfe Nişâbûrî câmi’ bûdî hakâik-i şeriat râ hâvî bûdî dekâik-i tarîka râ ve der bâb-ı 
mevâiz ve nesâih zebân vâfî ve beyân şâfî daşt.

Hâce Ebu’l-Vefâ 

Sâlik-i âlî himmet ve ârif-i sâhib-i hikmet cân-ı cihân-ı safâ Hâce Ebu’l-Vefâ câmi-i es-
râr-ı meşâyih-i izâm ve mühbit-ı envâr-ı hakâik-i ekâbir imâm bûd. Ve sırr-ı şeyh âlim 
der zât-ı eşrefeş zuhûrî kâmil ve berûzî temâm daşt. Ve ber hem-i akrân be-ilm ve irfân 
mütefevvık bûd.

Seyyid Ali Hemedânî

Vâris-i menâkib-i evliyâ ve burhân-ı eâzım-ı etkıyâ Mürtezayn-ı sânî es-Seyyid Celâled-
din Ali el-Hemedanî el-âlônedî burhân-ı tarikat ve hüccet-i hakikat bûd. Envâ-ı resâil 
bisyârest seh kerret temâmî rub’ meskûn râ seyâhat kerd ve be mülâzemet hezâr ve 
çehâr sad ten ez aktâb ve evtâd ve ebdâl ve meşâyih resîd. Ve ez sî ve seh ten icâzet-i 
irşâd yaft. Ve pencâh sâl bişt ve behlû perîster ve ser-i teryâlîn tenhâ ve fezâil-i o râ ihsâ 
kerden ez kîl muhâlest.

Hâfız Ömer 

Arîf-i nehâr-ı muhabbet harîk-ı mâ-i meveddet hâfız Necmüddin Ömer ve der hî hacib 
kerâmât ve makâmât bbûd. Ve ez zemâir-i halâik âgahî dâdî ve hâlen ez kabr-i şerîfeş 
esed müşfâ mînümâ bend. Vebî şek evliyâbûde est.

Muhyiddin Tûsî

Şeyhu’l-İslâm ve vâris-i meşâyih imâm eş-Şeyh Muhyiddin Muhammed et-Tûsî ez ev-
liyâ-i kirâm ve huccetü’l-İslâm bûd. Ve terdâdet-i Harem-i muhterem müşerref şod. Zâ-
hireş be-envâ-ı ulûm-ı dînî ve bâtıneş be-esnâf-ı meârif- i dînî ve yakînî müzeyyen güşte 
bûd. Ve muâmelât ve riyâzât kademi sâbit daşt.
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[47]

Abdullah Yâfiî

Ârif-i meârif-i sadef ve yakîn ve vâkıf-ı mevâkıf-ı sebât ve temkin Ebû Muhammed Ab-
dullah bin Es’ad bin Ali el-Yemenî el-ma’rûf bi’l-Yâfiî ez büzürgân-ı dîn ve sâlikân bûd. Ve 
o râ Temelü’l-Harameyn güftendi çe şerefe-i mücâveret-i Mekke-i mübâreke ve be-azm-i 
Medîne-i tayyibe-i tîniyye zâdehümâ Teâlâ şerefen müşerref köşne bûd. Ve fazâil-i o ez 
hadd-i ihsâ mütecâviz est.

Hâce İmad Fakîh

Müs’tesid-i envâr-ı kadem ve müstecmi-i envâr-ı kerem İmâdullah bin Ali bin Sadreddin 
Muhammed bin Zeynüddin Ali el-fakîh el-Kirmânî ez ekâbir-i meşâyih ve eâzım-ı sûfiy-
ye bûd. Ve resâil-i dilküşâyı ve eş’âr-ı tarâb fezâyı o ğıdâyı ervâh-ı sâlikân est. Tüvüffiye 
be-kurb-i hamsîn ve tis’u mie.

Behâüddin Veled Konevî

Umde-i eâzım-ı evliyâ ve zübde-i ekârim-i ezkiyâ Sultan Behâüddin el-Veled Muhammed 
bin Muhammed bin Muhammed el-Belhî sümme’r-Rûmî ârif-i Îsevî nefes kâmil-i Mûsevıî 
kabs bûd. Ve o râ dîbâce-i vücûhu’l-evliyâ güftendi ve mânend-i büzürkvâr meczûb-i 
aşk-ı ilâhî ve manzûr-ı nazarât-ı nâmütenâhî bûd. Ve eş-âr-ı şevk-engîz râ iş’ârî bedîn 
ma’nâ hest. Tüvüffiye şod fi şehr-i Receb sene isnâ aşera ve tis’u mie.

Şeyh Azîz Berğaş

Bakiyye-i eâzım-ı tasavvuf ve nikâve-i ekâbir-i tasarruf eş-Şeyh Azîzüddin Nücebâ bin 
Muhammed el-Berğaş ez eizze-i meşâyih ve ecille-i ekâbir bûd. Ve meşâyih-i zahriyye 
be-vey iftihâr kerdendi ve o râ fahr-ı dudemân ve hulâsa-i hândân-ı meşâyih-i kibâr 
terğaşiyye ve enşendî. Kerâmât ve makâmât-ı o râ ez ğâye-i zuhûr be-şerh ve beyan 
ihtiyâcî nîst.

Şemseddin Mûsâ Tebrîzî

Şemseddn Ebkî

Abdurrahman el-Kuraşî

Yenbû-ı envâr-ı hidâyet ve mahzen-i esrâr-ı velâyet şeyhu’l-meşâyih ve’t-tûru’ş-şâmih 
eş-Şeyh Ebûbekir Abdurrahman el-Kuraşî el-Mısrî sümme’ş-şüyûsî ez ekâbir-i ahyâr ve 
emâcid-i ebrâr bûd. Hâtır-ı âtıreş mahallî vâridât-ı ğaybî ve zamir-i minber-i muhit im-
râr-ı lâ dînî ve kerâmâteş zuhûrî temâm yafte est.
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Hâce Ebû Nasr

Kutb-ı imâm ve kehf-i enâm Ebû Nasr el-imâm kıdve-i ehl-i İslâm Hâce Şemsü’l-hak ve’d-
dîn Muhammed el-Bârî menba-ı uyûn-ı hakâik ve matla-ı şümûs-ı dekâik est. Hâce-i Bâr-
sâmî fermûdeend ki mâ râ der velâyet-i ferzend Ebû Nasr hîç şüphe nîst. Ezyede Teâlâ 
sâye-i kerâmet-i ân dûdemân emânet ber mefârık-i ehl-i İslâm ilâ yevmi’l-kıyâme meb-
sût ve müstedâm dâded. 

Mevlânâ Hüseyin Harzemî 

Sürûr-ı erbâb-ı sıtk u safâ ve mefhar-ı eshâb-ı ma’rifet ve’l-ikmâli’l-hak ve’d-dîn Ebû Ali 
ibnü’l-Hüseyin el-Harzemî ez efâzıl-ı zeman ve ekâbir-i dûdemân bûd. Ve be-sıfat-ı câ-
miiyyet der ulûm-ı şeriat ve rüsum-ı tarikat ihtisâsî temâm daşt. Ve der mutâlaa-i şerhî 
ber Mesnnevî Mevlevî ma’nevî nüvişte ba’z ez kemâl-i hâl-i o râ be-kasd-ı tevân nemûd.

Seyyid Abdullah

Kıdve-i ehl-i ma’rifet ve umde-i erbâb-ı mükâşefet es-Seyyid Şehâbüddin Abdullah el-İs-
hâkî en-Nerdşâbâdî. Mübdi-i hakâik ve câmi-i dekâik est. Ve derîn rüzgâr be-mücâhe-
de-i o kesî müşâhede ne-yeftâde est. Ve’l-hakku müsned-i irşâd râ mededî âlî ve ûc-ı 
hüdâ râ edrî zâhiru’l-kemâl est. Berekât-ı evkât-ı şerîfeş refîk-i tarik-i ehl-i tasdik bâd.

İshak Hatlânî

İmâm-ı sâlikân-ı dîn ve emân-ı sükkân-ı savmaa-i yakîn ârif-i Rabbânî Hâce İshak Hat-
lânî ber defter-i evliyâ ve sâlâr-ı etkıyâ bûdî. Bustân tahkîkeş be-bârân-ı tevfîk memtûr 
ve âlim-i dil yâkeş be-ter tecelli ma’mûe bûd. Ve çûn kadem-i beyân râ kuvvet-i terakkî 
ber mesâid-i mehâmid-i zât melekî melekâteş mümkin nist Lâ cerem idrâb-ı bâb-ı şurû’ 
nemî nümâyed Vallâhü a’lem. 

[48]

Seyyid Ni’metullâh Velî

Es-Seyyid eş-Şerîf el-Habîb en-Nesîb Ebû Tâlib Ni’metullah bin Abdullah bin Muhammed 
bin Abdullah bin Yahyâ bin Hâşim bin Mûsâ bin Ca’fer bin Sâlih bin Hâtem bin Ali bin 
İbrâhîm Ali bin Muhammed bin İsmâil bin Abdullah bin Muhammed el-Bâkır bin Alî bin 
Ebî Tâlib ez eimme-i meşâyih ve ekâbir-i mutasavvife bûd. Ve menâkib-i o ez ân ziyâdest 
ki ber fem-i ilm ve benân-ı beyân şerh-i reşhî ez ân be-haber zuhûr tevâned âmed ve 
eger der riyâz-ı mefâhir ve besâtîn-i meâsireş nâtıka-i sühan merây ki bübüle-i çemen 
fesâhat ve andelîb-i gülşen-i belâğat pür şâhsâr-ı güftar ni’metî der terennüm âver ki 
ma’nâ ‘ve külle şey’in ahsaynâhü’ râ şâmil bâşed. Henûz nağne bâ ân ummân-ı meânî 
cenâbe men tebâr ve cenâbe men zehhâr bâşed ve incâ nükte-i ‘ve in teuddû ni’metellâ-
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hi lâ tuhsûhâ’ ber menâzır-ı zuhûr cilve mî nümâyed. Vülide fî yevmi’l-isneyn er-râbia 
aşer amin Rebiulevvel ve selâsîn ve seb’a mie ve tüvüffiye sene 831 ve müddet-i bekâühû 
mie sene ve medfûneş der mâhân-ı Kirmânest. 

Rûhuddîn

Seyyid Kâsım Envâr

Vâris-i menâsıb-ı evliyâ-i kirâm ve menâmi-i menâkib-i esfiyâ-i izâm es-Seyyid Kâsım 
el-Envâr Ebu’l-Hasen Ali bin Nusayr bin Hârun bin Ebi’l-Kâsım Mahmûd bin Ahmed bin 
Muhammed bin İsmâil bin Ahmed bin Hüseyin bin Mûsâ bin Ca’fer bin Muhammed bin 
Ahmed bin Hârun bin Mûsâ bin Ca’feru’s-Sa^dık bin Muhammed bin Ali bin el-Hüseyin 
bin Abî Tâlib. Hibe-i evliyâ ve nikâve-i esfiyâ bûd. Teallüm-i kerem-i ulûm verâset-i ve 
dirâset-i ber levâh-ı ervâh-ı tâlibân mî nikâşet ve estâr-ı esrâr-ı vücûh-ı avârif-i meârif 
berâyı nezâret- enzar-i mürîdân bermî daşt. Zevâyic-i hakâik-i ehvâleş ez nesâim-i rey-
yâhîn-i riyâz-ı meârif menzûme ve meşvere-i istinşâk-ı mînevâb nemûd ve velâdet-i mü-
bârekeş sene seb’a ve seb’a mie ittifâk-ı uftâd ve vefâteş sene seb’a ve selâsîn ve semân 
mie bûd. Ve der kasaba-i Harhardecâm medfûnest ve müddet-i bekâühû sene ve selâsûn.

Şeyh Zeynüddin Hâfî

Hulâsa-i ekâbir-i şeriat ve tarikat ve nikâve-i eâizim-i ma’rifet ve hakikat eş-Şeyh Zey-
nüddin Ebubekir el-hânî câmi-i hakâik-i hullet ve hâvi-i dekâik-i hikmet bûd. Vasiyyet-i 
meâsir ve menâkibeş der seş-i cehd-i ekâlim ez yâd-ı sebek-i inân bervâz hâk ferah-ı 
meydân nerset. Ve kerâmât-ı zâhire ve makâmât-ı âliyeeş ez ğâye-i vuzuh ve bürûz-ı 
muhtâc şerh nîst Şeyh-i A’zam Sadreddin Devâsî mî fermûd ki şeyh râ gâh kâhî hâlhâ 
dest-i medâd be-mesâbe-i ki tûtî rûheş be-azm seyr riyâz lâhût ez kafes-i ten pervâz mî-
kerd ve beden-i hâlî uftâe mî mânend ve ez în cümle kûnî se şeyâter ve ez beden bî ruh 
uftâde bûd ba’de ez ân ruh-ı şerîfeş ez sefer âlem-i ervâh muâvet nemûd. Beden bere-
ket-i o der hareket âmed. Ve în hâlez meczûbân-ı cezebât-ı inâyet ve menzûr-ı nazarât-ı 
velâyet acîb est.

Emir Tâhir Revânîzî

Sâlik-i tarîka-i takvâ ve ârif-i ma’nâ İzzüddin Ebû Muhammed Tâhir bin Muhammed 
Revânîzî ezhed-i ehl-i zemân ve evra-i ubbâd-ı devrân bûd envâ-ı ulûm-ı dekâik ve 
hakâik âraste ve be-esnâf-i âdâb ve muâmelât pîrâste bî şek ez evliyâ bûde est.

Seyyid Muhammed Nûrbahş

Vâris-i menâsıb-ı selâtîn-i evliyâ ve câmi-i menâkib-i esâtîn-i asfiyâ ed-dâî ilâ dînillâhi 
Teâlâ Ebu’l-Kâsım Muhammed bin Abdullah el-Kâtenî el-müştehîr bi-Nûrbahş Şehbâz-ı 
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âşiyân lî maallâh ve sîmurğ-ı Kâf ‘leyse fî cübbetî sivallâh’ est. Sîne-i tâlibân râ ez rîk-i 
nîk-i cehâlet ve zulmet zât-ı zalâleb-i be-mesâkîl telkin ve tenhîm tecelliye-i sâmi-i şâfî ve 
tahliye-i vâfî ve ve hezâzîr-i tû envâr-ı meârif-i dîn aks pezîr şode nukûş-ı rukûm-ı ulûm-ı 
yakîn ber sahâif-i kulûb-i mutahhara-i îşân âmed. Ve’l-hakku sadr-ı mesned-i velâyet 
ve tarik-i tahkik-i hidâyet râ nekâvî âliyet halledellâhü Teâlâ bi-bekâehû zılâli’l-hakâik 
alâ ruûs-i kâffeti’l-halâik vezeyyin-i cinân-ı hayyân ahyâre be-envâr-ı esvâre-i ahbâre.

Ârif Çelebi ibn-i Sultan Veled

[49]

Hâce Fahruddin Evhad

Mecma-ı letâif-i esrâr-ı Rabbânî vemüstağrak-ı şühûd-ı tecelliyi envâr-ı sübhânî Fah-
ru’l-Hak ve’d-Dîn Ebu’l-Mefâhir Evhad bin Es’ad bin Behrâm el-müstevfî el-Beyhakî. Se-
ned-i erbâb-ı tarikat ve muvazzıh-ı rumuz-ı ehl-i hakikat est. Esîr-i âb-ı nazarât-ı îlâhî 
ber safahât-ı ve Cenâb-ı a’mâl-i sâlihaeş lâyih ve alâmât-ı kâmât-ı nâmütenâhî zecebîn-i 
mübîn ahvâli âliyeeş zâhir ve vâzıh ve derîn rüzgâr riyâzat teâruz-ı takvâ ez uluvvet-i 
fezâil zâhireeş nezâret dâded. Ve uyûn-ı feyyûn-ı tasavvuf ez envâr-ı meânî bâhireş be-
şaret yâ bed âsâr-ı meâsir ve ahbâr-ı mefâhir o der ıskâ’ ve idbâ’ neh cenân şâyi’ şode 
est. Ve der akâid-i tabakât-ı efâzıl neh çenân vuzuh pezîr fend ki suret-i ân kârân râ ez 
enzâr-ı üli’l-ebsâr mahcûb nüvâyed. Kerdânîd-i Hakk-ı Sübhânehû ve Teâlâ zât-ı eşre-
feş râ zînet kârem est. Be-zebûr devâm âraste dâred ve cinân-ı meâlî mâyiş-i müracca’ 
eşrâf ve eâlî yâd. Velâdet-i mübarekeş leyletü’l-hamîsi’s-sâlis min Cemâziyelâhire sene 
tis’a ve semânîn ve tis’a mie bi-belde-i Nişabur ittfiâk üftâd ve der zahve-i suğrâ rûz-ı 
şenbe el-hâmise aşer amin Zilhicce be-zılâl-i celâl velâyet meânî Hazret-i Kâsimü’l-en-
vâr istizlâl fermûd sene hams ve selâsîn ve semânmie bmakâm-ı kasaba-i Harhared.

Ebu’l-Vefâ Konevî

Abdullatîf el-Kudsî

Şeyh Kutbuddin Muhammed

Hulâsa-i meşâyih-i izâm ve nekâve-i ekâbir-i eyyâm eş-Şeyh Kutbü’l-Hakîka ve’l-yakîn 
Muhammed bin Şeyh Azîzüddîn Yahyâ el-Berğaş ekmel-i ekârim-i rüzgâr ve eşref-i ef-
zal-i nâmdârest. Ve bâ vücûd-ı mütehayyir-i der envâ-ı ulûm ve tefennün der esnâf-ı 
rusûm der tarik terk-i tahrîr ve sebîl-i tevekkül ve tefrîd kademi râsih dâred. Ve nasît-i 
evkât ve rabt-ı ahval ez ubbâd-ı zemân ve zühhâd-ı devrân be-imtiyâzî temâm mahsû-
sest. Ve în fakîr ez îşân envâ-ı hâlât müşâhede kerde ammâ çûn icâzet ifşâyı ân vuku 
neyafte est. der ân bâb mehr-i sükût ber derç-i makâl nihâded seyâhat-i duâ ki vazife-i 
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evkât dervîşân est. Havzî mînümâyed rabbü’l-erbâb ân cinân kerâmet-i mâ berâ der 
zılâl-i fazl ve ifzâl medîd zılli’l-kemâl dâred. Ve seâdet-i eyyâm zâhireeş der i’lâyı râyât-ı 
tarikat ve imlâyı âyât-ı hakikat be-kâffe-i ehl-i İslâm bî inkitâ’ ve insırâm mütevâtir 
kerdbâd.

Şeyh Sadreddin Revâsî

Mişkât-ı envâr-ı hakâik meârif ve misbâh-ı esrâr-ı dekâik-i avârifü eş-Şeyh Sadru’l-Hak 
ve’d-dîn Muhammed bin Muhammed er-Revâsî ez ecille-i eimme-i rüzgâr ve meşâyih-i 
nâmdârest. Sahîfe-i şerîfe-i hâtırest be-envâ-ı ulûm-i dînî ve hikem-i yakînî güzîn ve tuğ-
râyı ğarrâyı fezâyileş be-unvân-ı uluvv-i Tayyib ve şeref-i haseb ve mesûn vve dâbir ve 
neh der ma’mure-i kemâl-i hakâyık-ı tasavvuf ve maksure-i celâl ve dekâik-i tasarruf 
mesâye-i kulûb-ı ârifân be-revâyıh-i ferâyh-i cemâleş muattar ve besâir-i serâir-i tâlibân 
be-envâr-ı esrâr efzâleş münevverst. Ve ba’dehû tâ ki hakîk-i ancâmîde ki eger ğavâss-ı 
akl der bihâr-ı zihâr-ı evsâfeş ki ser defter-i meâlî ve fihrist-i mekârim est. Be-seyâhtî mî-
nümâyed her âyine-i sefine-i beyâneş be-sâhil-i takrir nâ resîde der kerd lübb-i acz ğur-
fe-i hâhed şod. Pes İn’itâf-ı inân-ı sühan meydân-ı duâ ki arsa-i vesî’ ve sâhatî arîz dâded. 
Ez mehâsin-i âdâb-ı tevânâ bûd Hudâvend-i Teâlâ ve Tebâreke zât-ı melekî melkâneş râ 
tevfîk-i müretteb gesterî ve tehdîn necîb mezîd be-devrî inân hulûd ve hem rikâb-ı bekâyı 
ebed dâd o ekâbir-i millet ve ekârim-i ümmet ismâ’ ve tabâyi’ be-zevânih-i zikr-i fâyih ve 
şemâyim-i neşr-i mekârimeş muattar ve mütayyeb bâd bi-Rabbi’l-ibâd.

Emir Âbid Çelebi Konevî

Emir Âdil Çelebî Konevî

Mevlânâ İmâmüddîn

Makbûl-i inâyet-i İlâhî ve mahsus-ı hidâyet-i nâmütenâhî Mevlânâ İmâmüddin Mu-
hammed bin Celâlüddin Ali bin Nizâmüddin Muhammed bin İmâdüddin Ali el-Fakîh 
el-Kirmânî ez ekâbir-i în zemân ve efâzıl-ı în devrân est. Be-husn-i sıfât ve kerâmet-i zât 
mühallâ ve mir’ât-ı a’mâleş be-saykal-ı ihlâs münevver ve mücellâ sadr-ı mesned-i izz-i 
men kanea ebr-i bâyigâh-ı zillet-i züll-i men tamea ihtiyâr kerde est. Ve der zâviye-i ifâf 
i’tikâf girifte be-mutâlaa-i mesâile-i men ihtâra’l-uzlete fe’L-izzü lehû iştiğâl dâred berk 
ân-ı evkâteş be-rûz-ı ibâd ilâ yevmi’t-tenâd vâsıl-ı yâr. Velâdet-i şerîfeş rûz-ı âşurâ bûd. 
Sene tis’a ve semânîn ve seb’a mie. 

[50]

Şihâbüddin Muhammed Tebrîzî

Cemâleddin Tebrîzî
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Taceddin el-Karâmânî

Abdullah hacı Halîfe

Şeyh Ahmed ibn-i Âşık Paşa

Şeyh Seyyid Velâyet

Mazhar-ı hâlât-ı velâyet ve nâşir-i râyet-i hidâyet Seyyid Velâyet ibn-i Seyyid Ahmed 
ibn-i Seyyid İshak ibn-i Alâüddin ibn-i Seyyid Halil ibn-i Seyyid Cihangir ibn-i Seyyid 
Muhammed ibn-i Hayatüddindır ki Tâcü’l-Ârifîn’in emmisi oğludu ve hem Resûl Aley-
hisselam işaretiyle kendi oğullarındandır. Mevlidi Bursa’dır. Hicret-i Neeviyye’nin se-
kizyüz elli beşindedir. Ve tarihin sekiz yüz yetmiş dördünde İslambul’a gelip Aşık Paşa 
Tekye’sinde ilim ve amele meşgul olup merhum Âşık Paşa oğlu Şeyh Ahmed âşık lillah 
ve billâh kerîmelerini Seyyid Velâyet Hazretlerine nikah eylediler. Niçe oğulları olup 
cümlesi âhirete nakl eylediler. Mezar-ı şerifleri Aşık Paşa tekyesi kurbundadır. Hâlen 
kabirleri ziyâretgâh-ı halk-ı âlemdir. Rahimehullah.

Abdurrahman Molla Cami

Hâce Sa’deddin el-Kâşağarî

Şeyh Ebubekir Ehvâzî

Ârif-i âlem-i himem ve vâkıf-ı esrâr-ı kadem Ebûbekir Ehvâzî asrının ferîdi idi. Bir gece 
Resûl-i Ekremi sallallâhü aleyhi ve sellem vâkıasında görüp itti yâ Resûlallah bana tev-
be vir. Resûl Hazretleri buyurdular ki yâ Ebûbekir, ene nebiyyüke hakkan ve Ebûbekir 
Sıddık şeyhuke sıtkan yani ider yâ Ebûbekir ben senin hak peygamberinim ve Ebûbe-
kir Sıddık senin gerçek şeyhindir deyub Hazret-i Ebûbekr’e işâret eyledi. Şeyh Ebûbekir 
Hazret-i Ebûbekir Sıddîk’ın elin tutup tevbe eyledi. Ve Hazret-i Ebubekir Şeyh Ebûbekr’e 
bir arkiyye ve bir taç ve bir hırka giydirdi. Ve göğsünü mübârek eliyle sığadı. Gövde-
sinde kabarcıklar var idi. Hep zâil olup gitti. Vaktâki Şeyh Ebûbekir uyandı hırkayı 
gövdesinde ve tâç ve arkiyyeyi başında buldu. Ve kabarcıkları teninden gitmiş buldu. 
Rahimehullahi aleyh. 

[51]

Şeyh Safiyyüddin Erdebili

Sadreddin Erdebili

İbrâhim ez-Zâhid Geylânî

Muhammed Ahî Halvetî
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Abdullah Molla İlâhî

Ka’betullâhtan Molla İlâhî Gâzî Evrenos Bey oğlu iki yürekli Ali Bey Rûma getirmiştir. 
Seyyid Ahmed Neccâr ile hizmetlerinde bile gelmişler. Ba’dehû Rumelinde Vardar gîce-
sinde mezkur Ali Bey ğâlî imâret ve hângâh binâ idüp anda seccâde-i irşâdda ömür geçi-
rip imâret-i mezbûre kurbunda medfûndur kabr-i şerîflerine azîm türbe binâ olunmuş 
ziyâretgâh-ı hâs ve âmdır.

Seyyid Ahmed Buhârâyi

Sultan Muhammed Camii kurbunda kendi hangâhında medfundur. Rahmetullahi aleyhi.

Mahmud Efendi Damad-ı Şeyh Buhârî 

Şeyh Muhammed Hakîm Halebî

Hace Abdullah Semr Efend

Âbid Çelebî El-Konevî

Muslihiddin Nühâsî

Seyyid Fazlullah er-Rây Efendi

Şemseddin Ömer Efendi.

Şeyh Şenbeki

[52]

Hace Ali Erdesli

Kemâl Ümmî

Hamîdüddin Aksarâyî

Muzaffer Lârendî

Şücâüddin

Seyf Paşa

Pir Ömer Halvetî

Seyfeddin Halvetî

Ahî Bayram Halvetî

Abdullatîf Damad-ı Mahmud Efendi

Hakîm Halebî

Zahîruddin Halvetî
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Seyyid Muhammed Ebu’l-Vefâ Tâcü’l-Ârifin

Sâlik-i âlî himmet ve ârif-i sâhib-i hikmet cân-ı cihan Hâce Ebu’l-Vefâ ve Tâcü’l-Ârifîn 
Seyyid Muhammed ibn-i Seyyid Muhammed Arîzî ibn-i Seyyid Muhammed ibn-i Seyyid 
Zeyd bn-i Seyyid Hasan ibn-i Seyyid Rızâ ibn-i Seyyid Zeyd-i Ekber ibn-i Seyyid Zey-
nelâbidîn ibn-i İmam Hüseyin’dir. Arâf mülkünde Kûsen denmekle ma’rûf meşhur kar-
yede hicret-i Nebeviyye’nin aleyhi efzalü’s-salevât dört yüz on yedi senesinde Receb ayı-
nın on ikisinde vücuda geldiler. On yaşında iken Şeyh Şenbekî ile mülâkât idüb tebeiyyet 
eylediler. Ekrâd arasında doğub büyümeğin Arabî bilmezler idi. Bir gece REsûlullâhı 
vâkıalarında görüp mübârek ağzı yârnî ağzına koyub uyandıkta Arabî lisanlar fasih 
söylemeye başladılar. Ulûm-i evvelîn ve âhirîn kendilere keşf olmağîn her gâh emseytü 
kürdiyyen ve esbahtü arabiyyen deyu buyururlardı. Ve dahi buyururlar ki men hem-
mühû eseru’n-nazar ve aklaahû simâu’l-hayr taktau fî mefâvizi’l-eşvâk ve lem yeltefit 
ile’l-âfâk ya’nî her kimse ki nazar-ı inâyet-i hayrât eyeleye ve gönlünde dost haberini 
işitmek koparsa o kişi ğayrıdan alâkayı kat’ idüb şevk meydânında seyrân ider. Ve hiç 
Hak’dan gayrıya iltifât itmez olur. Vedahi buyurdu ki Men zayyea hükme vaktihî fehü-
ve câhilün ve men kasura fîhi vehüve ğâfilün ve men ehmelehû fehüve âcizün yani her 
kim vaktinin hükmünü zâyi etse câhildir ve ilminde taksirlik itse gâfildir. Ve ol kim hay-
ra ihmâl itse âcizdir dedi. Seyyid’e suâl ettiler ma’nâyı zikir nedir? İtti ki ez-zikru şuhû-
dü’l-hakîkati ve hamûdü’l-halîfeti yani ândır kim zikrdeden kişi kendi varlığını mahv 
ider ve zikr-i nûrî ile hakikat makamlarını müşâhede eylmektir dedi. Ve dahi sordular 
kim teslîm ne nesnedir buyurdular ki et-teslîmü irsâlü’n-nefsi fî meydâni’l-ahkâm ve 
terkü’ş-şefkati aleyhâ mine’t-tavâriki ya’nî teslîm oldur ki kişi nefsini hüküm meydânı-
na salmaktır. Veol meydanda ne kem gelirse belâlardan ve kazâlardan nefsini esirge-
memektir dedi. Cümlesine teslîm olup şükür kılmaktır derdi. Ve buyurdular ki Va’lemû 
enne’l-hakka ğaybün lâ yüdrakü ve’l-kalbü ğaybün lâ yümellekü ve izâ ittasale’l-ğaybü 
bi’l-ğaybi şâhede’l-ğaybü’l-ğaybe ya’nî Hak Teâlâ ğâibdir, kimse idrâk itmez, insanın 
kalbi dahi ğâibdir kimse mâlik olamaz. Kaçan kim alâka-i kat’ idüb ğayba ulaşa ğayb 
ğaybı müşâhede ider demişler. Ve dahi buyurdular ki el-kulûbü izâ teferrakat telakkat. 
Ve izâ irtefaat iltekat ya’nî el-hak gönül muhabbetullâha ulaşa yevmen fe-yevmen te-
rakkide olur. Kaçan gönül terakkî eylese elbette ulaşır deyu buyurmuşlar. Menâkib-i 
şerîflerine nihâyet yoktur. Kutb mertebesine vâsıl olmuşlardır. Seksen üç yıl ve yedi ay 
ve sekiz gün ömr-i şerîfleri olup Rebiulevvelin yirmisinde hicret-i Nebeviyye’nin beş yüz 
yedisinde vefât ettiler. Türbe-i şerîfleri Kürdistan’da Kusan nâm kasabadadır.

[53]

Hacı Bayram Ankaravî

Ak Bıyık el-Meczûb
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Kızılca Bedreddin

Muslihiddin Halife

Baba Nuhasa Ankaravî

Es-Seyyid Ömer Eleskî

Ömer Dede Bursevî

İzzüddin bin Yusuf Aksarâyi 

Salâhuddin Mevlevî 

Seyyidî Halîfe

Bedreddin Ance

Hacı İzzüddin Halvetî

Sadreddin Halvetî

Seyyid Yahyâyı Şirvânî

Şeyh-i şüyûh-ı tarikat ve mürşid-i râh-ı tâlibân-ı hakikat Şeyhu’l-meşâyih muhit-i en-
vâr-ı Rabbânî ve mecma-ı esrâr-ı Sübhânî Seyyid Yahyâyı Şirvânî kibâr-ı evliyadandır. 
Şirvân’da Şemâhî nâhiyesinde Bâkü nâm kasabada sâkin olup zaman-ı hayatlarında on 
iki bin mürid sâhib-i teslîm ile halvet ve uzlet idüb ekseri mertebe-i kemâle vâsıl omuş-
lardır. Rivâyet olunur ki Seyyid Yahyâ âlem-i misâlde kendûyü görür ki semâ-i dünyaya 
çıkmış ve dâmenine bir miktar kendum alıp kûşe be-kûşe şarka ve ğarba Acem’e ve Rûm 
ekber Şeyhî Pîr Sadreddin Hazretlerine vâkıasın arz ettiklerinde kesret-i âsâr-ı hilâ-
fet ve kûb-ı envâr-ı velâyet ile ta’bîr ederler. Bu cümle fukarâyînin içinden dört kimse 
mümtâz ve merafrâz ve ehl-i niyaz olmuştur. Molla Pîr Ahmed Erzincânî, Ma’rifetullaha 
mazhar olmuştur. Dede Ömer Rûşenî aşk-ı ilâhîye mazhar olmuştur. Molla Ali Halvetî 
cezbe-i İlâhîye mazhar olmuştur. Molla Habîb Karamânî zühd ve takvâ ve veraa maz-
har olmuştur. Rahimehümüllah.

Molla Süleyman Halvetî

Dede Ömer Rûşenî

Molla Ali Halvetî

Baba Resûl Halvetî

Dîvâne Şücâ’

Süleyman Halife Sufiler Hamamı kurbunda

Molla Mes’ud Edirnevî
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Şeyh Müftî Ali Halebî

Şeyh Sinan - karye-i şeyh-i meşhur Sinan –

Bâyezid-i Rûmî

Şeyh İbrahim Gülşenî

Molla Habîb

Surluca’da Cemal Efendi Lârendevî

Ezelîzâde Konevî

Vişne Efendi

Şeyh Ali

Şeyh Şâhin

Şeyh Timurtâş

Şeyh Kerîmüddin

Seyyid Matar

Seyyid Matar ibn-i Seyyid Sâlim Tâcü’l-Ârifîn hazretlerinin karındaşı oğludur. Ve hem 
Resûlullah Aleyhisselâm işâretiyle yedi oğullarının biridir. Seccâde-i şerîflerine bunları 
ta’yîn eylediler. Haylî velâyeti zâhir olmuş azîz idi.

Seyyid Ğânim Ebu’l-Abbâs

Seyyid Muhammed ibn-i Seyyid Kemâl

Seyyid Mehmed ibn-i Kemâl ki Hayâtüddîn Rızavî dimekle ma’rûfdur. Ebu’l-Urefâ Tâ-
cü’l-Ârifîn hazretlerinin ammisi oğludur. Resûl Aleyhisselâm vâkıasında ta’yîn ittikleri 
yedi oğlunun birisidir.

[54]

Şeyh Akşemseddin

Şeyh Hasan Dede

Şeyh Şâmî

Abdurrahîm Mısrî

Ebubekir Tûsî

Seyyid İbrâhim Kayserî 
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Nureddin Halife

Hâce Burhâneddin

Muhammed Yâfîni Karamânî

Bayram Ahmed Halîfe

Ebûbekir Lûristânî

Muslihiddin Sirozî

Şeyh Kâsım Kayserî

Şeyh Muhyiddin Kayserî

Hûrîmend Kayserî –Hacı Bayram-ı Sânî dahi derler-

Molla Muhammed Aydınî

Hacı Bayram-ı Sânî Aydînî

Şeyh Ömer Efendi

Pir İbrahim Kâmil Kayserî

Pir Muhammed Erzincânî

Alabaşı Bünyamin

Karali Pir Ali Âla

Hayrabolî Ahmed Sârban

Vîzevî Alâüddin

El-Acemî Gazanfer

Es-Seyyid Osman Hâşimî –Kasımpaşa’da medfûndur-

Es-Seyyid Hamdî Dâmâd Hâşimî

Es-Seyyid Cafer bin Hâşimî

Es-Seyyidd İbrâhim ibn-i Cafer

Seyyid Ali bin Seyyid Hamza

Abdurrahman bin ez-Zafnevî

Ali bin Heyyetî

Askerî Şûlî

[55]

Hâlid Nur Setânî

Hâlid Muhammed eş-Şîm
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Abdüsselâm Fârisi

Hayrî bin el-Kürdî

Şeyh Muhammed Cemâlî Halvetî

Sened-i erbâb-ı tarikat ve muvazzıh-ı rumuz-ı ehl-i hakikat mahzen-i esrâr-ı velâyet 
Şeyh Muhammed Cemâlî ki Çelebî Halîfe dimekle meşhurdur. Şeyh Cemâleddin ibn-i Ak-
sarâyî ulemâ içinde te’lîfât ve tasnîfât ile ma’rûf ve Hazret-i Ebûbekir Sıddîk neslinden 
olmakla mevsuftur. Anın evlâdındandır. Kazesker oğlu olduğu için Çelebî Efendi diye 
şöhret bulmuştur. Muhlisleri Cemâli-i Halvetîdir. Müfti Ali Çelebî vezir-i a’zam olan Pîrî 
Paşa ammûları olup hadd-i a’lâları Şeyh Cemaleddin’e nisbet olunur. Bunlara Cemâlîzâ-
deler dirler. Çelebi Efendi nice müddet Mevâli-i izâma hizmet idüb ilm-i zâhirde künyet 
hâsıl ittikten sonra kanâat etmeyüb halvetîden Şeyh Tâhir ki kûyi’l-hâlet bir kimesne 
imiş velâkin iyi olmağin feyz diyecek yerde hayz der imiş. Nice rüzgâra ki dahi irâdet 
getürüb âhir hâlinin kuvvet-i meşrebin görüp min ba’d sinnî irşâda istidâatim yoktur. 
Seyyid Yahyâ’ya varman lazımdır, deyu işâret edicek Çelebî dahi Şirvana azîmet edip 
giderken Erzincan’da Molla Piran’la muvâsalat müyesser olur buyurdular ki Hazret-i 
Seyyid Pîrdir hizmetine isâbet âdetâ müstes’iddir. Eger bu canibe yine avdet müyesser 
olursa murad hâsıl olur deyu rıhletlerine işâret ve remz eder. Hikmet-i İlâhî Çelebi Efen-
di Şirvana dâhil olduğu gece Seyyid Yahyâ vefat idüb namazına hâzır olur ol gece Sey-
yid’in kabr-i münevveri üzre istihâre idüb müteveccih olıcak vâkıasında Hazret-i Sey-
yid var oğul pîre eriş heman ma’rifem ana ki teslim olunmuştur deyu sipâriş-i rûhânî 
olıcak yine Molla Pîre mürâcaat idüb bir miktar musâhebet ile maksud müyesser olup 
irşada icazet verip diyâr-ı Rûm’a irsal eyler. Bir miktar zaman bu kande olup ba’dehû 
Amasya’da olup ba’dehû İslambol’a gelip dokuz yıl miktârı Musatafa Paşa hângâhın-
da sakin olup kâvabil-i rüzgâr olanlar şem’ine cem olurlardı. Ba’dehû Sultan Bayezid 
Merhumun işâretleri ile ve kendûlere hacc-ı şerîf müyesser olmağin Şâm-ı şeriften üç 
menzil gidip âhirete intikâl eyledler. Kerîmelerini Sünbül Sinan Efendiye vasiyet idüb 
biçârelerini dahi onlara buyurdular. Rahmetullâhi aleyh.

Salâhuddin İznîkî 

 Haylî azîmü’l-kadr makbûlü’l-etvâr insân-ı kâmildir. Sünbül Efendi Merhum eger Çele-
bî Efendiye erişirsem ana âras götürdüm derler imiş.-

Sinan Erdebili 

Ayasofya kurbunda kendüleri küllî sadâkatle zevâyâ bünyâd eylediler Halvetîlere meş-
ruttur.-

Kokreyalu Hayreddin

Kokreyalu Muslihiddin
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Şa’bân Efendi Kastamônî

Sultan Murad Şeyh Şücâî Efendi

Uşaklu Alâuddin

Muğisâda Kadınızâde

Şa’bân Ruknbâşî 

Şeyh Süleyman Vefâyî

Sofya’da Balî Efendi –Sofya cânibinde kendülerinin hulefâsının fukarâsı on bin vardır.-

Nûreddin zâde Muslihiddin Efendi

Kasım Çelebi -Tavukpazârîdir- Ali Paşa câmii kurbunda medfundur rahmetullahi 
aleyh. Azîzin hulefâyı erbealarının biri Bozan Alişândır- 

Hoş Seyyidi Bâlî Efendi

Ramazan Efendi 

Şeyh Kurd Efendi

Şeyh Üveys Dımışkî – bu dahî hazret-i şeyhin hulefâyı erbaa kurbundadır misl-i tâyâb 
bir kerîmü’ş-şândır.- 

Şeyh Dâvud Maktûl

[56]

Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendi

Reyhân-ı hadîka-i ihsân ve insân-ı hadeka-i ehl-i irfân Şeyh Sünbül Sinan Merzifon’da 
neşv ü Âsî Hamîdeli’nde buralı olupilm-i zâhirde Kitâb-ı Hidâye ve Şerh-i Mevâkıd hıf-
zında idi. Mevâlîden Efzalzâde hademesinde olup kâhî meşâyih hizmetine varırdı. Bir 
gün vâkıasında görür ki bir kuyudan su almak ister. Su kuyunun ağzına gelir bilâ ta’b 
alır. Çelebî Efendi’ye ta’bir ettirmeye geldikte heman Mevlânâ vücudunda mevcud olan 
fütûhât-ı İlâhiyye’nin ğaleyânı var. Sâyirler ta’b ile tahsil ettikleri feyzler sana karşu 
gelir. Niçin kuvvetini fiile getirmezsin, deyu işrâf-ı mâ fi’z-zamâyir ider. Ve sünbülî alup 
sinesine basub sende râyiha-i muhabbetullah var deyu Sünbül ile kokulaşırlar. Heman 
Sünbül Efendi örf ve izâfını terk idüb mücâhede kemerin meyânına berk ider. Ol kadar 
şuğl üzere olur ki Çelebi savmaasında huzur edemeyüb muttasıl Sünbül’in hücresin dev-
ri dermiş. Üç yıldan sonra hilâfet virüp Mısr’a gönderir. Çerâkise zamanında Mısır’da 
küllî i’tibâr bulur. Çelebi Efendi Şam tarafından hacca teveccüh ittikde Mısr’a haber gön-
dermiş idi. Gelsün Ka’betullah hizmeti var deyu. Sünbül Efendi Mısr yolundan Ka’be’ye 
varup Şeyha muntazır iken fukarâ tonları ile gelip şeyhin rıhletini haber verdiler. Sün-
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bül Efendi İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn deyub ahkâm-ı haccı edâ ettikte şeyhın va-
siyyeti üzere hangâha gelip kerîmelerini alıp otuz üç sene seccade-i irşadda kâim oldu-
lar. Fukaranın tekâsülün gördükte buyururlar ki on sekiz yıl arkamı yere komadım. Ve 
bir şîşe-i istinâd itmedim. Savmaamın ortasında tahiyyâta oturur gibi nevmimi geçirir-
dim, der idi. Devrân-ı semâ’ hakkında bir risâle yazmıştır. Usûl ve furû’ ile ilm-i kelâmda 
mahâretî ma’lûm olur. Erbaa ve selâsîn ve tis’a mie tarihinde vefat eylediler. Kemal Pa-
şazâde Efendi vefatına târih buyurmuşlardır. Nûr ola Sünbül Sinan’ın kabri hep.

Merhum Sünbül Efendinin kendi risâlelerinde yazdıkları elkâb-ı şerîfleri Sünbül ism-i 
şerîfleri Yûsuf bin Ali bin Kaya Bey el-Borlevî. Mevlidleri Merzifonu muhâciran el-Kos-
tantînî makâmen. Şeyhleri Muhammed bin Mahmûd bin Muhammed’dir ki Çelebî Efendi 
dimekle ma’rûftur. Anın Şeyhi Pîr Ahmed Erzincânî ve ânın şeyhî Pîr Ömer ve ânın şey-
hi Ahî Muhammed ve ânın şeyhi İbrâhîmZâhid ve ânın şeyhi ve Seyyid Cemâl ve ânın 
şeyhi Şihâbüddin Tebrîzi ânın şeyhi Rukneddin Seccâsî ve ânın şeyhî Kutbuddin Ebherî 
ve ânın şeyhî Ebu’n-Necîb Süühreverdi Seyyid Cemâl ve ânın şeyhi Ömeru’l-Bekrî ve 
ânın şeyhi Vahyü’d-Din el-Kâsî ve ânın şeyhi Muhammed el-Bekrî ve ânın şeyhi Mmşâh 
ed-Dîneverî ve ânın şeyhi Cüneyd Bağdâdî rahmetullâhi aleyh.

Çeşm-i Siyâh Efendi Karamânî

Cemâleddin Efendi Akşehrî –Hazret-i Azîzin hulefâyı erbaasından biridir. Risâlede azîm 
evsâfı kayd olunmuştur. -

Maksud Dede – bu dahi Hazret-i Azîzin hulefâyı erbaasından bir azîz-i mükerremdir-

Muhyiddin Halife 

Ali Çelebi

Hakim Sinan Efendi

Mahmud Çelebî 

Bayezid Halife –Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Sultan Bâyezid Han-

Hacı Halife

Kara Ali

Muhammed Çelebi Zaîm

Zaîm Muhammed Çelebi. Hikâyet ederler ki unfüvân-ı şebâbda iken Hazret-i şeyhden 
inâbet idüb Gelibolu’ya salile gittim. Kazâ-i ilâhî ile bir civân sâhib-i cemâle alâka idüb 
ol kadar mübtelâ oldum ki bir an sabır ve karara mecal kalmayub ruz ve şeb girye ve 
zârî ile akıl ve fikrime târumâr idi. Bir gün evvel dilber-i şûhkâr ile bir hamamda cem ol-
mağa kavlve karar idüb hamama vardım. Civan mukaddemen gelip halvete futa asmış 
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deyu işidüb hezâr zevkle soyunub halvete girdim. Gördüm Sünbül Efendi kurna başında 
oturur. Nice olduğum bilemedim. Heman geri dönüp esbabımı giydim. İskeleye geldim. 
İstanbul’a gider gemi varmış. Heman ol gün kûy-i rüzgâr ile gelüb hângâhda hazret-i 
şeyhle mülâkât ittim. Beni gördükleri gibi buyurdular ki: Nice zannedersin, şeyh müri-
dini gözlemese şeytan ve hevâ ânı ânda helâk ider. Tevbe ve istiğfârı tacdîd eyle, deyu 
emir eyledi. Artık hevâyı nefsânîden halâs oldum. Beyt –Nefs elinden bekâyı kurtarmak 
Değme bir pehlüvanın işi değil.-

Sinan Çelebi

Cemaş Efendi

Şeyh İbrahim Efendi eş-Şehir bi-Harrâc Şeyhî rahmetullahi aleyh-

Şeyh Seyyid Abdülkerîm Efendi eş-şehîr bi-Eşebbî Emîn Efendi rahmetullahi aleyh.-

Şeyh Abdülkerim Efendi eş-şehir bi-Kâdızâde rahmetullâhi aleyh.-

Alâüddin İsâvî

[57]

Şeyh Merkez Muslihiddin Efendi

Mecma-i a’lâm-i edeb ve merkez-i aksâm-ı taleb ferîdüddin Merkez Muslihiddin ismi şe-
rifleri Mûsa idi. Mevlidleri Anadolu’da Germiyan eyaletinde Uşşâk’tır. Bâliğ oldukları 
zamandan âhir ömürlerine değin cemâati bir vakitte terk eylememişlerdir. Be-gâyet 
takvâ ile ma’rûftut. Mezâr-ı şerîfleri Yenikapı hâricindedir. Rahmtullahi aleyhi rahme-
ten vâsiaten.

Emir Çelebi

Ahmed Çelebi ibn-i Merkez 

Ol nûr-ı ayn-ı ümmet-i Muhammed ve ol mûcid-i esrâr-ı âb-ı vecd a’nî bihî Ahmed’dir ki 
Merkez Efendi’nin sulbî oğulları ve halîfeleridir. Âlim fâzıl kimesnedir. Kamus luğatını 
Türkiye tercüme eylemişlerdir. Vâlid…. Bir zaman İstanbul’dan taşraya Baba Nakkaş 
Türbesinde Şeyh olup ondan vilâyetlerine gitmiştir. Anda müteehhil olup vefat-ı şeyhde 
Mustafa Paşa tekyesinde iki sene miktarı şeyh olub ba’dehû ihtiyâr-ı birle fâriğ olup 
vilâyetlerine gidüp min ba’d anda olup İstanbul’a müteveccih olmadılar. Anda mevkuf 
oldular.

İbrahim Efendi (Gök Evliyâ)

Muslihiddin – Hulefâyı erbaasındandır. Ve Azîzin hem dâmâdıdır.-
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Ataullah Efendi

Muhyiddin Efendi – Bu dahî Azîz’in hulefâyı erbaasındandır. Köse Muhyiddin dinmekle 
meşhurdur. Merkez Efendi câmi önünde medfundur.-

Hayreddin Efendi

Tâceddin Halîfe el-Uşşâkî Bi-Koşudzâde rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Zâkir Muhammed Dede rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiaten.

Hacı Karamânî Efendi

Ahmed Efendi Yiğitbaşı

Şeyh Hasan Efendi 

Muhammed Çelebi ibn-i Alâüddin Halîfe el-Uşşâkî rahmetullahi rahmeten âsiaten

Mustafa Halîfe el-Uşşâkî rahmetullahi rahmeten vâsiaten.

[58]

Şeyh Yakub Efendi 

Bu ol sultân-ı merğûb ve ol burhân-ı matlûb ve ol şeyh-i mahbûb olan Şeyh Yakub Haz-
retleridir ki künyeleri Ebû Yusuf lakabları Zeynülislâm Germiyan ilinde Şeyhlü nâm 
karyede neşvü nümâları ol diyarlardadır. Ve çün gelüb eben an ceddin Zaîmzâdelerden 
ve asâkir-i Osmâniyândan idiler. Vefatları sene 979. Müddet-i meşihatları yirmi senedir.

Mahmud Halife

Pîr-i pîrân-ı mev’ıza ve nasihat ve ol rehber-i rehvân-ı tarikat olan Mahmud Dede’dir 
ki Ebû Eyyûb Ensârî kasabasındandır. Ve anda şeyh olmuşlardır. Enâr-ı salâh yüzünde 
nümâyan ve pîr-i sâhib-i iz’ân idi. Âlî kelimâtlarındadır bu dâîlerine Ya’kûb efendi bu-
yurdular ki Mahmud sende sırr-ı irfân hulûd etmek ihtimâlî vardır. Numan sırrı üzere 
ol âmizdir ki ümîd-i hâsıl ve maksuda vâsıl olursun deyu erbaine kodılar. Bu dahi mü-
câhede üzere idim. Kendilerini nakl-i Mısır hikâyeleri risâle tahrir olunur. Hicretin 1018 
senesinde merhum oldular. Medfeni Hazret-i Eyyûbda’dır.

Musa Halîfe

Abdurrahman Dede

Hasan Dede

Hasan Dede Aydînî
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Şühûdî Efendi

Hazret-i Şeyh Yakub Efendi’nin hulefâ-i erbaasından Şühûdî efendidir ki Edirne kurbun-
da Baba Eskisi dimekle ma’rûf kasabada Ali Paşa câmiinde vâiz ve hatîb idi. Mevlidleri 
ol tarafta Hasköy’de vâki olmuştur. Azîzim Bağdâd’a geldiklerinde Mustafa Paşa’da va’z 
ettiler. Tasavvuf âmiz kelimâta kâil kimesne idi. Hicretin Bin yirmi bir tarihinde mer-
hum olmuştur. Babaeskisi’nde medfundur.

Hasan Dede Tavîl

Şeyh-i Muabber İbrahim Efendi Hazretleri el-Alâiyevî zâdallâhü takviyehû rahmetul-
lâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Halil Halife el-Alâiyevi rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Muîd İbrâhim Halîfe el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Muarraf Muhammed Halîfe el-Kostantînî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Sa’dî Efendi Amasyalı İmam-ı Sultan Bâyezid Han rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Yunus Halîfe el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Şeyh Sinân Ümmî

Süleyman Dede Pîr

Emir Dede

Muhammed Dede

Seyyid Seyfullah Efendi

Yakub Halîfe

Sultânü’l-Ârifîn Kâsım Lârendevî

Nebî Halîfe Lârendevî

Ferah Halîfe

Şeyh Murad bin Abdullah

[59]

Şeyh Hasan Efendi

Şemsüddin

Veli Dede

Hasan Halife

Seyyid Abdurrahman
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Sinan Çelebi Şeyhu’l-Harem 

Bu ol Sinan Efendidir ki Hazret-i Şeyh Yakub Efendi’nin sulbî oğullarıdır. Meskıt-ı ra’sları 
Yanya’da vâki’dir. Hazret-i Şeyh Yakub Efendi anda şeyh iken doğmuştur. Tahsîl-i ilmi 
İstanbul’da etmişlerdir. Menkûldür vâlidleri merhum oldukta altı sene seccâdede otu-
rub ba’dehû Medîne’ye gittiler. 985 tarihinde Şeyhu’l-Harem olub iki sene muammer 
olub 987 târihinde merhum olup Kubbe-i Abbâs’ın kapusu yanında medfundur. Devr-i 
Sultan Murad’dır.

CaferDede

Ali Dede

Hasan Halîfe

İmam Muslihiddin Halife el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Sevahte Muhammed Halîfe el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Danişmend Muhammed Halîfe el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Muhammed Efendi el-Alâiyevî rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Seyyid Halil Halîfe el-Alâiyevi rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Muhammed Halîfe Takyecî der kasaba-i Kasımpaşa rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâ-
siaten.

Abdullah Dede ibn-i Şeyh İbrahim Efendi rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsiaten.

Külâhdûz Habib Dede Zâkir rahmetullahi aleyh.

Veli Dede rahmetullahi aleyh.

Mustafa Dede eş-Şehîr bi-Sûfî zâde rahmetullâhi aleyh.

Muslihiddin Efendi Kunduracı 

Üsküdârî Ahmed Halîfe

Hasan Halîfe

Hasan Dede

İlyas Halîfe

İlyas Dede

Şeyh Muhyiddin Karahisârî

Şeyh Alâüddin Karahisârî

Şeyh Halil Karahisârî
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Derviş Veli

Derviş Mahmud

Süleyman Dede

Derviş Hüseyin

[60]

Şeyh Hasan Efendi Yemânî

Ol müstesnâyı dekâik-i tarikat ol makarra-i hakâik-i şeriat müftî-i dîn-i millet vâiz-i 
ümmet sâhib-i himmet vâsıl-ı evtâr-ı huliyye vâris-i esrâr-ı aliyye şevher-i ebkâr-ı 
ma’nevî nâkil-i tefsir ve hediyyet-i Mesnevî âlim-i meânî-i Tevrât İncil Zebûr ârif-i be-
dâyi-i Kur’ân Şeyhu’l-Meşâyih Hazret-i Şeyh Hasan Yemânî’dir ki evsâfı cemili risâlede 
tahrîr olunmuştur. Müddet-i Şeyhûhetleri 36 senedir.

Veliyyüddin Efendi -Hulefâ-i Erbaasındandır-

Hasan bin Muhammed bin Bahadır Bey’dir. Rumeli’nde Alacahisâr’da vücuda gelmiş-
lerdir. Neşv ü nümâları anda olup tahsil-i ilme şehr-i İstanbul’a gelmişlerdir. Müddet-i 
meşihatları otuz altı senedir. Vefatları 1019 şehr-i Rebîulevveli’nin on ikinci günüdür. 
İklîm-i Yemen’de zâtü’l-erm dedikleri mahalde merhum olmuşlardır. Ğalat-ı meşhuru 
Yerîm’dir. Anda vefat eylediler. Medfen-isaâdetleri dahi andadır.

Hazret-i Hasan Dede –Hulefâ-i Erbaasındadır.-

İbrahim Medfen Efendi –Hulefâ-i Erbaasındadır.-

Hulefâ-i Erbaasından Kaymakam olan Şeyh Adlî Efendi’dir. 

Külâhî İsmâil Dede rahmetullâhi aleyh

Mustafa Dede Attâr rahmetullâhi aleyh

Hacı Muharrem Dede rahmetullâhi aleyh

Muhammed Dede Bostancı rahmetullâhi aleyh

Abdi Dede rahmetullâhi aleyh

Musa Dede el-İmam Kostantînî rahmetullahi aleyh

Rûmî Dede rahmetullâhi aleyh

Maksûd Dede rahmetullahi aleyh

Mûsâ Dede rahmetullâhi aleyh

Muhammed Dede rahmetullâhi aleyh
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Mahmûd Dede rahmetullâhi aleyh

Nasuh Halife

Hızır Halife Muhammed Halife

Şeyh Ramazan Efendi Karahisârî 1025

Karahisâr’dan işâret ile şeyhi Yahyâ Efendi Hazretleri nutk-ı şerîfleri olup Pîr-i Deştî 
Abdi Efendi Şeyhî imâde kapup müceddeden Pîrdeşiyle maiyyet murad idüb izn talep 
ettiler. Azîz Hazretleri duâ idüb kusûr îmâyı tekmîl Pîrdeşinden sücûd deyû izin buyur-
dular ve tekmîl îmâyı görüb duâsını ittiler. 

Şeyh Efendi

Bu şeyh Abdülhalîm Efendi ki Ramazân Efendi Hazretlerinin oğludur. Abdülhalîm Efen-
diden silsile yürümüştür. Tekke-i evlâdına meşruttur. 

Hasan Dede Selânikî

Şeyh Hüseyin Efendi 

Bu sekâ şeyh Hayr Efendi dünyaya hiç karışmamıştır. Abdülhalîm Efendiden şeyh ol-
muştur. 

Bahrî Dede

Receb Karahisârî

Abdurrezzâk Kıbrîsî

İbrâhim Paşa el-Müderris

Oruç

Receb-i Rûmî

Muhammed Pîr Ankaravî Hâfız

Derviş Hızır

Şeyh Hayreddin

Muhammed Dede

[61]

Hızır Şeyh Adlî Efendi rahmetullah

–Bu nihrîr-i Adlî Efendi cenâblarıyla Alâüddin Efendi Hazretleri maan bir türbede me-
dfûnlardır.Zamân—ı meşîhatleri yedi senedir.Bu ol Veli kâmkâr ve ol mehr-i tâbdâr 
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şeriat ve tarikatle müteâref hevân olan Hazret-i Şeyh Adlî Efendidir ki ism-i şerîfleri 
Hasan bin Muhammed bin Ali’dir. Ve lakabları Adlullah’tır. Ve künyeleri Ebu’l-Mütevek-
kildir. Rumelinde İşiteb şehrinde vücuda gelmişlerdir. Ve bn yirmi altı mâ-ı şevvâlinde 
vefât etmişlerdir. Zamân-ı meşîhatleri yedi senedir. Merkad-i pür envârları Mustafa 
Paşa Câmi-i Şerîfinde ziyâet-i eshâb-ı tevhîd olmuştur.

Kuvâye Mehmed Halîfe 

Silivrikapı hâricinde merkad-i şerîfleri. 

Şeyh Cafer Efendi –Fındıklı dergâh-ı şerifine şeyh olup keşfî Cafer Efendi Hazretleri (Bu 
dergâh-ı şerif Cumhûriyet ilanında türbe ile beraber kalbedilmiştir)

Elhamdülillâhi ale’t-temâmi ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ hayri’l-enâm ve alâ âlihî ve 
ashâbihî’L-kirâm.

Derviş Sinan Muzaffer Akşehrî

Ahmed Dede

Muhammed Dede

Husâm Dede

Muhammed Sûfî Dede

Nebî Dede

Mustafa Dede

Veli Dede

Hacı Muhammed Arab

Hamza Dede

Arslan Halîfe

Pervîz Sipâhî

Baba Keşmîrî 

Muslihiddin Dede

Ni’metullah Dede

Derviş Bustan

Hacı Muhammed

Muhammed Dede
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[62]

Şeyh Seyyid Muhammed Eyyûbî

Hazret-i Şeyh Muhammed Eyyûbî Efendi cenabları bin yirmi altı senesinde âsitâne-i bâ 
saâdete şeyh olup yirmi sene muammer olup bin kırk altı senesinde âzim-i râh-ı ukbâ 
olmuştur. Merkad-i pür nurları Medîne-i Münevverededir. Medîne-i Münevvere’den bir 
merhale yerde vefât idüb cedleri toprağın tahmil idüb civâr-ı Resûlullah’a getirmişlerdir.

Şeyh Hasan Efendi

Anahtarcı Ahmed Efendi yani Miftâhîzâde

Dekkakcı Zeyd Efendi -Musatafa Paşa’da medfûndur.-

Musa Efendi -Hacı Evhad Câmi şerifinde şeyh olmuştur.-

Şeyh Mecidüddin Hazretleri -Bu dahî Abdülhalîm Efendi Hazretlerinin oğludur.-

Şeyh Muhammed Emin Efendi Hazretleri – Bu Şeyh Muhammed Emin Efendi Şeyh Mu-
hammed Efendinin oğludur.

Hulefâ-i Erbaalarından Nakşî Efendidir. –Bu dahî Nakşî Efendinin civarında medfûn-
dur.-

Şeyh Ahmed Nûreddin Efendi Hazretleri – Bu dahî Kutbü’l-Ârifîn Şeyh Ahmed Nûreddin 
Efendi Şeyh Mehmed Emin Efendinin oğludur.

Hulefâsı A’mâ Mustafadır. –Bu dahi civarda medfûndur-

Hulefâsı Simkeş Ahmed Efendi.- Simkeş Efendi tarikat-i rifâidir. Şeyh Ali Efendi tekke-
sinde medfûndur.-

Şeyh Abdülaziz Efendi Hazretleri –Bu dahî Şeyh Aziz Efendi Şeyh Nûreddin Efendi Haz-
retlerinin oğludur-

Çelebi Şerif ismi Mûsâ Efendi.– Bu Şerîf Efendi Aziz Efendinin oğludur. Bin iki yüz yirmi 
yedi senesi vefat etmiştir.-

[63]

Eş-Şeyh es-Seyyid Kerâmeddin Abandî

Hazret-i Şeyh Kerâmeddin bin kırk altı senesinde bu âsitâne-i cennet işâya Şeyh Sâhib-i 
irşâd olub beş sene poşt neşîn olup bunlar dahi bu âlem-i fâniden rıhlet ve cânib-i kurb-ı 
ma’nevî Zülcelâle bin elli bir sâlinde azîmet eylemişlerdir. Merkad-i pür envârları Câ-
mi-i Mustafa Paşa’dadır. –Bu Kerâmeddin Efendi Hazretleri ile Yakub Efendi cenabları 
bir kabirde medfûndur.-
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[64]

Eş-Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi ki Hazret-i Azîz’in vâlid-i mâcidleridir.

Bunlar dahi eş-Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi Hazretleridir ki hâliyen seccâdeneşîn irşâd 
olan Azizimiz Efendimiz Şeyh Seyyid Nûreddin vâlid-i Mâcidleridir. Seccâde-i irşâda bin 
elli bir târihinde iclâs idüb kırk sene temâm bir beyt-i fukarâ ve sâlikîn idüb bin doksan 
bir senesi mâh-ı Recebü’l-ferîdinin ibtidâ-i kemiyyesi bu güzergâhı fenadan mürur ve 
âzim-i dergâh-ı Hüdâvend-i Ğafûr olub müddet-i meşîhatleri kırk senedir. Ve merkad-i 
pürnûrları Mustafa Paşa Câmi-i Şerifi havlısında ziyâretgâh-ı ârifân-ı ehl-i tevhîd irfân 
olmuştur. Nevverallâhü kabrahû.

Hulefâ-i Erbaalarından Şeyh Nakşî Efendidir ki merkad-i pür nurları Abdâl Yakub Zâ-
viyesindedir.

Hulefâ-i Erbaalarından Hazret-i Şeyh Ali Efendi ki Edirne Gülşeni Hânede medfundur. 

Hulefâ-i Erbaalarından biri dahi eş-Şeyh Kenzî Efendidir ki şühûd-ı âlemdir.

Biri dahî Azîzin vâlid-i muhteremleri es-Seyyid Nureddin Efendidir ki seccâde-i irşâda 
bâ neşîn olmuştur.

[65]

Hazret-i Şeyh Seyyid Nureddin Efendi Hazretleridir sellemellâhü Teâlâ. –Mevlidleri 
1064 tarihinde-

Bu dâirede terkim olunan Seyyid Nûreddin Efendi cenablarıdır ki peder-i mükerremler 
hem azîz-i muhteremleri Seyyid Alâüddin Efendi Hazretleri bin doksan bir senesinde 
mâh-ı Recebü’l-Ferîdin ,bt,dâ gîcesi âlem-i ukbâya âzim oldukları pederlerinin hayır him-
metleriyle ve meşâyih-i kirâm hazerâtının duâlarıyla ğost-ı irşâda ve fukarâ-i sâlikîn 
dâire-i âlilerinde hoşmal olub âsâr-ı cemîlleri âleme mihr-i dürr-i tâyân olmuştur deyu 
tahrîrât bin yüz elli yedi sâlinin mâh-ı Rebiulâhirinin on birinci günü vâki olmuştur. Bu 
Aziz Hazretlerinin evsâfı tahrir olunmak lazım olsa hadden efzûn ve kıyasda bîrûndur. 
Etvarları müsellem yegâne ve halka-i encümen-i tevside-i çîneşleri dilbirân ve sohbetleri 
dürûc-ı pürdür. Duâ şekânedir. Ve nazar-ı âlilerinde âlem dâne-i hardal ve kerâmetleri 
güneş gibi zâhir ve âşikârdır. Zamân-ı rıhletleri 1160 senesi mâh-ı Saferu’l-Cezbenin al-
tıncı Cumaertesidir. Ve mâh-ı Rûmide Şubat yevm-i heft yani cemre-i evvel.

Hazret-i Azîzin Evlâd-ı Ekberleri Seyyid Kerâmeddin Efendidir. Eş-Şehir Büyük Çelebi. 
Rahmetullâhi Aleyh.

Hazret-i Kerâmeddin Efendimiz Azizin evlâd-ı ekberidir. Bin seksen beş tarihinde mev-
lidleri vâki olub bin yüz elli altı senesi mâh-ı Recebü’l-Ferîdinin dokuzuncu hamîs günü 
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vefât eylemişlerdir. Müddet-i ömürleri yetmişden tecâvüz eylemiştir. Bu âsitâne-i Âlî-
den bir tarik pîş kadem olub zamanlarında ehl-i âsitâne fi’l-cümle âdâb-ı tarik üzere 
olub bir ehad söz söylemeye kâdir değil idi. Ve bi-nefsihî kendilerinin evzâ-ı mülûkâne 
ve mîr-i mülûkde dür ve pişâne idi. Ve evsâfları bî haddir.

Hazret-i Azîzin Üçüncü evladı mükerremleri Seyyid Şehâbüddin Efendidir. Rahmetul-
lahi aleyh.

Bunlar dahî Azîzin üçüncü evlâdı Şehâbeddin Efendidir ki bin seksen dokuz sâlinde 
mevlidleri vâki olub bin yüz elli dört senesi Cemaziyelâhirinin on sekizinci Salı günü ve-
fat etmişlerdir. Bu azizin dahi evsafı cemîl-i bî kildir. Ve ömürleri altmış beş sene olmak 
lazım gelir.

Hazret-i Azîzin ikinci evlâdı mükerremleri es-Seyyid Kutb Efendi Hazretleridir. Allâhü 
Teâlâ rahmet eyleye.

Bu dahi Seyyid Kutbüddin Efendidir ki Aziz Hazretlerinin evlâd-ı vüstâlarıdır. Bin yüz 
elli altı senesi mâh-ı Recebü’l-Ferîdinin biraderleri Kerâmeddin Efendi merhum olduk-
da canneşinleri olub bu âsitânede ser tarik piş kadem olmuşlardır. Bunların dahi mev-
lidleri bin seksen yedi sâlinde vakidir. Allâhü Teâlâ muammer eyleye.

Hazret-i es-Seyyid Nûreddin Efendinin perverzâdenin on üçüncü şeyhi es-Seyyid Ali 
Efendi Hazretleridir. Rahmetullahi aleyh. –Otuz sekiz gün postneşîn olmuşlar. 1171 24 
Safer bekâya teşrifleri.-

Azizin büyük biraderleri Seyyid Mehmed Efendi.

Mevlidleri bin elli birde vefatları bin yüz otuz altı sâlinde vâki olmuştur. Kerâmetleri 
bâhir evsafları tahrîrâta sığmaz.

Bunlar dahi Kâşânî İsmâil Efendi Hazretleridir.

Bu dahi Kâşânî İsmâil Efendidir ki ibtidâ Kasımpaşa’da Gazanfer Efendide inâyet idüb 
ba’dehu meşâyih-i Mevleviyyeden Peçevî Ahmed Efendi ile Yenikapı Tekyesinde beş on 
sene eğlenib Ahmed Efendi fevt olub bin yüz kırk sene hilâlinde âsitâneye gelib hucrene-
şin ferağ olmuşlardır. Âlim-i kâmil her fende bî nazirdir. Allah muammer eyleye. Anın 
fevtine Rağmi zâdenin bu mısraî tarihdir: Didi hâtif vakâtî sâline târihan ey Rağmî, Te-
cellî-i Cemâlullah layık oldu Kâşânî. 1162.

Eş-Şeyh Abdullah Abûni el-Ma’rûf Soyulı zâde

Eş-Şeyh Seyyid Nurullah el-Merkezî – Merkez Efendi hângâhı şeyhi-
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[66]

Seyyid el-Hâc Muhammed Haşim bin Feyzullah

Şeyhzâde es-Seyyid Muhammed Halife Pişkadem

Merkez Efendi Şeyhi eş-Şeyh Ahmed Efendi –Hicrî 1252-

Es-Seyyid eş-Şeyh Nebih Efendi – Fındıklı’da Cafer Efendi Tekkesi Şeyhi, Vefâtı 1265 se-
nesi Berat Gecesidir.-

Muhammed Dede

Nazif Dede Mustafa

Mehmed Emin Dede

Es-Seyyid Mustafa Halife

Eş-Şeyh Hafız İsmail Efendi – Fındıklı Şeyhi, Vefatı 1234 senesindedir.-

Receb Dede

Halil Dede Müezzin

El-Hâc Hâfız İmam

İnmez Şeyhi Sa’diye’den eş-Şeyh Ahmed Efendi

Şeyh Ali Efendi Hallac Ali Efendi

Eş-Şeyh Yunus Hilmi – Fındıklı Şeyhi, Vefatı 1279 Hicri senesindedir.-

Mirahor Tekkesi Şeyhi Hafız Nazif Efendi

Sirkeci Tekkesi Şeyhi eş-Şeyh Abdi Efendi

Yunus Efendi Damadı Hâcegândan Hafız İsmail Efendi

Mirahor Tekkesi Şeyhi Şeyh Sûfî Efendi

Beşikcizâde Tekkesi Şeyhi Said Efendi

Üsküdar’da Tabutcularda Saçlı Hasan Efendi Şeyhi Şeyh Mehmed Efendi

Şah Sultan Şeyhi Nakşiyeden Şeyh Necâti Efendi 

Kâdirîhâne Şeyhi Şeyh Şerâfüddin Efendi

Es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Sa’d Efendi

Es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Rami ibn-i Hamdi

Es-Seyyid Muhammed Nureddin el-Merkezî -Merkez Efendi Hângâhı Şeyhi-
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[67]

Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Nureddin Efendi ibn-i Ahmed Efendi – Merkez Efendi 
Hângâhı Şeyhi, Hicri 1298-

Tophane’de Gülşenî Şeyhi Şeyh Ahmed bin Muhammed Efendi

Tophâne’de Kâdirîhâne Şeyhi Şeyh Şerif Ahmed Muhyiddin bin Şerâfüddin

Es-Seyyid Şeyh Ahmed Mes’ûd ibn-i Şeyh Nureddin Efendi –Merkez Efendi Hângâhî Şey-
hi Hicri 1332-

Seyyid Nizam Şeyhi Seyyid Hasan Adlî ibni Nûreddin Efendi –Miladi 1928 –

Seyyid Şeyh Muhammed Zekâî ibni Şeyh Nureddin Efendi -Molla Gürânî’de Pîri Mehmed 
Paşa Hângâhı Şeyhi ve Merkez Efendi Şeyhi, Hicri 1340 30 Eylül, 10 Rebiulevvel 1343.-

Eyyûb’de Şemsi Sivâsî Şeyhi Şeyh Selâhüddin Efendi 

Tabur İmamı Şeyh Sabri Efendi

Fındıklı Şeyhi Şevki Efendi

Kumkapı Nişancı Şeyhi Şeyh Muhammed Tevfik Efendi

Kürsî Şeyhi Hafız Mustafa ibni Şeyh Davud Efendi

Filodinde Pîr Efdân Dede Şeyhi Şeyh Hafız Celil Efendi

Fâtih Dersiâmlarından Şeyh Ahmed Efendi

Hattat Şeyh Hacı Rıf’at Efendi

Üsküdar’da Saçlı Hasan Efendi Şeyhi Şeyh Nurullah bin Muhammed Efendi

Ulemâdan Tekfurdağlı Şeyh Hace Emin Efendi

Fındıklı Şeyhi Şeyh Kâmil Efendi

Şeyh Zâkir Arab Sâlih Dede

Nişancı Şeyhi Şeyh Fahrüddin Efendi

Es-Seyyid Şeyh Muhammed Rızâüddin bin Râzî –Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi Hic-
ri 1309.-

Es-Seyyid Şeyh Kutbüddin ibn-i Rızâüddin –Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi Hicri 1329.-

[68]

Es-Seyyid Şeyh Râzî ibni Şeyh Kutbüddin -Koca Mustafa Paşa Hângâhî Şeyhi.-

Es-Seyyid Şeyh Muhammed Nurullah ibni Seyyid Şeyh Muhammed Zekâî Efendi es-Sün-
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bülî el-Merkezî –Piri Mehmed Paşa Hângâhî Şeyhi ve Merkez Efendi İmâm ve Hatîbi Mi-
ladi 1968 Ağustosda vefat etmiştir.-

Seyyid Nizam Şeyhi Adlî Efendi oğlu Seyyid Şeyh İbrahim bin Adlî Efendi –Efrenci 1945-

Silivrikapı’da Bin Dede Şeyhî Seyyid Şeyh Mensûr ibni Abdünnebîh -21 Şubat 1941-

Ebussuûd Zâde Seyyid Şeyh Ali Rızâ bin Suûd el-Mevlevî –Miladi 1927-

Ebussuûd Zâde Seyyid Şeyh Celâleddin Yavsı

Şeyh Muhammed Sâlim

Mücâhîdinden Şeyh Bekir Kurtulan –Miladi 1960 senesinde vefat etmiştir.-

Sünbül Efendi Hângâhî Zâkirbâşı zâde Şeyh Seyyid bin Sinan Efendi

Dava Vekili Kalemci oğlu Şeyh Fahri ibni Şeyh Süreyya Efendi

Meşâyih-i Gülşenîden Şeyh Muhammed Şehrî Efendi –Miladi 1950 senesşnde vefat et-
miştir.-

Dava Vekili Şeyh Âgâh Sabri Efendi

Evkâf-ı Umum Müdür Muâvini âlim edib kâmil Şeyh Hacı Hakkı ez-Zührî –Vefatı miladi 
1962 senesinde, Emir Sultan kabristanındadır.-

Huzur Hocalarından ve Kızıltaş Camii İmamının oğlu Şeyh Hafız İrfan ibni Şeyh el-Kur-
râ Mustafa

Merkez Efendi Şeyhi Ahmed Mes’ud Efendi Dâmâdı Şeyh Hacı İbrahim Efendi –Hicri 
1274-

Seyyid Nizam Şeyhi Hasan Adli Efendi Damadı Seyyid Şeyh el-Mevlevi Ebu’s-Suud Zâde 
–Miladi 1948-

Eyyûbde Hazret-i Ümmi Sinan Şeyhi Şeyh Nasûhî bin Raşit Efendi – Miladi 1968 senesi 
Ağustosunda vefat etmiştir.-

[69]

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd olsa ibtidâ-i kelâm Hayr ile hatm olub bulur tamâm Hamd anundur ki ismi a’zam-
dur Zâtı pâk ü sıfâtı ekremdür Ve dahi Hamd-i bî-pâyân ve şükr-i bî-girân. Ol Hâlık-ı 
zemîn ü zamân ve Rezzâk-ı ins ü cân Hazretlerinün Cenâb-ı Kibriyâ’sına mahsûsdur 
ki zümre-i insânda nice ashâb-ı irfân-ı mürşidîn ve erbâb-ı vicdân-ı bâ-temkîn îcâd ü 
kulûb-ı hidâyet-i mashûbların mecâlâ-yı esmâ vü sıfât ve merâyâ-yı tecelliyât-ı zât ey-
ledi İzâ ru’û zükirallâh ızhâr-ı butûn-ı kudreti ve ibrâz-ı kümûn-ı hikmeti içün irsâl-i 
rusül ü enbiyâ idüb sırr-ı sereyân-ı vücûd-ı sâmîsini serâyir-i ibâdına keşf ve hucub-ı 
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ekvânı basâ’ir-i ibâdından ref içün meşâyih ü evliyâ gönderüb bu zümrenün içinden 
mecmû -ı sıfât-ı kemâlât-ı zât-ı pâkine Hazret-i Seyyidü’l-beşeri mazhar ve rûh-ı şerîf 
ve nûr-ı latîfin Halekallâhü’l-eşyâ’e min-nûrî mûcibiyle hakâyık-ı kevniyyeye masdar 
eyledi. 

Beyt 

“Kün fe-kân” bâzârınun sermâyesi 
On sekiz bin âlemün pîrâyesi 

Vasla-i salâvât-ı kesîretü’l–berekât ol sünbül-i çemen-i şefâat ve gül-bün-i semen-i hi-
dâyet merkez-i dâ’ire-i nübüvvet kutb-ı ufk-ı ğayb u şehâdet Sultân-ı serîr-i lî-meallâh 
bürhân-ı münîr-i bî-iştibâh Muhammed Resûlullâh Hazretleri’ne mansûsdur ki ümmet-i 
şeref-rütbetin harîm-i harem-i kurbete davet idüb hıl’at-i kerâmet ile teşrîf ve Küntüm 
hayra ümmetin uhricet li’n-nâsi vasfıyla tavsîf idüb Eş-şeyhü fî-kavmihi ke’n-nebiyyi 
fî-ümmetihi dimekle ta rîf eyledi. 

Beyt

Hâce-i “levlâk” ü sultân-ı rusül 
Muktedâ-yı rehnümâ-yı cüz’ ü kül 

Ve dahı ashâb ü ahbâb ü etbâ ü eşyâına ki her birisi câdde-i şerîatde nücûm-ı hidâyet 
ve mâdde-i tarîkatde rücûm-ı ehl-i ğavâyet olub Ashâbî ke’n-nücûmi bi-eyyihim iktedey-
tüm ihtedeytüm muktezâsı üzre küberâ-yı dîn ü muktedâ-yı ehl-i yakîn olmağla üm-
met-i merhûmeye hıdmet ü terbiyet itmişlerdür. 

Beyt

Âl ü ashâbeş nücûm-ı râh-ı Hakk 
Bürde der sıdk u safâ her yek sebak 

Ammâ ba dü erbâb-ı basîret ve ashâb-ı fıtnat ve sâhib-i tabîat ve ehl-i marifete pûşîde 
degüldür ki nübüvvet-i saâdetinden sonra şerîf-terîn-i merâtib-i âliye ve latîf-terîn-i 
menâsıb-ı sâmiye velâyet-i hâssa-i ilâhiyyedür ki semere-i şecere-i ibâdet ve nûr-ı ha-
dîka-i ma rifetdür. Kâlellâh ü Teâlâ Vemâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ liye’büdûn) ey 
li-yarifûn gerçi Allâhü veliyyü’l-lezîne âmenû yuhricühüm mine’z-zulûmâti ile’n-nûr 
hükmi ile cemî -i mü’minîn ü mü’minât velâyet-i âmme şerefiyle müşerreflerdür. Ve 
lâkin Elâ inne evliyâ’allâhi lâ-havfün aleyhim velâhüm yahzenûn buyurılan kelâm-ı 
saâdet-i intizâmun mezâhiri olanlar kibâr-ı meşâyihdür ki halk ile Hakk mâ-beyninde 
berâzih olub kemâlden sonra tekmîl ile tafsîl ü mecmû -ı kemâlât-ı insâniyyeyi tahsîl 
itmişlerdür. Egerçi Et-turukı ilallâhi bi- adedi enfâsi’l-halâyık mefhûmiyle Hakk’a vâsıl 
olan tarîklerün hadd ü addi yokdur. Ve lâkin akrabü turukın ilallâhi ve eshelü sübülin 
bî-iştibâhin tarîka-i enîka-i Halvetiyye’dür ki fahr-i âlem sallallâhü aleyhi ve sellem-
den bu zamâna gelince tağyîr ü tahrîf olınmamışdur. Her asırda meşâyih-i Halvetiyye 
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aleyhimü’t-tahiyye ulûm-ı zâhiriyye ile ulûm -ı bâtınıyyeyi cem idüb akâyid-i sâfiye ile 
usûl-i sahîha-i sarîha üzre kitâb u sünnete mütâba at ve icmâ-ı

[70]

Ümmete muvâfakat âdetleri olub her hâlleri delâ’il-i nakliyye ile müberhen ve şevâhid-i 
akliyye ile mübeyyendür. 

(Nazm) 

Bular şol bende-i dergâhdur ki 
Olupdur bend-i ğamdan cânı âzâd 
Egerçi zâhiren pür-ğam görinür 
Velî bâtınlarıdur hürrem ü şâd 
Misâlidür bular nâr-ı Halîl’ün 
Taşı pür-sûz ü içi gülşen-âbâd 

(şi’r) 

Sebekat lehüm minellâhi’l-hüsnâ 
“Ve elzemehüm kelimete’t-takvâ” 
Haraka’l-hucube envâruhüm 
Vecâlet havle’l- arşi esrâruhüm 

(nesr) Cemî -i ukalânun aklı vü fıtnatı ve hukemânun fikri vü hikmeti ittifâk idüb bun-
larun sîretlerinden ve ahlâklarından birisini tebdîl ve dahı a lâ sîrete tahvîl murâd 
idünseler tarîk u sebîl bulmak muhâldür zîra bunlarun mecmû -ı harekât ü sekenâtları 
mişkât-ı nübüvvetten iktibâs olunmağla ekrem-i nâs olmışlardur. (Leyse verâe’n-nübü-
vveti nûrun yüstezâ’ü bihi) rivâyet-i sahîha ile vârid oldı ki imâmü’l-müttakîne seyyi-
dü’l-evliyâ’-i ve’l- ârifîne ya sûbü’l-vâsılîne matlûbü’l-kâmilîne hurşîd-i sipihr-i imâmet 
Cemşîd-i serîr-i kerâmet vâkıf-ı me âric-i lâhût ârif-i medâric-i nâsût menba -ı uyûn-ı 
mücâhede mecma -ı fünûn-ı müşâhede fâtihâ-i kitâb-ı velâyet hâtime-i mushaf-ı vesâ-
yet âyîne-i esmâ vü sıfât-ı ilâhî lâyık-ı mertebe-i hilâfet ü şâhî sâhib-i aksâmi’l-menâ-
kıbi nâsıb-ı i lâmi’l-menâsıbi esedü’llâhi’l-ğâlibü Alî İbn-i Ebî Tâlib rad. ıyallâhü anhü ve 
kerremellâhü vechehü bir gün Resûl-i Kibriyâ Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve 
selem huzûrlarına gelüp yâ Resû’llullâh (düllenî alâ-akrabi’t-turukı ilallâhi ve efd. alihâ 
ındellâhi ve eshelihâ alâ ıbâdillâhi Te âlâ) didi. Yanî beni bir tarîka delâlet eyle ki Allâ-
hü Te âlâ’ya akreb ve ındellâhi efd. alü ve ehabb vallâhi kullarına eshel ve ğayr-ı esab 
ola didi. Hazret-i sallallâhü aleyhi ve sellem (Aleyke bimâ nilte bi-hi’n-nübüvvete) diyü 
buyurdılar. Yanî üzerine lâzım olsun şol amel ki ben nübüvvete anunla vâsıl oldum didi. 
Hazret-i Alî ol ne makûle ameldür diyü su’âl idicek Hazret-i bâ-nusret müdâvemet-i zik-
rulllâh fi’l-halevât Yanî tenhâda zikrüllâha müdâvemetdür didi. Hazret-i Alî dahı (Hâ-
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kezâ fazîletü’z-zikri ve küllü’n-nâsi zâkirûne) Yanî zikrüllâhın nef i çâk böyle midür 
hâlbu ki cemî -i halk zâkirlerdür didi. Fahr-i âlem sallallâhü aleyhi ve sellem yâ Alî ve-
ch-i arzda Allâh Allâh dir bir âdem var iken kıyâmet kopmaz. Hazret-i Alî yâ Resûlullâh 
pes zikri ne vechle itmek gerekdür makbûl ola banâ telkîn buyurun didi. Hazret-i siyâ-
det-penâh sallallâhü aleyhi ve sellem (gamz ayneyke ve ensıt hattâ ezküra selâse mer-
râtin ve ente tesme u minnî sümme kul ente selâse merrâtin ve ene esme u minke) Yanî 
gözlerün yum ve sükût eyle hattâ ben üç kere zikr ideyüm sen dinle sonra sen dahı zikr 
eyle ben istimâ ideyin didi. Ve dahı ol mübârek mikhel gözlerin iki âlemden yumup ref -i 
savt ile ve medd ile (Lâ-ilâhe illallâh) diyü üç defa sağ câniblerinden nefy ile ibtidâ idüb 
sol câniblerine isbât ile d. arb itdiler. Hazret-i Alî sükût idüb dinledi bade-hû kendi dahı 
bu üslûb üzre üç kere (Lâ-ilâhe-illallâh) didi. Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi 
ve sellem istimâ idüb Cibrîl-i Emîn emr-i Rabbü’l- âlemîn ile bana dahı bu üslûb üzre 
telkîn eyledi diyü tayîn eyledi buyurdılar. Hazret-i Alî dahı merre’l-eyyâmi ve’l-leyâlî 
iştiğâlde ihmâl itmeyüp terakkiyât-ı rûhânî ve tecelliyât-ı Sübhânî ol kadar müyesser 
oldı ki feth-i fütûh ile âlem-i ervâh açılup görmediklerin görüp bilmediklerin bilmege 
başladı. Fe-vesale ilâ (Mâlâ aynün ra’et velâ üzünün semi at velâ hatara alâ-kalbi beşe-
rin) bade-hû Hazret-i Alî ferzend-i ercümendleri İmâm Hasan ve İmâm Hüseyin Hazret-
leri’ne ve dahı Hasan-ı Basrî’ye ve Kümeyl bin Ziyâd’a rad. ıyallâhü anhüm telkîn eyledi. 
Hasan-ı Basrî Habîb-i Acemî’ye bu dahı Dâvûd-ı Tâ’î’ye bu dahı Ma rûf-ı Kerhî’ye bir ri-
vâyetde İmâm Hüseyin oğlı Zeyne’l- Âbidîn’e bu dahı oğlı İmâm Muhammed Bâkır’a bu 
dahı oğlı İmâm Câ fer-i S. âdık’a bu dahı oğlı İmâm Mûsâ Kâzım’a bu dahı oğlı İmâm Alî 
Rızâ’ya bu dahı yine Mâ rûf-ı Kerhî’ye bu dahı Şeyh Serî Sekatî’ye bu dahı kız karındaşı 
oğlı Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî’ye bu dahı Mimşâd-ı Dîneverî’ye

[71]

Bu dahı Şeyh Muhammed Kerdî’ye bu dahı Şeyh Veliyyü’d-dîn-i Kâd. î’ye bu dahı Şeyh 
Ömer Bekrî’ye bu dahı Şeyh Ebu’n-Necîb Sühreverdî’ye bu dahı Şeyh Kutbu’d-dîn-i Eb-
herî’ye bu dahı Şeyh Ruknu’d-dîn-i Necâşî’ye bu dahı Şeyh Şihâbü’d-dîn-i Tebrîzî’ye bu 
dahı Şeyh Cemâlü’d-dîn-i Ezherî’ye bu dahı Şeyh İbrâhîm-i Zâhid-i Geylânî’ye bu dahı 
Şeyh Ahî Ahmed Halvetî’ye bu dahı Şeyh Pîr Ömer Halvetî’ye bu dahı Şeyh Ahî Merem 
Halvetî’ye bu dahı Şeyh İzzü’d-dîn Halvetî’ye bu dahı Şeyh Pîr S. adru’d-dîn Halvetî’ye bu 
dahı Hazret-i Seyyid Yahyâ Şirvânî’ye bu dahı Mollâ Pîr Ahmed-i Erzincânî’ye bu dahı 
Şeyh Muhammed Cemâl-i Halvetî’ye ki Çelebi Halîfe dimekle meşhûrdur bu dahı Şeyh 
Sünbül Sinân Efendi’ye bu dahı Şeyh Merkez Muslihu’d-dîn Efendi’ye ve bu ikisi dahı 
Şeyh Ya kûb Efendi’ye bu dahı Kutbü’l- Ârifîn Hasan Efendi Hazretleri’ne kaddesenallâ-
hü bi-esrâ-rihim ve efâza aleynâ min-berekâti âsârihim ve envârihim gerçi bu silsile-i 
aliyyede zikr olınan sâhib-i saâdetlerün her birinün menâkıb-ı adîletü’l-kevâkibi içün 
nice fasl ü bâbı müştemil birer kitâb tedvîn olınmak kâbildür. Fe-emmâ bu risâle-i acâ-
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letü’l-vakti tertîb itmekden maksûd-ı aslî budur ki beyt) 

Pâdişâh-ı din ü devlet mâh-ı burc-ı adl ü dâd 
Âfitâb-ı evc-i rif at Hazret-i Sultân Murâd 

Edâmellâhü eyyâmehü ve enâme’l-enâmi fî-zıllihi ve ekâmehü hazretleri ki mahsûs-ı 
havâss-ı mevâhib-i Vehhâb-ı ezel. Halîfe-i Sultân-ı lâ-yezâl ve-lem-yezel. Ğurra-i ğar-
râ-yı cebîn-i sultânî âbırû-yı nesl-i Osmânî 

(kıt a) 

Nâsır-ı şer -i nebî zînet-i devr-i kamerî 
Âlim-i ilm-i Alî âdil-i adl-i Ömerî 
Fud.alâ merci idür südde-i fazl ü keremi 
S.ulehâ melce’idür izzet-ile hâk-i deri 

(nesr) Mazhar-ı envâr-ı fütüvvet masdar-ı âsâr-ı mürüvvet merkez-i dâ’ire-i siyâdet 
kutb-ı felek-i saâdet şem -i figen-i fesâhat serv-i çemen-i sabâhat nemek-i hân-ı melâhat 
kamer-i semâ-i semâhat. Bir pâdişâh-ı dîn ü devletdür ki kisvet-i pâdişâhîde dervîş-sîret 
velî-haslet kabâ-yı atlas-ı şâhîde âl-i abâ safâların kesb itmiş. Bir dilîr-i velâyet-i seyr-
dür ki şimşîr-i lâ ile zü’l-fekâr-vâr âsâr-ı sûrînün hucubın târ u mâr u rüsûm-ı kesret 
hücûmından aslâ muğayyir olmayup makâm-ı temkînde karâr itmişdür (Zâlike fazlül-
lâhi yü’tîhi men-yeşâ’) 

(Beyt) 

Selâtîn-i uzlet-gedâyân-ı Hay 
Menâzil-i şinâsân güm-kerde-pey 

(nesr) Olanlar eger bu deryâ-yı kesrete vakı olsalar safâ-yı vahdetlerin ferâmûş ve 
şarâb-ı ğafletlerin nûş itmek muhakkak idi. El-hak insâf budur ki (beyt) 

Gündüzin halk-ı âleme şâh ol 
Gicelerde gedâ-yı dergâh ol 

Diyü ervâh-ı kudsiyyenün te’yîdâtiyle mü’eyyed olub gâh ü bî-gâh esb-i tevâzu a süvâr 
ve evliyâ-yı kibârun mezârât-ı müteberrekelerin geşt ü güzâr itmek 

(mısrâ ) 

(girye-i zinde bih ez şîr-i mürde) 

diyenlerün kelâm-ı hâmına iltifât itmeyüp sikât-ı rivâtun (İzâ tehayyertüm fi’l umûri 
feste înü min-ehli’l-kubûri) diyü nakl itdükleri Resûl-i pür-usûlün hadîs-i şerîfine itikâd 
ü itimâd üzre selef-i sâlihîn ve e’imme-i mütekaddimîn tarîkine sâlik oldukları âhir 
zamân üftâdelerine bir ni met-i uzmâdur ki gice vü gündüz düpdüz cemî -i amellerin 
koyup bu ni mete şükr itseler binde birin edâ idemeyeler. 
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(beyt) 

Tenümde her kılum bir dil olursa 
Kılamam şükrini bin yıl olursa 

(beyt-i-fârisî) 

Ger be-gûyem vasf-i âteş ber-devâm 
Bugzered ömr ü negerded în tamâm 

(nesr) Bu hakîr-i kesîrü’z-zünûb mübtelâ-yı belâ-yı uyûb Yûsuf bin Ya kûb ki hâlâ

(beyt) 

Tarîk-i Halvetî’nün çâkeriyem 
Mezâr-ı Sünbül’ün hâk-i deriyem 

(nesr) Diledüm ki Pâdişâh Hazretleri’nün rikâb-ı hümâyûn ve cenâb-ı saâdet-makrûn-
larına hulûs-ı ubûdiyyetüm i lâm içün bir latîf risâle te’lîf eyleyüm. Mazmûn-ı menka-
bet-i meşhûnı tarîk-i Halvetîyye’nün diyâr-ı Rûm’a gelüp münteşir olmasına sebeb ve bâ 
is kimler olmışdur. Ve ğâyet meşhûrları kimlerdür icmâl üzre beyân idüb ve hulefâla-
rından dahı nâm-dârlarını ayân eyleyüm. Ve sened-i saâdetimüz Çelebi Halîfe ve Sün-
bül Efendi ve Merkez Muslihu’d-dîn Efendi ve Ya kûb Efendiler ki cümlesi müte âkıben 
bir seccâdeye cülûs itmişlerdür. Bunlarun sîretlerinden ve menkabetlerinden (El-kalîlü 
yedüllü ala’l-kesîr. Ve’l-katratü tünebbi’ü ani’l-ğadîr) diyü birer menkabet zikr eyleyüm. 

(nazm) 

Ger merâ ez-hâl-i merdân nîst behr 
Zikr-i îşân bih ki ender kâm-ı zehr 

(nesr) Tâ kim zikr olunan e izze-i kirâm ne makûle vâcibü’l-ihtirâm kimesnelerdür zâhir 
olub ervâh-ı kudsîyyelerinden füyûzât-ı rûhâniyye ve fütûhât-ı Rabbâniyye’nün husûlü-
ne sebeb ola ve Ya kûb Efendi’den sonra oğılları Sinân Çelebi Efendi ki birâder-i mü’ellif-i 
hâza’l-kitâbdur anlar cülûs idüp. Bade-hû bizüm Şeyhimüz kutbü’l-ârifîn ve’l-meşâyih 
ve âlim-i kütüb-i erba a e nî Kur’ân u Tevrât ve Zebûr u İncîl Hasan Efendi Hazretleri 
cülûs itmişlerdür. Evvelâ ma lûm ola ki sâbikan silsilede zikr olunan Hazret-i Seyyid Yah-
yâ ki kibâr-ı evliyâdandur. Şirvân’da Şemâhî nâhiyesinde Bakü-nâm mevzı de sâkin olub

[72]

Zamân-ı hayâtlarında gice vü gündüz on iki bin mürîd-i sâhib-i teslîm halvet ü uzlet 
idüb ekserî mertebe-i kemâle vâsıl olmışdur. Rivâyet olunur ki Seyyid Yahyâ âlem-i 
misâlde kendüyi semâ-i dünyâya çıkmış ve dâmânına bir mikdâr gendüm alup cû-be–
cû gûşe-be-gûşe şark u ğarba ve Acem’e ve Arab’a neşr eyler. Şeyh Pîr S. adru’d-dîn Haz-
retleri’ne vâkı asını arz itdük de kesret-i âsar-ı hilâfet ve vefret-i envâr-ı velâyet ile ta 
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bîr eyler. Bu cümle fukarâsınun içinden dört kimse mecâz ü mümtâz ü ser-firâz-ı ehl-i 
niyâz olmışdur. (evvelâ) Şeyh Mollâ Pîr Ahmed Erzincânî ki ma rifetullâha mazhar ol-
mışdur. (sâniyen) Dede Ömer Rûşenî ki aşk-ı ilâhîye mazhar olmışdur. (sâlisen) Mollâ 
Alî Halvetî ki cezbe-i ilâhiyyeye mazhar olmışdur. (râbi an) Mollâ Habîb Karamânî ki 
zühd ü takvâ vü vera a mazhar olmışdur. Ve bu çâr-ı yârün dervîşleri ve halîfeleri her 
diyârı pür-envâr idüb etrâfı eknâfı âlemi ihâta itmişdür. Fe-emmâ Mollâ Habîb’ün meş-
hûr halîfesi Cemâl Efendi’dür ki makbûl-i cemî -i âlem ve muktedâ-yı benî âdem asrınun 
ferîdi ve dehrinün vahîdi zâhir ü bâtını ma mûr ve meşhûr kimsedür. Merkad-i münev-
verleri Hazret-i Ebû Eyyûb Ensârî aleyhi rıd. vânü’l-bârî mükâbelesinde Südlüce’de olub 
ziyâret olunur. Anun meşhûr halîfesi Konya’da Ezelî-zâde olub hâlâ anun halîfesi Vişne 
Efendi’dür. Mollâ Alî’nün meşhûr halîfesi Edirne’de Mollâ Mes ûd ve İstanbul’da Süley-
mân halîfe ki S. ûfîler Hammâm’ı civârındadur. Ve taşrada Şeyh Sinân ki Karye-i Şeyh 
Sinân anılur ve Tire’de İmâm-zâde ki Müftî Şeyh ve Bâyezîd-i Rûmî anlardandur. Dîvâne 
Şücâ dahı anlardandur. El-ân ba zı fukarâları mevcûddur ve lâkin karîbü’l-inkırâzdur 
meşhûr kimsesi istimâ olunmaz. Ve Dede Ömer Rûşenî’nün meşhûr halîfesi Mısır’da 
Şeyh İbrâhîm-i Gülşenî’dür ki hâlâ seccâdesinde oğlınun oğlı Şeyh Alî Bâkî’dür. Ve Şeyh 
Şâhîn ve Şeyh Timurtâşî ki hâlâ Şeyh Kerîmü’d-dî’nün şeyhidür .Ve Mollâ Pîr Ahmed 
Erzincânî ki cümleden pîr ü pîş-kadem cemîlü’ş-şimi azîzdür. Sened-i saâdetimüz olan 
Çelebi Efendi’nün şeyhidür. 

Zikr–i Çelebi Efendi Kuddise Sırrıhü’l- Azîz 

Çelebi Halîfe Aksarây’da mütevellid olub Şeyh Cemâle’d-dîn-i Aksarâyî ki ulemâ içre 
te’lîfât ü tasnîfât ile ma rûf ve Hazret-i Ebî Bekir rad. ıyallâhü anh neslinden olmağla 
mevsûfdur anun evlâdındandur. Kâd. î- asker-zâde oldığıçün Çelebi diyü şöhret bul-
mışdur. Mahlasları Cemâl-i Halvetî’dür. Merhûm Müftî Alî Çelebi ki hâlâ mevcûd olan 
mevlü’l-mevâlî iftihârü’l-ahâlî Fazîl Efendi’nün vâlididür ve Pîrî Paşa ki merhûm Sultân 
Selîm’ün makbûl vezîridür. Çelebi Halîfe’nün ammîleri olub cedd-i a lâları Cemâle’d-dîne 
nisbet olub bunlara Cemâlî-zâdeler dirler. Çelebi Efendi kuddise sırrıhu’l- azîz nice müd-
det mevâli-i ızâma hidmet idüb her mertebe ilm-i zâhirde miknet hâsıl itdikden sonra 

(beyt) 

Câh bir dest-i mâl imiş bildüm 
Nakş-ı anun hayâl imiş bildüm 

(nesr) Diyü tarîkat-ı sûfiyyeye rağbet ve kendi nefsi ile nice zamân mücâhede ve riyâzat 
idüb bade-hû tarîk-i Zeynü’d-dîn Hâfî’den bir kimseye vâsıl olub ol tarîkden icâzet bul-
dukdan sonra kanâ at itmeyüp Halvetiyye’den Şeyh Tâhir ki kaviyyü’l-hâlet bir kimse 
imiş ve lâkin ümmî olmağın feyz diyecek yirde hayd.  dir imiş. Çelebi Efendi nice rûzi-
ğâr ana dahı irâdet getürüp bi’l-âhire Çelebi’nün kuvvet-i meşrebin görüp min-ba d ben 
seni irşâda istitâ atüm yokdur. Seyyid Yahyâ’ya varmak lâzımdur diyü işâret idicek. 
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Çelebi Hazretleri dahı Şirvân’a azîmet idüb gider iken Âzerbaycân’da Mollâ Pîr Ahmed 
ile muvâsalet müyesser olur. Hazret-i Seyyid Pîr’dür hizmetine isâbet âdetâ müsteb ad-
dür eger bu cânibe yine avdet müyesser olursa murâd hâsıl olur diyü rıhletlerine işâret 
ve remz iderler. Hikmet-i ilâhiyye Çelebi Efendi Şirvân’a dâhil oldığı gün Seyyid Yahyâ 
vefât idüb namâzına hâzır olur ve ol gice Hazret-i Seyyid’ün kabr-i münevveri üzre is-
tihâre idüb müteveccih olıcak. Hazret-i Seyyid Yahyâ var oğıl pîre iriş hemân emânet-i 
ma rifetüm ana teslîm olunmışdur. Halîfetü’l-hulefâm oldur diyü sipâriş-i rûhânî vakî 
olıcak yine pîre mürâca at idüb bir mikdâr musâhabet ile asıl maksûd müyesser olub 
irşâda icâzet ve diyâr-ı Rûm’a irsâl eyler. Bir mikdâr zamân Tokat’da olub bade Amas-
ya’ya gelüp merhûm Sultân Bâyezîd-i Velî Amasya’da şeh-zâde iken Çelebi Hazretleri’ne 
muhabbet 

[73]

İdüb her zamân şeref-sohbetleri ile müşerref olurlardı. Merhûm Sultân Mehmed’ün 
vezîri Ahmed Paşa Sultân Bâyezîd’i gâhî vâlidine ğamz idüb belki katline remz ider imiş. 
Sultân Bâyezîd ğâyet müte’ellim olub Kapucı Başı’yı Hazret-i Şeyh’e gönderüp bir murâ-
dum var husûliçün teveccüh buyursunlar. Allâh Teâlâ hayr ise müyesser eyleye eğer 
murâdı tayîn itsünler dirlerse anlara ma lûm olub izhârı lâzım degüldür diyesin dimiş-
ler. Kapucı Başı risâleti edâ idicek acabâ murâdı ne ola diyü tefahhus idicek dimek lâ-
zım degül diyü buyurdılar dimiş. Hōş imdi var git inşâallâhü’l-fettâh yarın ale’s-sabâh 
gel haber al dimişler ale’s-seher Kapucı Başı yine geldükde murâdları Vezîr Ahmed Pa-
şa’nun nekbeti ancak Hazret-i Şeyh Vefâ ana sad-ender-sad ber-vefk itmişdür. Dâ’imâ 
başında getürür ana değme kimse çâre idemez. Fe-emmâ dervîşler bir yol bulur gibi it-
diler. Yigirmi güne dek ma lûm olur diyü va de buyurdılar. Hikmet-i ilâhiyye yigirminci 
gün Sultân Mehmed fevt olub Vezîr Ahmed Paşa ğayr-ı Şâh getürmek esnâsında hareket 
iderken başında vefkün ırkdan ba zı eşkâli mahv olub Şeyh Vefâ’ya ıslâha gönderür. 
Vefk başından gidicek devlet dahı gidüp Yeniçeriler kendüyi katl iderler. Sultân Bâyezîd 
serîr-i saltanata cülûs eyler. Çelebi Hazreti dahı bir kaç sene mürûrundan sonra Sultân 
Bâyezîd’ün mekâtibi tekâzâsı ile varalum İstanbul’ı görelüm ve belki tâlib-i hak olan 
ulemâ zümresinden nice kâbil-i vücûdı sayd müyesser ola diyü yüz nefer dervîş ile Üs-
küdar’a gelürler. Ol zamân Üsküdar hemân bir iskele ve bir iki evcegiz imiş eyyâm-ı şitâ 
olub kar ve yağmur eclinden üç gün tevakkuf iderler âkıbet Hazret-i Şeyh dervîşleri te-
cessüs idüb bir dervîşün üç akçesi bulunur. Şeyh ğazap idüb üç günden berü avka sebeb 
bu imiş diyü alup deryâya atdığı gibi âlem açılur. Sultân Bâyezîd kadırğa gönderüp İs-
tanbul’a geçürürler. A yân u erkân-ı ulemâ vü meşâyih fevc fevc gelüp ziyâret iderler. 
Kelimât-ı kudsiyyeleri ile zâyirleri ziyâfet itdigün sâ’irleri dahı görüp şehr içre kimse 
kalmaz ki kudûm-i meymenet-i mersûmları ile müşerref olmaya. Hattâ kudvetü’l-â-
rifîn ü zübdetü’l-vâsılîn Şeyh Vefâ-zâde Hazretleri dahı (El-kâdimü yüzârü) sünnetin 
ihyâ-i teşrîf ü teşerrüf vâkı olur. Hâlâ zâviyesinde sâkin oldığımuz Mustafâ Paşa meger 
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ol zamânda Kapucı Başı imiş ki Amasya’da Sultân Bâyezîd risâleti ile Hazret-i Şeyh’e 
gelüp nice esrâr-ı hafiyyeye vâkıf olur imiş. Yine Kapucı Başı bulunup Sultân Bâyezîd 
merhûmun mer î ve makbûl bendesi Hâcı Muslihu’d-dîn diyü ğâyet sever imiş el-ân bâ 
zı ahkâmda Kapucılar Başı Hâcı Muslihu’d-dîn diyü yazılmışdur. Hazret-i Şeyh’ün ihlâs 
üzre mürîdi olmağın İstanbul’da kalmasını tevakku idüb Sultân Bâyezîd’den Yedikule 
semtinde Kızlar Kilîsâsi dimekle ma rûf gûşeyi istid â idüp. Pâdişâh dahı atâ idüb bir 
azîm hânkâh uzlet-penâh ve imâret ve câmi ve medrese ve hammâm binâ idüb Çelebi 
Hazretleri tokuz yıl mikdâr-ı teşrîf idüb etrâf u eknâfdan kavâbil-i rûzigâr olanlar şem 
-i cem ine pervâne-vâr cem olub 

(beyt) 

Ka betü’l- uşşâk bâşed în-makâm 
Her ki nâkıs âmed în-câ şud tamâm 

Her kimse ki Çelebi Hazretleri’nün nazar-ı kimyâ eserlerine vâsıl olmışdur kat â bî-beh-
re kalmayup tarîkatden hissedâr olmışdur. El-hamdülillâh-i Teâlâ ki ben za îflere dahı 
anlarun huddâm-ı zevi’l-ihtirâmlarından olmak müyesser itdi. Sultân Bâyezîd merhûm 
iki defa gelüp ziyâret itmişdür. Hânkâh’a cülûs idüb kalb-i selîm ile ehl-i teslîm mürîd-
leri cem iyyetiyle ol kadar şuğl u mücâhede itmişler ki nice dervîşler savma alarunda 
sabâh meyyit bulunup tecellî nâriyle nur-ı mahz olmış bulunur imiş. Hattâ Şeyh Haz-
retleri buyururlar imiş ki bu hânkâhda bir şuğl-ı azîm oldu ki ilâ yevmü’l-kıyâm âsâr-ı 
envârı ber-devâmdur. Fi’l-vâkı ba zı ashâb-ı mükâşefenün ittifâkı budur ki ricâlüllâh 
ve Hazret-i Hızır aleyhi’s-selâm İstanbul’a gelseler bir Ayasofya’da ve bir de Mustafâ 
Paşa’da hâzır olurlar bu bâbda nice kıssalar vardur itnâbdan ictinâb olunup terk olun-
dı. Rivâyet budur ki Sultân Bâyezîd asrında zelzele-i kübrâ ve tâ ûn-ı ekber olub ekser-i 
nâs firâr u ser-kûh-sârlarda karâr-ı ihtiyâr itmek mukarrer olub bu havfdan ahâli-i 
nâsun kulûbına havf u hirâs ârız olub Pâdişâh Hazretleri ol zamânun kibâr-ı ulemâ vü 
sulehâsını cem idüb istihâre ve istişâre iderler. Âkıbet-i efkârları böyle olur ki bir müs-
tecâbü’d-davet şedîdü’l-kuvvet kimseyi Ravza-i Mutahhara-i Sultân-ı Enbiyâ vü Şefî -ı 
rûz-ı cezâ aleyhi salâvâtüllâhi ve selâmühü tarafına irsâl idüb bu musîbet-i uzmânun 
indifâ ı çün istişfâ iderler. İttifâk

[74]

Bu hidmet-i azîmenin uhdesinden gelemez illâ fî-zamâninâ Çelebi Halîfe gelür. Husû-
san cedd-i a lâları Hazret-i S. ıddîk-i Ekber ki ol Hazret-i Seyyidü’l-beşer ile hem bâliş ve 
hem bisterdür diyü Pâdişâh Hazretleri’ne def -i arz-ı hâl itdüklerinde Şeyh Hazretleri’ne 
kırk bin akçe ile bir ester ve kırk nefer dervîşe ellişer filori in âm idüb amme-i ulemâ 
vü erkân-ı devlet ü a yân-ı saltanat-ı ümerâ vü vüzerâ vü kad. î- askerler gelüp Hazret-i 
Şeyh’i Üsküdâr’a geçürürler. İttifâk-ı kelâm budur ki bu niyyet üzre Üsküdar’a geçdük-
lerinde geçdükleri gibi zelzele ve tâ ûn bi’l-külliyye ref olub nâ-bedîd ve nâ-peydâ olur. 
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Hazret-i Şeyh bükâ idüb bezm-i kadem-i şevmimüz şehirden hurûc itmekle fukârânun 
du âları mahal kabûle urûc itdi diyü hed. mân li-nefsihi tevâzu buyururlar. Pâdişâh 
bi-hamdillâhi maslahat bi-ğayri meşakkat görüldi ve murâd müyesser oldı. İhsân idüb 
yine hânkâha mürâca at ve terbiyyet-i fukarâya mübâşeret itsünler didükde âhir öm-
rimüzdür hacc-ı sûrî dahı müyesser olmış degül idi âlât-ı hazarî esbâb-ı sefere tebdîl 
idüb (Fe-izâ azemte fe-tevekkel alallâh) diyü Şâm-ı şerîfe vâsıl oldılar. Ol diyâr-ı mu-
kaddesenün ahâlî ü mevâlîsi kâffeten istikbâl idüb hezâr ta zîm ü iclâl ile bir makâma 
inzâl itdiler. Kâfile-i hacc hurûc itdükde hemân mahrem olub çıkup üç menzilden sonra 
râh-ı tarîk-i Beytüllâhü’l-atîkde rahîk-i tahkîkî nûş idüp. Âlem-i âhırete intikâl idenle-
rün defter-i a mâline ilâ–yevmü’s-sü’âl birer hacc-ı mebrûr sevâb-ı mestûr olmak dev-
letine aceb lezzetdür diyü rıhletlerine işâret idüb fukarâyı huzûrlarına davet iderler. 
Ve vasıyyet idüb huccâc-ı bâ-ibtihâcun her mevsimde mürûr idüb zehâben ve iyâben 
ubûr eyledükleri sebîl üzre defn olunmak murâd idinürler ve kerîmeleri S. afiye Hâtûn’ı 
kutbu’l- ârifîn Sünbül Efendi Hazretleri’ne vasıyyet idüb seccâde-i irşâd-ı dahı bunlara 
sipâriş idüb fukarâya nevâzişler ve tesliyet ü ta ziyetler ve hayr-ı nasîhatler idüb kalb-i 
selîm ile ruh-ı şerîflerini Cenâb-ı Hakk’a teslîm iderler. Ravvahallâhu rûhahû ve nevve-
ra d. arîhahû. 

(beyt) 

Seddî şikeste ki tâ devr-i rûzigâr 
Der gûş-ı tâs-ı çarh be-mând ez-ân-tanîn 
Fe-emmâ 

(mısrâ ) 

Çâre-i nîst derîn mes’ele illâ telsîm (nazm) 
İgen bu nakş-ı nigâr-ı cihâna aldanma 
Ki pâyidâr degüldür muzahrafât-ı cihân 

 

Kazâ eliyle yazılmış cemî -i eşyânun 
Vücûdı safhasına “Küllü men- aleyhâ-fân” 

(nazm) 

Aleyke selâmüllâhi yâ şeyhal-meşâyih 
Ve rahmetühü mâ-şâ’e en-yeterehhamâ 
Fe-mâ-kâne şeyhun hülkühü hülkü vâhıdin 
Ve-lâkinnehu bünyânü mülkin tehedde mâ 

(beyt) 

Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün 
Hazret-i Şeyhi alup bu mülki vîrân eyledün 
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(nesr) Merhûm Çelebi Halîfe’nün kerâmât-ı garîbesi ve kelimât-ı acîbesi olub zamânı-
nun ferîdi ve meşâyihün vahîdi idi. Fazl-ı irfânına amme-i nâs i tirâf itmişler idi. Dede 
Ömer Rûşenî buyurmış ki gerçi Hazret-i Seyyid’ün kemâlâtına nihâyet yok idi dört 
kimse mazhar olmış idi ve lâkin cümleyi bir kîseye koyup mühürleyüp Çelebi Halîfe’ye 
teslîm itdiler. Zühd ü takvâ vü ma rifet ü aşk ve cezbe-i mevhibet mecmû an Çelebi ile 
Rûm’a gitmişdür diyü şehâdet idüb Şeyh Erdebîlli Sinân Efendi’yi Tebrîz’den Hazret-i 
Şeyh’ün hidmetine göndermişlerdür. Lisân-ı tasavvufda Arabî ve Fârisî ve Türkî latîf 
te’lîfleri vardur. Ehâdîs-i erba îni işâret üzre te’vîl idüb Kur’ân-ı Azîm’den ba zı sûreleri 
tahkîk itmişdür ki. Ulemâ-yı izâm istima itdükde engüşt-i tahayyürleri der-kâmdur iş-
râk-ı zamâyirde bî-nazîr idi. Tevhîde müte allık ğazelleri vardur dervîşler esnâ-i zikrde 
teberrüken ve teyemmünen okurlar bu beytler anlardandur. 

(ğazel) 

S.afha-i sadrında dâ’im âşıkun efkâr-ı Hû 
Şâkirün şükri Hüvellâh zâkirün ezkâr-ı Hû 
Sidre seyrine muhakkak iresiye Cibrîl-i Emîn 
Olmasa anun dilinde dem-be-dem tekrâr-ı Hû 
Nâleden ney deldi bağrum Hû diyü nâlân ider 
Mevlevîler mesnevîden başladı eş âr-ı Hû 
Ravza-i Hû’da makâm it ey Cemâl-i Halvetî 
Tâ vücûdun mülkine keşf ola bu esrâr-ı Hû 

(nesr) El-ân mübârek hırkaları ve siyâhları ve kisve-i müteberrekeleri ve mücâhede it-
dükleri kemerleri hânkâhda mahfûz olub ba zı emrâza devâ içün safâ-i niyyet ile gelüp 
duâ temennâ itseler bi- ınâyetillâhi Teâlâ şifâ müyesser olur. 

(şiir) 

Pâdişâhân-ı cihân çün be-ğammî haste şevend 
İsti ânet (ez) zi-der kûşe-nişînân talebend 
Gerçe der sufre-i şâhân buved envâ -ı na im 
Lukma-i âfiyet ezhân-i gedayân talebend 

(nesr) Çelebi Efendi’nün enfâs-ı tayyibelerine vâsıl olanlarda kimse mahrûm kalma-
mışdur. Her biri isti dâdı mikdâr-ı tarîkatden hissedâr olmışdur. Ve lâkin kemâl-ı zuhûr 
ile âlemde meşhûr olanlarun birisi Şeyh Veys’dür ki zamânında yetmiş bin mürîde kis-
ve giydürmişdür. Şeyh Dâvud anun mürîdidür ki mehdî olmak töhmetiyle katl olunup 
şehîd olmışdur. Fi’l-vâki mâ-beynlerinde bir güft u gû olub cehelesi içre hatâ ve ğalat 
vâki olub sırât-ı müstakîm üzre hâdî ve mühtedî dimegi ta bîrde taksîr idüb hâricde 
mehdî ma nâsın işâ a itdiler. Kazâ-i ilâhî ile sebeb-i hüsrânları oldı. Allâhümme âfinâ 
ve bir halîfesi dahı Hayre’d-dîn Efendi’dür ki zamânında velâyet ü kerâmet ile mevsûf-ı 
azîzdür. Konrapalı Muslihu’d-dîn Efendi ki Üsküdâr’da medfûndur anun 
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[75]

Halîfesidür. Ve Kastamoni’de Şa bân Efendi dahı Hayre’d-dîn Efendi’nün halîfesidür hâlâ 
bunlarun hulefâsı ve âsârı bî-nihâye olub Pâdişâh Hazretleriyle gelen Şeyh Şüca Efendi 
Şa bân Efendi silsilesindendür. Ve Çelebi Efendi’nün bir halîfesi dahı Kâsım Çelebi’dür ki 
İstanbul’da tavuk bâzârı kurbundaki dikili taş kurbunda Hâdım Alî Paşa anun içün bir 
zâviye binâ itmişdür. Hayli ma rifetüllâh ile ve dervîşlik ile ma rûf u meşhûr azîzdür. 
Kâsım Çelebi’nün iki halîfesi zuhûr idüb biri Ramazân Halîfe’dür ki Şeyh Ser-hōş Bâlî 
Halîfe’nün şeyhidür. Ve biri dahı S. ofya’da Bâlî Efendi’dür ki ol tarafları ihyâ idüb kendi-
nün ve halîfelerinün fukarâsı on bin vardur. Merhûm kutbü’l-ârîfîn ve ğavsü’l-müte’eh-
harîn Nûre’d-dîn-zâde Şeyh Muslihu’d-dîn Efendi anun halîfesidür ve Kurd Efendi dahı 
anundur keserehümüllâhü Te âlâ. Ve Çelebi Efendi’nün bir halîfesi dahı Şeyh Erdebîlli 
Sinân’dur ki Ayasofya kurbunda kendüye gelen sadakât ile bir zâviye binâ idüb kemâ 
yenbeğî evkâfın tayîn itmişdür Halvetî’ye meşrûtdur. Ve Çelebi’nün bir halîfesi dahı İz-
nikî S. alâhu’d-dîn Efendi’dür hayli azîmü’l-kadr matbû ul-etvâr insân-ı kâmildür. Sün-
bül Efendi merhûm eger Çelebi Efendi’ye irişmesem ana irâdet getürürdüm diyü şehâ-
det idermiş. Ve Çelebi Efendi’nün bir halîfesi dahı Uşşâklı Alâ’u’d-dîn Efendi’dür ğâyet 
ulu azîzdür. Mağnisa’da Karlı-zâde ve Yigit Başı ve İstanbul’da hâlâ mevcûd olan Şeyh 
Süleymân Efendi Alâ’u’d-dîn Efendi halîfesidür. 

Zikr-i Menâkıb-ı Hazret-i Sünbül Sinân Kuddise Sırrıhû 

Çelebi Efendi’nün halîfesi ve kâ’im-makâmı ve dâmâdı Şeyh Sünbül Sinân Efendi’dür 
ki mevlidi Merzifon ve neşv ü nemâsı Hamid ilinün Borlı olub ilm-i zâhirde Hidâye ve 
Şerh-i Mevâkıf hıfzında idi. Mevâlîden Efd. al-zâde hizmetinde olub gâhî meşâyih mecli-
sine varurdı. Birgün bir vâkı a görür ki halk bir kuyıdan su alurlar bu dahı almak murâd 
idinür su kuyunun ağzına çıkup bilâ-te ab olur. Çelebi Efendi’ye ta bîr itdürmege geldük-
de hemân Mevlânâ vücûdunda mevcûd olan füyûzât-ı ilâhiyyenün ğaleyânı var ancak 
iller te ab u nasb sebebi ile tahsîl itdükleri feyzler sana karşu gelür. Niçün kuvvetini fi 
le getürmezsin diyü işrâk-ı mâ-fî’z-zamîr ider ve Sünbül Efendi’yi alup sînesine basup 
‘‘Sende râyiha-i muhabbetullâh var’’ diyü Sünbül ile koklaşırlar. Hemân Şeyh Sünbül 
urf u izâfeti ve câh u riyâseti terk idüb mücâhede kemerin beline berk ider. Ol kadar şuğl 
üzre olur ki Çelebi Efendi Hazretleri savma asında huzûr idemeyüp muttasıl Sünbül’ün 
hücresin devr idermiş. Üç yıldan sonra hilâfet virüp diyâr-ı Mısır’a göndermiş Çerâkise 
zamânında diyâr-ı Mısır’da küllî i tibâr bulup fazl u irfânına cemî -i ulemâ-i Mısır ikrâr 
itmişlerdür. Çelebi Efendi Şâm-ı Şerîf tarîkinden hacca teveccüh itdükde Mısır’a mek-
tûb göndermiş idi ki Ka betülllâh’a gelesün ba zı hizmet vardur diyü nice esrâr-ı eş âr 
buyurmış. Sünbül Efendi Mısır yolundan Mekke-i Mükerreme’ye varup şerrefehallâhü 
Teâlâ Şeyh Hazretleri’ni gele diyü müntazır iken ba zı fukarâ mâtem tonları ile baş açık 
yalın ayak gelüp Hazret-i Şeyh’ün nidâ-yı sadâ-yı irci îye na re-zenân cevlân-ı kenân 
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lebbeyk Allâhümme lebbeyk diyü Ka be-i hakîkîye vuslatından Yanî dâr-ı mihnetden 
diyâr-ı cennete rıhlet idüb îd-i vasla cânın kurbân itdigünden haber virdiler. 

(beyt) 

Id-i vuslatun irişmeglige imkân olsun 
Bir başım var o dahı yoluna kurbân olsun 

(nesr) Sünbül Efendi (innâ lillâhi ve innâ ileyhi-râci ûn) diyü musîbetine sabr idüb bu 
ebyât ile âmil oldı 

(nazm) 

Oldı ibret-nümâ-yı dîde-i cân Âyet-i “Küllü men- aleyhâ-fân” 
İrci î tablı çalınur her dem 
Hâb-ı ğafletde cümle halk-ı cihân 
Kimse kalmaz bu dâr-ı fânîde 
Ger gedâ vü ğanî vü pîr-i civân 
Zî-saâdet ana ki ömründe 
Kılmaya kimse hâtırın vîrân 
Gör yarağun gönül ki peyk-i ecel 
İrdi bir lahza dahı virmez emân 

(nesr) Bade ada’i’n-nüsk tarîk-ı Şâm’dan İstanbul’a sülûk idüb hânkâha cülûs eylediler. 
Rivâyet olunur ki Şeyh Sünbül hânkâha gelince üç yüz dervîş cem inde bilür. Ehâlî ve 
mevâlî a yân u erkân istikbâl idüb şerâyit-i ta ziyet ü tehniyet riâyet olundukdan sonra 
Şeyh’ün vasıyyeti üzre kerîmesi S. afiye Hâtûn’ı nikâh idüb otuz üç yıl seccâde-i irşâdda 
kâ’im oldı. Vâlid-i merhûm nakl iderdi ki Hazret-i Şeyh fukarânun mücâhedede tekâ-
sülen müşâhede itdükde ben on sekiz yıl arkamı yire komadum ve bir şey’e istinâd it-
medüm savma anun ortasında tahiyyâta oturur gibi nevmümi ol hâlet üzre geçürdüm 
dir idi. Mevâlîden Hatîb Kâsımoğlı Şeyh Sünbül Cüneyd vaktidür zamânına irişdigimüz 
azîm ni metdür diyü şehâdet idermiş. Ömer meşreb kavî mezhep celâli

[76]

Ğâlib ehl-i salâbet ve celâlet kimse idi. Hiç kimse mukâbeleye kâdir degül idi. 

(hikâyet): Sarâyburnu’nda olan köşki Sultân Selîm merhûm binâ itmek murâd idüb emr 
olundukda Mustafâ Paşa Câmi î içre olan yeşil mermer direkleri almak murâd idüb mi 
mârlar ve çavuşlar gelüp direkleri yirinden kal itmek kasd idicek Hazret-i Şeyh asâ ile 
çıkup sûret-i ğazap göstermiş Sultân Selîm işitdükde ferâğat idün diyü emr idüb âhir 
Mîrâhōr Câmi inün direklerin almışlar. Hâlâ köşkde olan anlardur. Tarîkat-ı kâmil hakî-
kate vâsıl sâhıbü’l-kerâmet kesîratü’l-vâridât müstecâbetü’d-da vât azîz idi. Asrında 
olan şeyhlerün sultânı idi. Kat â dünyâya iltifât itmezdi fukarâ ğayretin çeküp mücâhe-
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de ve müşâhede ile eglenürdi. Vâlid-i merhûm nâkl iderdi ki Şeyh bir meclisde Maksûd 
Dede diyü bir kimseyi tezekkür idüb medh eyledi tefehhus eyledüm meger Rûm ilinde 
Siroz’da Şeyh’ün bir ümmî halîfesi var imiş. Maksûd Dede imiş. Hazret-i Şeyh vefât idüb 
bu hakîr Rûm iline gitdükde an-kasdin Siroz’a vardum. Hemân şehre dühûl itdükde bir 
pîr-i nûrânî mukâbeleme gelüp oğıl Maksûd’ı mı istersin didi. İzhâr-ı kerâmet idicek elin 
öpdüm bir mikdâr şerefle sohbetiyle müşerref oldum. Şeyh’i ne mertebe fehm eyledi-
nüz diyü su’âl eyledi. Biz ancak zâhirini bilürüz bâtınını kim idrâk idebilür diyü cevâb 
virdüm. Benümle şeyh mâ-beyninde bir sır vardur tenbîh itmiş idi. Zinhâr kimseye di-
meyesin diyü vasıyyet itmiş idi. İla’l-ân kimseye dimedüm ve lâkin sana takrîr ideyin 
didi. (hikâyet-i acîbe) Maksûd Dede eydür ben Tokat’da ehl-i san at idüm. Bir cum a güni 
gördüm ki halk gürûh gürûh irkenden câmi a acele ile giderler ben dahı vardum meger 
bir azîz gelmiş va z idermiş istima itdigümde kalbimde te’sîr idüb dervîş olmağı mu-
hakkik idüb varup eline yapışdum. Bana eyitdi ki hayır seni irşâd idecek kimse dahı 
seccâde-nişîn degüldür didi. Bu azîz kimdür didüm. Mollâ Habîb’dür didiler. Tokat’da on 
beş sene dahı tevakkuf idüb bade İstanbul’a geldüm. On beş sene dahı mürûr itdi bir 
cum a gün Ayasofiya’ya vardum bir kimse va z ider dinledüm yine benüm hasb-i hâlimi 
söyledi. Cemî endîşelerden halâs oldum kalbim nûr ile memlû oldı. Bu azîz kimdür diyü 
su’âl eyledüm. Yedikule kurbunda Mustafâ Paşa Hânkâhı’nda olur. Sünbül Efendi dirler 
didiler. Hidmet-i şerîfine vardum. Yüzler sürdükde Tokat’da Mollâ Habîb eline yapışdı-
ğun zamânda didigi kelâm hâtırunda mıdur didi. Aklum başumdan gidüp bunı size kim 
didi didüm. Hakkun yolında bu makûle nesneler sehildür. Hemân şuğl itmek gerekdür 
asıl murâd ğayridür didi. Min-ba d Şeyh ile ortamuzda perde kalmadı muttasıl Şeyh’le 
huzûrda idün. Müşkilâtum hall idüb vâkı alarum ta bîr iderdi. Dervîşler beni Şeyh’e 
mülâkât itmez zann iderlerdi. Âkıbet hilâfet virüp Rûm iline gönderdi. Hayraboli-nâm 
bir kasabaya vardum. Câmi inde iki rek at namâza şurû itdüm. Bir tâze civân gelüp 
musâfaha itdi. Maksûd Dede hōş geldün safâ geldün didi. Benüm ismüm Maksûd idiğini 
niden bildün ben hōd ömrümde Rûm iline gelmiş degülüm diyü ibrâm ü ikdâm eyledüm. 
Eyitdi ben bir sâlih kimsenün oğlı idüm. Babam vefât eyledi ben dahı bir kaç kalender ile 
kaçup seyâhate ve kesb-i ma rifete gitmek istedüm. Babam dostlarından bir kimse nasî-
hat eyleyüp bana istihâre namâzın ta lîm eyledi. Vâkı amda bir pîr gelüp kalenderleri 
muhkem d. arp idüb fülân gün câmi a bir dervîş gelür nâmı Maksûd Dede’dür didi. Anun 
içün gelüp size mülâkî oldum. Diyü Şeyh Sünbül Efendi Hazretleri’nün evsâfın beyân 
itdi. Meger ol vâkı asında zâhir olan pîr Hazret-i Şeyh’ün rûhâniyyeti imiş. Vâlidüm 
merhûm ider ol civân Maksûd Dede’nün hizmetinde fevt olub el-ân mezârı anunla bir 
yerdedür. Nakl-i sahîha ile menkûldür ki. Gelibolılı Za îm Muhammed Çelebi eydür ben 
Hazret-i Şeyh’den inâbet idüb Gelibolı’ya sılaya vardum. Kazâ-i ilâhî ile bir civân-ı sâ-
hib-i cemâle alâka idüb ol kadar mübtelâ oldum ki bir ân karâr u istikrârum kalmayup 
gice vü gündüz kârım girye vü zâr ve akl u fikrüm târ u mâr idi. Bir gün çâr u nâ-çâr ol 
dil-ber şîve-kâr ile halvetde bir hammâmda cem olmağa kavl ü karâr idüb hammâma 
vardum. Civân mukaddemen gelüp halvete fûta asmış diyü işidüp hezâr şevkle 
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(beyt) 

Hulle-i cennet olursa çekeyin çâk ideyin 
Dem-i vuslatda bana hâ’il olur pîrehenüm 

(nesr) Diyü soyunup halvete girdüm gördüm. Şeyh Sünbül kurna başında oturur. Hemân 
nice oldığum bilmeyüp girü döndüm esvâbumı giydüm iskeleye geldüm. İstanbula gi-
der gemi var imiş hemân ol gün kavî rûzigâr ile gelüp Şeyh’e hânkâhda mülâkât itdüm. 
Hazret-i Şeyh Sünbül Efendi beni gördigi gibi ne zann idersün. Şeyh mürîdini gözlemese 
şeytân ve hevâ anı

[77]

Elbetde helâk eyler tevbe ve istiğfârını tecdîd eyle diyü emr eyledi ayruk bi-hamdillâhi 
hevâ-yı nefsâniyyeden halâs oldum. 

(beyt) 

Nefs elinden yakayı kurtarmak 
Degme bir pehlivânun işi degül 
Kızıcak gözleri o kelb-i akûr 
Komaz erkek tonuzı dişi degül 

(nesr) Vâlid-i merhûm bu hikâyeti nakl iderdi ve derdi ki böyle kâbil-i mürîd ehl-i teslîm 
olıcak göze dirler ke-ennehü kemâl-i ittihâd bir da’ireye varur ki bir rûh iki cesede havl 
ider. (hikâyet) Pederüm merhûm dir idi ki Hazret-i Şeyh ehl-i semâ idi kendi bile kalkardı 
her kaçan şeyh semâ a gelse câmi ün kubbesi ref olub havâda melâ’ikenün devrânların 
görürdük. Ol zamânda münkerler var idi. Vâ iz Arab hayli itâle iderdi ulemâ iki fırka idi 
ekserî Şeyh Sünbül Efendi tarafında idi mübâhase-i ilmiyyede kimse ğâlüb olamaz idi. 
Hattâ bir gün mevâli-i izâm ve ehâli-i fehâm Sultân Mehmed Câmi ine cem olmışlar mer-
hûm Şeyh’i davet itdiler fukarâ ile varduk S. arı Gürz İstanbul Kâd. îsı ve Gürz Seyyidî S. ahn 
müderrisi ve sâ’ir mevâlî cümle hâzır idiler. Merhûm vardukda ayak üzre kalkup istikbâl 
itdiler mihrâba geçüp oturdı iki cânibine nazar eyledi ne hûb cem iyyetünüz var sebebi 
nedür diyü buyurdılar. S. arı Gürz Efendi biraz ğalîzü’t-tabi kimse idi. Eyitdi senün dervîş-
lerün tevhîd iderken devrân iderler bunun aslî ve delîli nedür beyân eyle. Şeyh eyitdi ki 
bir kimsenün ihtiyârı elinde olmasa ana şer an ne hükm olunur. S. arı Gürz eyitdi bunlar 
meslûbü’l-ihtiyârlar mıdur. Şeyh eyitdi bî-ihtiyâr hareket idenleri dahı vardur. S. arı Gürz 
eyitdi akılları dahı başında turur mı yohsa mecbûr mı olurlar. Şeyh eyitdi hayır akılları 
kâmildür S. ârı Gürz eyitdi ne aceb hem bî-ihtiyâr ve mecbûr olalar ve hem akılları tura 
bu ne makûle sözdür. Şeyh eyitdi hiç seni hummâ tutmış mıdur eyitdi belî Şeyh eyitdi ya 
niçün ditreyüp hareket idersün aklun başında yok mıydı bî-ihtiyârluk aklun zevâlin îcâb 
eylemez sen evvelden dahı hamâkat üzre idün fülân medresede bilür misün benüm hüc-
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remün kapusı önünden geçmege hazer iderdün yine ben ol Sünbül Sinân’um me a-ziyâ-
detin diyü ilzâm idüp. Dönüp Gürz Seyyidi’ye Bekâ Efendi sen Mustafâ Paşa vezîr-i a’zam 
iken medresemüzde müderris idün Paşa cum a gicelerinde dervîşlerün sohbetine hâzır 
olurdı sen dahı hâzır olurdun urfunı çıkarurdun ve sûfunı dahı çıkarup sûfîler ile semâ 
iderdün ol zamânda bu mes’eleyi bilmez mi idün yohsa bilüp Paşaya hōş gelsün diyü mi 
iderdün ağrâz-ı nefsâniyyeden ne hâsıl olur. (Hubbü’d- dünyâ ra’sü külli hatî’etin) mûci-
bî üzre günâhun başı ayağı sizdedür her birin mülzem itdi. Varun hâlinüzde olun diyü 
kalkup menziline revâne olmadın minbere çıkup ol kadar hakâyık u dakâyık bezl iderler 
ki ekser-i mevâlî bî at idüb on sekiz dânişmend-i hûş-mend dervîş olub ve tarîke girüp 
cübbe ve destârı çıkarup tâc u hırka giyerler. (rivâyet) iderler ki Fâtih-i Mısır u Şâm mer-
hûm Sultân Selîm Hân Şâm-ı Şerîf’e vardukda Câmi -i Benî Ümeyye’nün minberi altında 
bir sâhib-i tasârruf azîz ile musâhabet idüb feth-i Mısır’dan haber virüp İstanbul’da Sün-
bül’den ğâfil olma diyü vasıyyet itmişdür. Hattâ merhûm Sultân Selîm tebdîl-i sûret ile 
gâhî Sünbül Efendi’ye gelüp mülâkât ve musâhabet iderler idi. Ve Hazret-i Şeyh’e bir mor 
cûka semmûr kürk ile kaplanmış virüp kendi kaftânumdur elbette ki diyü iltimâs buyur-
mışlar merhûm ekser-i zamânda giyerler eyledi. Merhûm Sünbül Efendi’nün menâkıb u 
me ârifi ve merâtib ü avârifi kâbil-i ta bîr ü tahrîr degüldür. Sene sitte ve selâsîne ve tis 
a mi’e târîhinde vefât idüb Sultân Mehmed Câmi inde namâzını kılup bade Mustafâ Paşa 
Camî inde kendileri sâkin oldukları hânkâhda vasat-ı haremde defn olunmışlardur ve 
üzerlerine türbe yapılmışdur el-ân ziyâret olunur Kemâl Paşa-zâde merhûm 

(nazm) 

Pîşvâ-yı sâhib-i ehl-i edeb 
Muktedâ-yı tâlib-i Rûm u Arab 
Reh-ber-i ehl-i Tarîk-i Halvetî 
Bu’l-vefâ kim Şeyh Sünbüldür lakab 
Mülk-i fânîden bekâ iklîmine 
Gitdi tevhîd ile o şîrîn-leb 
Eyledi şehr-i Muharremde sefer 
Leyletü’l-isneynde ol zu’n-neseb Ağladı ol gün bulut ye’s-yaşın 
Dökdi gözler yaşını her ibnü eb 
Münkirî dökmezse göz yaşın ne tân 
Seng-i hârâdan çıkar mı su aceb 
Yir u göklerden kamû ins ü melek 
Cem olub kıldı namâzın bî-te ab 
Hâtif-i ğaybî didi târîhini 
Nûr ola Sünbül Sinân’un kabri heb. 

(nesr) Diyü târîh buyurmışlardur her zamân meclislerde ve in âmlarda kendinün üsti 
yânına alurdı ravvahallâhu rûhahu’l- azîz. Ve devrân ve semâ hakkında bir latîf risâle 
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yazmışdur ki Sünbül Efendi’nün usûl ü fürû da ve ilm-i kelâmda mahâreti andan ma lûm 
olur merhûm Sünbül Efendi’nün âsârı ve hulefâsı bî-nihâye olub biri Karaman diyârın-
da Cemsiyâh Efendi’dür ki kerâmât ile meşhûrdur ol diyârda el-ân fukarâsı ve hulefâsı 
lâ-yü addür. Ve birisi dahı Akşehir’de Cemâl Efendi’dür ki te’lîfât ü tasnîfât ile ve halk-
tan inkıta ile meşhûrdur âlim ü ârif-i azîzdür ve lâkin çokluk kimseyi irşâd itmemişdür. 

Zikr-i Menâkıb-ı Hazret-i Merkez Efendi Kuddise Sırrıhû 

Hazret-i Sünbül’ün hulefâsından biri pîr ü pîş-kadem sâhibü’l-himem kutb-ı dâ’ire-i velâ-
yet

[78]

Merkez Muslihu’d-dîn Efendi’dür ki ism-i şerîfleri Mûsâ ve lakabları Merkez Musli-
hu’d-dîn’dür. Mevlidleri Anatolı’da Germiyân ilinde Uşşâk’dandur. Bâliğ olaldan âhir 
ömrine dek cemâ ati terk itmemişdür. Rivâyet olunur ki sûhteligi hâlinde eger cemâ ati 
terk itmek vâki olsa yanında kaç akçe bulınursa bir kaç kimseye virüp gelün cemâ at 
olalum cemâ atün sevâbından mahrûm kalmayalum diyü ibrâm iderdi. Eger biz namâ-
zı kılduk diseler nâfileye niyyet idün ben imâm olayum dir idi. Şerh-i akâyid okurken 
Amasya’ya çıkup Mollâ Habîb-i Karamânî’ye mülâkât eyledi. Ve bî at itmişdür hemân 
dervîş olayum diyü kasd itmiş iken Mollâ Habîb “senüñ şeyhüñ henüz seccâde –nişîn 
degüldür” diyü ‘avk eyledi. Ba‘de dânişmend olup Bursa’da müftî olan Veliyyü’d-dîn 
oğlı Ahmed Paşa hidmetine vâsıl oldı. Fe-emmâ muttasıl meşâyih meclisinde mülâze-
met idüp tefsîr ve hadîs-i münîfe mutâla‘a idüp gâhî dânişmend sûretiyle Ayasofya’da 
va‘z iderdi. Kuvvet-i hâfızası ol kadar idi ki üç ayda Kur’ân-ı ‘azîmi min-ûla ilâ-âhire 
tefsîr-i şeyh ile hıfz idüp Tefsîr-i Kâd. ı-i Beyd. âvî’nüñ dahı ekser yeri hâtırında bi’l-fi‘l idi. 
İstanbul’da olan meşâyih-i ‘izâmuñ her birinüñ meclisine varurdı. Ve lâkin Sünbül Efen-
di’ye münker idi. Devrân iderler ve vahdet-i vücûd söyleşürler diyü zühd ü takvâ tarafı 
ğâlüb olmağın ve Mollâ Habîb dahı Seyyid Yahyâ’nuñ takvâsına mazhar düşüp ibtidâ 
Mollâ Habîb’e irişmegin Merkez Efendi’nüñ vera‘ı ğâlüb idi. (hikmet-i ilâhiyye) bir gice 
bir ‘aceb vakı‘a görüp cemî‘ meşâyiha ta‘bîr itdirür cidden mütesellî olamaz. Sünbül 
Efendi’yi sevmediği ecilden kat‘â aña varmaz. Yine vâkı‘asında görürki Sünbül Efendi 
gelüp hücresine girmek ister bu dahı hücrenüñ kapusın muhkem bend idüp ardından 
tayanur. Sünbül Efendi muhkem zûr idüp içeri girer vâkı‘a ki söyledir bu dahı vâkı‘asın 
takrîr itdigi gibi ta‘bîr ider. Merkez Efendi hâbından bîdar oldukda mülâhaza iderler ki 
hak ta‘bîr böyle ola nâ-çâr olup Şeyh’e gelür. Hazret-i Şeyh gördügi gibi ne ‘aceb Musli-
hu’d-dîn kapuya tayanamaduñ dir hemân inkârı ber-taraf olup bî‘at ider. Ve lâkin Et 
Yemez Mirzâ Baba kerîmesin alup müte’ehhil olduğıçün hânkâhda gelüp sâkin olmazdı 
tenhâ kendi hânesinde şuğl idüp gelüp müşkilâtın su’âl idüp Şeyh hall iderdi ve yine 
giderdi. Bu tarîk üzre sülûkın tamâm idüp Hazret-i Şeyh Sünbül Efendi Merkez’e hilâ-
fet virür. Bir mikdâr zamân İstanbul’da Koğacı Dede Zâviyesi’nde olup ‘âkıbet merhûm 
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Sultân Süleymân Hân ‘aleyhi’r-rahmet-i ve’r-rıd. vân Hazretleri’nüñ vâlidesi Mağnisa’da 
bir câmi‘ ve bir hânkâh binâ idüp Sünbül Efendi’den Merkez Efendi’yi talep ider. Anlar-
da varup Mağnisa’da nice müddet ihyâ-i tarîkat ve neşr-i sünnet ider. Merhûm Sultân 
Süleymân Hân her zamân meclis-i şerîf-i hidâyet-i elîflerine hâzır olup bükâ iderlerdi. 
Merhûmuñ meclisi ğâyet mü’essir idi kat‘â gözlerin açmazdı ol kadar müstağrak olurdı 
ki üç gün üç gice söylese bir kelâmın bir dahı i‘âde itmezdi ve kesel dahı gelmezdi (ve 
bî-yantıku) sırrına mazhar düşüp Allah emriyle halkı Hakk’a da‘vete gönderülmiş idi. 
Eger Peyğam-ber gelmek câ’iz olsa ki fahr-i ‘âlem salla’llâhü ‘aleyhi ve sellem (lâ-nebiy-
ye ba‘dî) buyurmışdur muhakkak nebî olurdı zîrâ Müselmânları salâha kandurmağa 
nâsb-ı nefs itmiş idi (rivâyet) olunur ki sefer üzre giderken beyâbânda bir dihkâni görse 
yanına varup îmânı bilür misin ve namâzuñ ferâyiz ve şerâ’itin beyân idüp fülandur 
fülandur İslâm ile küfür arasını fark iden namâzdur ve târikü’s-salât kâfirden dahı ya-
ramazdur (İnne’s-salâte kânet ‘ale’l-mü’mîne kitâben mevkûtâ) 

(beyt) 

Mü’minîn üzre salât oldı kitâb-ı mevkût 
Kılmayanlardur anı iki cihânda memkût 

(nesr) Ve zinhâr bu gâvurları ac u âb ve ‘alefe muhtâc koma ve tahammülleri kadar 
yüklet ve bî-nihâyet let urma ki vebâldür ki ‘ulemâ dimişlerdür (Yühâsamü d. âribü’l-ha-
yevâni lâ-yüveccihühü illâ bî-vechihi) ve bu geşt-zâr deki geşt ü güzâr idersüñ niyyetüñ 
ihyâ-i mevât olsun ve mü’minîn ü mü’minâta îsâl-i nef‘ itmek olsun her kademine nice 
hasenât ketb olunup seyyiâtuñ ‘afv olunur ve her dâne ki bezr idersin bir habbesi zâyi‘ 
olmaz keffe-i mîzânda iz‘âf-ı muzâ‘af hâsıl virür diyü mezra‘a-i dillerine tohm-ı me‘ârif 
bezr iderdi ve yanına düşüp nice fersah yer giderdi. Dervîşler Şeyh gelince muntazır 
olurlar idi.

(latîfe): rivâyet olunur ki bir cum‘a gün Balıkesri nâm kasabada bulunup ba‘de’s-salât 
minbere ‘urûc idüp nasîhate şuru‘ eyler bâğ zamânı imiş halk gürûhla kalkup gider-
ler ve Halvetî sûfîsi ancak diyü kendiler Burûsa’da Emîr Sultân ehibbâsı olduklarıçün 
tahfîf dahı iderler. Merhûmuñ âdet-i kerîmeleri esnâ-i va‘zda mübârek

[79]

Gözlerin yummak idi. Hemân isti‘âze ile şurû‘ eyler câmi‘üñ kayyımı bir mikdâr isti-
ma‘ itdi ol dahı taşrada bağlı imiş gitmek istedükde câmi‘üñ miftâhların getürüp Şeyh 
Efendi gitdigüñ zamânda câmi‘î açık bırakmayasun pür gidüp gidesün diyü nidâ ider. 
Merhûm gözin açup görür câmi‘de benî âdemden bir ferd kalmamış kayyım hâce yüri 
var git ben birkaç âyet-i kerîme tefsîrîni nakl itmek niyyetiyle şurû‘ itdüm. ‘İlm mecli-
sine melâ’ike râğıblardur (Ve haffethümü’l-melâ’iketü) nasla sâbitdür diyü yine gözle-
rin kapayup yumdı çâk ikindiye dek söyler. Merhûmuñ bu hulûsı ile hâlâtın görenlerüñ 
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teslîmleri dahı ziyâde olur. Merhûm dervîşlerine ebdâl diyü hitâb iderdi her kande gitse 
tenhâ giderdi yüzünde envâr-ı velâyet ve âsâr-ı hidâyet dırahşân idi sünnete ri‘âyet 
idüp hımâra binerdi ve yanına bir tobra ile mevcûd olan meyvelerden götürüp nâ-bâ-
liğ oğlancıklara virürdi. Ve gâhî ba‘zı mekteblere gelüp eger etfâl-sebakların olmış bu-
lunsa mu‘allime minnet idüp şefâ‘at iderdi ve etfâl mesrûr olsunlar diyü azâd itdirirdi 
ve benüm içün hayır du‘â idüñ siz ma‘sûmlarsız dahı mükellef olmadıñuz du‘âlarıñuz 
müstecâbdur bu yüzi kara sakalı ak âsî koca içün du‘â eyleñ bula ki kıyâmetde yüzi ağ 
ola diyüp ağlar idi. Yâ Rabb bu ma‘sûmlaruñ du‘âsın red eyleme diyü tazarru‘ iderdi. 
Muhassal-ı kelâm tevâzu‘ u meskenetde bir ‘azîm haysiyyet sâhibi olup selef-i meşâ-
yihinüñ numûnesi idi. Bu hakîr bir def‘a vâlid-i merhûma hayfâ ve dirîğâ ki Bâyezîd-i 
Bistâmî ve Cüneyd-i Bağdâdî zamânlarında dünyâya gelüp anları görmedüm diyü 
te’essüf eyledüm. Merkez Efendi’yi gördüñ yetmez mi bu dahı anlar gibi bir âdemdür 
diyü cevâb virdi. (hikâyet) Mısır defter-dârlığundan ma‘zûl olan Dühânî-zâde’nüñ ba-
bası Kâtib Muhammed Çelebi hikâyet eyledi ki ben Sünbül Efendi ehibbâsından idüm 
Merkez Efendi’ye kat‘â gelmedüm tamâm üç yıldan soñra bir gice vâkı‘amda Sünbül 
Efendi Hazretlerini gördüm dir ki hay Muhammed Çelebi ğâfil olma Merkez benden 
yegdür hemân var yohsa tamâm olursun didi toğrı geldüm. Merkez Efendi’ye vardum. 
Hemân beni gördigi gibi ısmarlanmayınca gelmedüñ ve lâkin Sünbül Efendi’nüñ Mer-
kez benden yegdür didigi senüñ inkâruñ azalasıçündür. Yohsa Şeyh Sünbül Efendi 
a‘lâlardan a‘lâdur tabakası âlîdür kıyâmetde biz anuñ rikâbında haşre râzîlaruz didi. 
Nice olduğum bilmedüm biñ cân ve başıyla mürîd oldum. Merhûm seferi ğâyet sever-
di merhûm ve mebrûr Sultân Süleymân Hân ğâzî Korfus seferine hareket buyurdıkla-
rında hemân bile gidüp varup gelince ‘asker-i İslâma muttasıl va‘z u nasîhat itmişdür. 
Merhûm Sultân Süleymân çelebi iken Mağnisa’da muhibb olmağın bizüm Merkez Efendi 
diyü ğâyet severdi. Vâlid-i merhûm rivâyet iderdi ki Şeyh Sünbül Sinân intikâl itmeli 
olıcak üzerinde hâzır bulunan hulefâ ve fukarâ seccâde-i irşâdı kime ta‘yîn buyurursuz 
diyü istifsâr eylediler. Mu‘înü’llâhü Te‘âla Hazreti’dür ve lâkin gelen ‘abd-i habeşî dahı 
olursa zinhâr tâhfîf itmeyüp mütâba‘at idesüz dimiş gitmiş idi. Hikmet-i Rabbâniyye ile 
merhûmuñ vefâtından on gün soñra Merkez Efendi gelüp kat‘â kimse mukayyed olma-
dı ve bir hücresine teklîf ider dervîş bulunmadı zîrâ merhûm fukarâ arasında turmış 
degül idi Şeyh’le âfâkdan ittifâk itmiş idi. Çün olup hücreme gitdüm hid. met ü ri‘âyet 
itdüm ol gice istihâre kılup gördüm ki bir ‘âlî makâmda bir kürsî vaz‘olunup hâs u ‘âm 
kelâmına müntezırlar. Merkez Efendi yeşil ‘imâme ile gelüp kürsîye ‘urûc itdi oturdığı 
gibi yeşil ‘imâmesi siyâh oldı. Bir kimse nidâ eyledi ki yeşil şerî‘ati sûretidür ve siyâh 
tarîkati yüzidür bu kimsenüñ şerî‘atî ve tarîkâtî ma‘mûrdur. Hemân sabâh oldukda 
bildüm ki merhûmuñ ‘abd-i habeşî diyü remz itdigi bunlar ola bî‘at eyledüm nice der-
vîşler hakîri gördiler bî‘at itdiler. Ekserî muhâlefet idüp merhûmuñ meşhûr nâm-dâr 
halîfesi bî-nihâye degül mi diyü Merkez Efendi Hazretleri’ni tahfîf itdiler ‘âkıbetü’l-emr 
birisi felâh bulmadılar. Fe-emmâ kendisi hânkâhda sâkin olmağın fukarâ zabtından 
ğâfil ve siyâset-i sûfiyyeden zâhil sâde-dil idi. Hakîr ta‘lîm idüp merhûm şöyle iderdi 
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diyü tefhîm iderdüm anuñçün hakîre evlâdından ziyâde muhabbet idüp hem dervîşüm 
ve hem şeyhümsün (ene ve etkıyâ ü ümmetî berâ’ün mine’t-tekellüf) diyü tekellüfâtı ve 
‘urfı ve izâfeti târik müstecâba’d-da‘vât idi. Bir hımârı var idi muttasıl merkebi ol idi bir 
def‘a muhkem çağurup Şeyh’e ağır geldi âvâzuñ tutulsun didigi gibi min-ba‘d hımârdan 
nefes gelmez oldı nice müddet dahı besleyüp soñra kuds-i şerîfde bir sikâye hîbe itdiler. 
Merhûm Merkez Efendi mühîb sûretli ve sahâbe sîretli ‘azîz idi. T. oksan yaşında vefât 
idüp hicretüñ tokuz yüz elli tokuzunda Sultân Mehmed Câmi‘inde Şeyhü’l-İslâm Müftî 
Ebû’s-Su‘ûd Efendi cenâzesine geldükde dünyâda bî-riyâ bu kimseyi görmiş idüñ deyüp 
namâzın kıldılar. Cenâzesi ümmet-i Muhamme’de ‘azîm musîbet ve ğarîb ‘ibret idi ki ka-
punuñ hâricinde kendi binâ itdigi 

[80]

câmi‘-i şerîfüñ haremünde defn olunmışdur hâlâ ziyâret olunur. Ol yirler arz-ı hâliye 
iken kendilere keşf olup mecma‘u’l-ervâhdur diyü ol makâmı ta‘yîn idüp ve şu arada 
bir mâ-i cârî muttasıl zârî ider diyü kazdırup bir âb-ı revân çıkmışdur ba‘de hammâm 
binâ idüp ol etrâfa merkez vilâyeti diyü bir memleket olmışdur. Hulefâsı beş yüz ne-
ferden mütecâvizdür (rivâyet) olunur ki hâlâ diyâr-ı Hind’de halîfesi vardur sâhib-i 
cem‘iyyetdür. Memâlik-i ‘Osmâniyye hōd-âsâr-ı pür-envârı ile mâ-lâ mâldur. Husûsan 
veled-i es‘adleri Şeyh Ahmed Merkezî cezbe-i ilâhiyye sâhibi mü’essirü’l-kelâm mak-
bûl-i havâss u ‘âm ‘âlim ü fâzıl ‘âmil ü kâmil bir vücûd idi ki merhûm cemî‘ halka oğlum 
Ahmed benden çok yegdür diyü şehâdet iderdi. Nice ‘aded-i memdûh te’lîf ü tasnîfi ka-
lup Luğat-ı Kâmûs-ı Türkî’ye tercüme idüp seksen cüz’ü bir ‘azîm kitâb olmışdur cemî‘-i 
‘ulemâ vücûdına râğıblar olup kâtipler tutup nüshasın almağa tâlüblerdür kendilerden 
soñra çok mu‘ammer olmayup intikâl itmişlerdür. Bu du‘â-i hakîr merhûm Merkez Efen-
di’ye irüşüp nice dersler ta‘lîm buyurdıklarından soñra el-hamdü li’llâh tefsîr-i şerîfden 
sûre-i Kevser’i teberrüken ve teyemmünen kırâ’et itdürmişlerdür. Kevser ki hayr-ı kesî-
re itlâk olunur ümîddür ki dünyâ ve ‘ukbâda hayrât-ı kesîre ile behre-mendlik müyesser 
ola âmîn yâ Rabbe’l-âlemîn. 

Z- ikr-i Menâkıb-ı Şeyh Ya‘kûb Efendi Rahmetü’llâhi ‘Aleyh 

Cihân içre odur Hayrü’l-veled kim 
Ri‘âyet ide hakk-ı vâlideynî 
Hukûkı anlaruñ üstünde çoktur 
Koma Âdem iseñ boynunda deynî 
Şu kem cândan saña dir kurretü’l-‘ayn 
Sen anuñ hid.metin bil farz-ı ‘aynî 

(nesr) Ya‘kûb Efendi Hazretleri merhûm Anatolı’da Germiyân ilinde Şeyhlü nâm mev-
zı‘de mütevellid olup eben ‘an-ceddin Siyâhî-zâde’dür. Nice müddet ‘ilm-i zâhire hizmet 
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ve mevâli-i ‘izâm ile sohbet idüp yanlarında tamâm mertebe rağbet üzre ‘îş ü ‘işrette 
meşğûl iken bir gice vâkı‘asında kıyâmet kopmış görüp kendüye envâ‘-ı ‘ukûbet iderler. 
Biñ dürlü tazarru‘ u i‘tizâr ve tevbe ü istiğfâr ile hâbdan bîdar olup (beyt) 

T.utalum bir nefes nefs ola hodgâm 
Deger mi yıllar kim ola bed-nâm 

Diyüp ‘îş-i ‘işretden ol kadar bîzâr ve yârânundan firâr idüp Şeyh Sünbül Hazretleri’nüñ 
dâmân-ı pür-emânına teşebbüs ider. Cân u dilden bende-i fermân-ber olup mücâhede ve 
riyâzat ider ki altı ay geçer su içmez ve muttasıl üç günde bir iftâr ider. Halka-i zikr 
olsa kendüyi pâre pâre idüp ekser-i evkâtda dervîşler lâ-ye‘kıl olarak bırakup giderler 
imiş. Şeyh Sünbül dervîş olıcak Germiyânî Ya‘kûb Dede gibi olmak gerekdür diyü medh 
iderler imiş. Bir buçuk yıl bu mücâhede üzre geçüp icâzet virürler. Hazret-i Şeyh dahı 
vefât ider ‘acabâ seccâde kime nasîb ola diyü dervîşler müntezırlar iken Merkez Efendi 
gelüp vâlid-i merhûm dahı veche meşrûh üzre istihâre kılup Merkez Efendi’nüñ cülû-
sın muhakkak ma‘lûm idicek bunlara tevakkuf lâzım gelür. Zîra merhûm Merkez Efen-
di fenâsı ğâlüb kimse idi ve sûretâ palâs-pûş olup fenâ üzre ekser-i nâs taraf-ı hilâfda 
olup hakârât ile nazar iderler idi ve seccâdeye lâyık degül i‘tikâd iderler idi sûret-perest 
olanlar üzerine nesne düşürmezlerdi lâkin ehl-i hâle mes’ele ma‘lûm idi. 

(kıt‘a) 

Ne bilsün ma‘rifet hâlini cühhâl 
Bakarlar seblet ü rîş ü libâsa 
S.anurlar hil‘at ehlîni melâ’ik 
Dimezler kelb-i erbâb-ı pelâse 
Bularuñ ekserîdür nakş-ı divâr 
Ki beñzer reng ü sûret-i birle nâse 

(nesr) Kelimetü’llâhî a‘lâ ve husemâyı teskîn idüp ve şerer-i şirret-i eşirrâyı itfâ vâlid-i 
merhûma müyesser olmış idi. Lâzım gelüp bir çok sene dahı tevakkuf eyledi. Tâkim ih-
tilâf îtilâfa mübeddel ve şikâk vifâkâ muhavvvel oldukdan soñra Merkezden dahı me-
câz olup bir cânibe irşâda müteveccih oldılar. Bu niyyet üzre iken istihâre idicek Rûm 
İlinde Yanya nâm bir kûşeden nidâ gelüp bu cânibde teşne-dil tâlübler ve seyr ü sülûka 
râğublar vardur. Emr-i Bârî Te‘âlâ ve Tekaddes böyle cârîdür ki varup ihyâ-i tarîkat ve 
icrâ-i sünnet idesün diyü işâret vâkı‘ olur. İttifâk ol esnâda Mustafâ Paşa ‘imâretine bir 
za‘îm müsâfir konup hânkâhda dervîşlerüñ sûz u güdâzların ve tazarru‘ u niyâların 
görüp fi’l-cümle meyl ü muhabbet idüp Şeyh’e gelür sultânum ben aksâ-yı arzda Rûm 
ilinde Yanya dirler bir kûşede olurum imân ü islâm ve sâ’ir ahkâm-ı dînî ‘ale’t-tamâm 
bilüp i‘lâm ider kimse yokdur ‘acabâ ol diyâra bir halîfe irsâl itsenüz Müselmânlara 
küllî fâ’ide hâsıl olur idi diyü söyledi. Şeyh dahı vâlidüm merhûm ile kimi gönderelüm 
diyü müşâvere idicek hemân Yanya didigi gibi istihâredeki işâret hâtırına gelüp ben 
giderüm dir. Şeyh ol makûle yirde neylersün senüñ makâmuñ bizüm yerimüzdür diyü 



276  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

seccâdeyi işâret ider. Vâlid-i merhûm elbette ol diyâra varmamuz lâzım gelmişdür diyü 
za‘îm-i mezbûr ile çıkup gider. Za‘îm-i nâ-dân merhûma üç akçe cihet ile bir imâmet 
teklîf ider. Merhûm dahı bizüm hizmetimüz mücerred-i cihet-i dünyâ degüldür (İn-ec-
riye illâ ‘ale’llâh) bizüm hizmetimüz ğayri nesnedür diyü hikmete havâle ider sûreten 
kabûl eyler. Merhûm ider gördüm bir kimse mescide mahzûn gelür ğamnâñ gider firâ-
set ile bildüm ki sâbikan imâm bu kimse olup baña teklîf itmişler meger fakîrü’l-hâl ve 
ehl-i ‘iyâl imiş. Hemân niyyet itdüm ki imâmeti kendüm idüm ve cümle vazîfeyi yine ol 
imâm-ı ‘atîk olan fakîre virüm böyle eyledüm ve lâkin zinhâr kimseye dime diyü tenbîh 
itdüm. Bir kaç günden 

[81]

Soñra imâma bir cezbe irişüp bî‘at eyledi ve etrâfdan fevc fevc tâlübler gelüp bî‘at itdi-
ler imâm oldığımuz mescid cemâ‘ati almaz oldı. Gice vü gündüz tevhîd ü şuğl bir merte-
beye vardı ki etrâfdan sancâk begleri vâfir zü‘amâ ve kad. ât gelüp kimi inâbet ve kimi 
bî‘at ve kimi diyârına da‘vet iderler idi. Ol za‘îm dahı ğayrete gelüp cemî‘ mâ-mülkin 
dermiyân idüp bir câmi‘ bir hânkâh ve bir ‘imâret binâ idüp ol kasabanuñ ‘âmm sipâhî-
leri ve etrâfuñ halkı gürûh gürûh gelüp telkîn-i zikr alup Delonya ve Karlı İli ve Avlon-
ya Sancâkları halkı cümle mürîd olup her kasabada birer zâviye binâ olunmışdur el-
ân merhûmuñ hulefâsına meşrûtâ olup ihyâ iderler. Bu hakîr dahı Yanya’da dünyâya 
gelüp el-ân akrabâmuz ol diyârdadur. Hikmet-i Rabbâniyye ol zamânlarda Lütfî Paşa 
Yanya Begi olup hâtûnları merhûma ve mebrûra sâhıbetü’l-hayrât Şâh Sultân Hazret-
leri muhabbet idüp bî‘at eylerler. Ba‘de eglenmeyüp Beglerbegi olup İstanbul’a gelmek 
lâzım geldükde merhûm vâlidime İstanbul’uñ meşâyihin su’âl eyler. Merkez Efendi’ye 
varasun diyü tenbîh idüp Şâh Sultân’uñ Merkez Efendi’ye irtibâtına ‘illet-i müstekale pe-
derüm merhûm olmışdur. Ba‘de-hû Lütfî Paşa vezîr-i a‘zam olup Şâh Sultân Dâvud Paşa 
mahallesinde bir câmi‘ ve bir hânkâh binâ idüp vâlid-i merhûm içün hüküm gönderüp 
Yanya’dan getürdiler. Bu hakîr ol zamânda dört yaşumda idüm mahfe ile getürdiler ge-
lüp Dâvud Paşa’da onsekiz yıl sâkin olup sultânuñ ni‘metleriyle perverde olmışuzdur. 
Vâlidüm merhûm Dâvud Paşa’da Merkez Efendi Mustafâ Paşa’da olup mâ-beynlerinde 
muhabbet ü meveddet ve teslîm-i vâridât bir mertebede idi ki dervîşler ittifâk üzre gâh 
bunlar anlara ve gâh anlar bunlara gelüp ihyâ-i tarîkati kemâle ir görürlerdi. Merkez 
Efendi vefât idüp oğlı Ahmed Çelebi İstanbul’a gelmegi ihtiyâr itmeyicek İstanbul’uñ 
cemî‘-i meşâyihi seccâdeyi merhûma teklîf idüp ibrâm itdiler. Vâlidüm merhûm Şâh 
Sultân’uñ hâtırını terk itmeyüp tereddüd idicek Sünbül Efendi ‘âlem-i vâkı‘ada gelüp be-
nümle bir döşekde yatmakdan ‘ar mı idersün gel yohsa sen bilürsün diyü ğazap ider nâ-
çâr olup gelürler. Şâh Sultân dahı benüm tekyemi kodı gitdi diyü bî-huzûr olup eglenme-
yüp zâviyeyi medrese eyledi el-ân elli akçe medrese olmışdur. Merhûm, Mustafâ Paşa 
Hankâh’ına Şeyh Sünbül seccâdesine cülûs itdükden soñra hâli günden güne efzûn olup 



277  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

envâr-ı rûhâniyyeti dırahşân ve âsâr-ı velâyet yüzünden tâbân olmağla cemî‘-i nâs mu-
habbet idüp mahlasları olmış idiler. Kulûbda bir mertebede mahbûb idi ki münker olan-
lar bi’z-zarûrî muhibb olup ittifâk arâ ile makbûl-i ‘ulemâ vü sulehâ idi meclis vâ‘zında 
bir kimse hâzır olsa bir nice zamâna dek gözleründen yaş gitmezdi ve min-ba‘d meclisi 
terk itmez idi. Âdâb-ı meşâyihi ri‘âyetde ve ‘arz-ı fukarâyı sıyânetde kader-i şâmih ve 
kadem-i râsih sâhibi idi. Bu hâkîr bir def‘a ki hâtır-ı reddiyyeden şekvâ idüp gâhî namâz 
içre efkâr-ı ğalebe eyler didüm. Mübârek başun salup ne ‘aceb el-hamdüli’llâh kırk yıl-
dur ki namâz içre kalbime mâ-sivâ gelmiş degüldür diyü terk-i havâtıra terğîb ile te’dîb 
eylediler. Fil-vâkı‘ bir zamânda Dâvud Paşa Câmi‘î köhne olmağla bir Cum‘a güni halk 
sünnet kılarken kubbeden bir ‘azîm kireç sıva kopar halk kubbe bi’l-külliyye göçdi zann 
idüp feryâd idüp firâr itdiler. Merhûm kat‘â namâzı bozmayup ve müteğayyir olmadı. 
Belki Allâhü a‘lem haber-dâr bile olmadı. (hikâyet) mevlîdümüz olan Yanya’da meşhûr-
dur ki Preveze’ye kâfir ğalebe idüp hisârı almak mukarrer olup Müselmânlardan hisâr 
içre on sekiz kimse kalup topları dahı battâl olup cümlesi bed-hâl olıcak vâlid-i merhûm 
bir gice iztirâb ü ittihâb ile hâbdân bîdar olup dervîşler ile el-ğâr itdiler. Hakîr gitdikle-
rin idrâk iderdüm. Rivâyet olunur ki vardukları gibi aslâ top u tüfenge bakmayup toğrı 
hisâruñ içine girüp kendi eliyle bir top çeküp bi’smi’llâh diyüp atup hikmet-i ilâhiyye 
kapudanları kimisine rast gelür nice kefereyi helâk ider. Müselmânlara kuvvet gelüp 
hisârdan taşra çıkarlar metrislerin basup sûfîler tevhîde başlarlar vâlid-i merhûm 
siyâh şemle ile bedenler üzre çıkup Allâhü ekber didigi gibi kâfirler Türküñ dilâverleri 
geldi diyü hemân münhezim olurlar. Allâhü Te‘âlâ ‘inâyetiyle hisâr halâs olup Müsel-
mânlar emîn olurlar bu kıssa hâlâ ol diyârda meşhûr ve ehâlî ve e‘âlî içre mezkûrdur 
(hikâyet) olunur ki Sünbül Efendi’ye mu‘ârız olan Vâ‘iz Mollâ ‘Arab’uñ oğlı dahı meşâ-
yiha münker idi ba‘de Mısır kad. îsı olup gitdükde bir müderris-i merhûm pedere gelüp 
ne ‘aceb sultânum meşâyiha münker olana dünyâ mansıbı musahhar olur gibi Mollâ 
‘Arab-zâde size ğâyet münker iken 

[82]

Mısır kâd. îsı olmak ‘acebdür didi. Merhûm dahı hüner oldur ki sıhhat ile varup tu‘me-i 
mâhiyân olmakdan emân bula ‘ilm-i Hakk’da nihân olmış nice esrâr vardur vakti gel-
dükde ‘ayân olur diyü buyurdılar sehl-i zamân geçmeden haber geldi ki Mısır Kâd. îsınuñ 
bindigi kadırganuñ re’isligi ayrılup kendisi helâk olup sâ’ir müselmânlar halâs oldılar 
bu kad. iyye ekser-i ‘ulemâ içre meşhûr kıssadur. Merhûmuñ nâzik letâyifi ve-bî-nazîr 
ma‘ârifi vardur ben dimek ma‘nîde tañrıluk da‘vâsıdur diyüp bu kıt‘ayı okurlardı. 

(kıt‘a) 

Ol ki fânîdür vücûdundan tamâm 
Söze geldükçe lisân-ı hak olur 
Cümle da‘vâsı vücûd ashâbınuñ 
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Kizb-i mahz u bâtıl-ı mutlak olur 
Tañrıluk da‘vâsı benlükdür hemân
Ğâyeni fehm itmez ola ki ahmak olur 

(nesr) Dâimâ istiğrâkda ve teveccühde idi zühdüyle aşkı cem‘ itmiş idi ehl-i dünyâdan 
bir ferde baş egmez idi bi-ğayr-i da‘vet kimseye varmaz idi ve aslâ dünyâ kelimâtını it-
mezdi her kimse ki yanına gelürdi hemân fenâya ve terk-i dünyâya müte‘allik kelimâta 
başlayup ahirete terğîb iderdi makbûlü’l-etvâr müslim her diyâr-ı kesîrü’l-i‘tibâr ü ehl-i 
vakâr bir pîr-i nûrânî ve şeyh-i hakânî idi. Merhûm Sultân Süleymân Hân ‘aleyhi’r-rah-
meti ve’r-rıd. vân zamânında birâz müddet bir katre bârân-ı rahmet nüzûl itmamegin 
halka ıztırâb ‘ârız olup istiskâye çıkılmak emr olunur. Pâdişâh Hazretler’i dahı bile çı-
kup Okmeydânun’da bir ‘azîm cem‘iyyet-i kübrâ olmış idi ki ancak ola hattâ ekser-i halk 
maksûd-ı aslî merhûm Şâh-zâde Sultân Bâyezîd fitnesünüñ izâlesidür, istiskâ bahâne-
dür dirler idi. Ol ‘azîm cem‘iyyetde ‘ulemâ vü fuzelâ vü ümerâ vü vüzerâ ve vazî‘ u şerîf 
ü kavî vü za‘îf cem‘ olmış. Şeyhü’l-islâm ve müfti’l-enâm Ebu’s-Su‘ûd ‘İmâdî Hazretlerin-
den varup istîzân itdiler du‘âyı kim itsün didiler. Pâdişâh itmek gerek ve yâhûd Pâdişâh 
i‘tibâr itdigi âdem gerekdür dicek Pâdişâh’a i‘lâm itdiler. Ya‘kûb Halîfe du‘â itsün diyü 
vâlid-i merhûma ibrâm itdiler ol kadar firâr eyledi kaçup gizlendi çâre olmadı çâvuşlar 
taraf taraf gezüp (Etî‘u’llâhe ve etî‘u’r-rasûle ve üli’l-emri minküm) Pâdişâh’uñ emridür 
diyü minbere çıkardılar. Merhûm her zamânda hakîre ol cem‘iyyete varmağa sen se-
beb olmış idüñ bizi kesrete uğradup ‘ömrümde çekmedigümi çekdüm hicâba mübtelâ 
oldum dirler idi. Ve merhûmuñ hikmet-âmîz kelimâtı ve şerer-engîz nikâtı var idi. Câhil 
mukaddem sefîh mübrim olur dir idi. Gâhî mevzûn kelâm dahı söyler idi. Ve bu nazmı 
merhûm hasb-i hâl idinmiş idi ğâlibâ merhûmuñ zâde-i tabi‘leridür. 

(beyt) 

Ben ne hid.met-kâr ne mahdûm olaydum kâşki 
Gelmeyeydüm ‘âleme ma‘dûm olaydum kâşki

Bu matla‘ı buyurdukları zamânda hakîr küstâhâne su’âl itdüm ki vücûd hayr-ı mahzdur 
‘ale’l-husûs bu kadar fezâ’ile ve fevâzile mukârin olup nice kimselere dahı nef‘ınüz ‘âm 
ü hâs ola ma‘dûmiyyeti tercîhe bâ‘is nedür didüm bir nice vechle cevâb-ı savâb buyur-
dılar (evvelâ) bu kelâm ‘âlem-i vahdetüñ lezzetinden müfârakat elemî tezekkür olundığı 
zamânda lisân-ı hâlden kâle gelmişdür. (ve sâniyen) şarâyit-i ni‘met-i vücûd ki edâsında 
nice ehl-i şuhûd ‘âciz ve mertebe-i kemâle az kimse hâ’iz görüldigi esnâda makâm-ı ‘acz-
de vârid olmış kelâmdur (ve sâlisen) bu kelâm makâm-ı kâlde denilmiş degüldür muk-
tezâ-yı ba‘zı haldür bu mertebede fahr-i ‘âlem salla’llâhü ‘aleyhi ve sellem (Yâ leyte Rab-
be Muhammedin lem-yahluk Muhammeden) diyü buyurmışlar. Ve dahı Hazret-i ‘Alî hiç 
kimseye reşk itmezüm illâ dünyâya gelmeyenlere reşk iderüm dimişler. Ve dahı nice ev-
liyâ-i kibâruñ her birinüñ bu makâmda bir kelâmı vardur diyü durur. Hakâyıkdan nice 
dakâyık neşr idüp bu mikdâr yâdumda kalmışdur. Merhûm sene tis‘a ve tis‘îne ve tis‘a 
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miye zi’l-kâ‘desinüñ on yedisinde yevm-i selâsede vefât idüp ğurûb-ı şems ile hurûc-ı 
rûhları berâber vakî‘ oldı. Âhir kerâmeti bu oldı ki kazâ-i hâcet içün kaldurmışlar idi. 
Gözleri açık degül ve mübârek lisânı münka‘id idi. Yine kıble cânibini idrâk idüp (Lâ-tes-
tekbilû’l-kıblete velâ testedbirûhâ) kelâmiyle ‘amel kasd iderler ol hâlinde tedârik idüp 
kıbleden inhırâf kasd iderlerdi. Cemî‘-i meşâyih ittifâk itmişlerdir ki istikâmet kerâmet-
den efd. aldür istikâmet aña dirler ki kişinüñ hevâsı sünnet-i rasûle tabi‘ ola terk itmek 
istese kâdir olmaya. Merhûmuñ fevtindebu târîh bu hakîrden sudûr itdi. 

(târîh) 

Şeyh Ya‘kûb ol ‘azîz-i pâk-dîn
‘azm-i reh-i dârü’l-karâr 
Geldi yapdı üstüne bu kubbeyi 
Pâdişâh-ı ‘âlem-i gerdûn-vakâr 
Cem‘ olup bu ravzaya kerrûbiyân 
Hidmet itmekle iderler iftihâr 
İdicek târîh-i fevtünden su’âl 
Didi hâtif gitdi kutb-ı rûzigâr 

Muhassal-ı kelâm eger pederüm olmasa dahı fezâ’ilini beyân itmek olurdı ve lâkin bu 
kadar ile iktifâ olundığınuñ sebebi hakkan budur ki maksûd-ı aslî icmâlen ahvâl-i tarîk-i 
Halvetiyye-i ‘aliyye-yi beyândur bi-hamdi’llâhi bu mikdâr müyesser oldı gerçi (Yûsuf 
ü‘raza ‘an-hâzâ) diyü gûyâ nidâ gelürdi ve lâkin (hâtırun kelîlün ve zihnün ‘alîlün) bu 
tarîküñ letâyifüñ bezl idüp halk-ı ‘âleme keşf itmeyin murâd idünüp akdâm olundı. 

(mü’ellif-i hâtime) 

Bu kitâbuñ ta‘accüb eylemeñüz 
Hatt-ı nâ-hatt olursa beyne’n-nâs 
Came-i atlas ile dîbâdan 
Hōş gelür cism-i evliyâya pelâs 
Hiç gelmez kemâline noksân 
Giyse erbâb-ı fazl köhne libâs

Ümîddür ki (‘İnde zikri’s-sâlihîne tenzîlü’r-rahmetü) mûcibince feyz-i Bârî yârî kılup 
kulûb-ı nâzırîne nefret irmeyüp ve dil-i bî-ğil-i sâmi‘îne sekînet müyesser olup 

(beyt) 

Mâ-in medehtü muhammeden bi-mekâletî 
Ve lâkin medehtü mekâletî bi-muhammedin 

Muktezâsı üzre mercûdur ki bu zikr olunan ‘ulemâ-i ‘izâm ve meşâyih-i kirâm hürme-
tine bu risâle mübârek olup çâr-kutb ki çâr-erkân-ı ‘âlemî zabd.  eyler. Ve çâr-‘unsur ki 
mevâlîd-i sülâleyi îcâd eyler. Ve çâr-fasl ki ‘âlemî devr eyler. Ve çâr-melâyike ki ‘arşı 
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hâmillerdür ve çâr-yâr ki erkân-ı dîndür ve çâr-mezhep ki ehl-i sünnet ve cemâ‘at-
dür ve çâr-rükn-i Ka‘beki kıble-i her kabîledür. Ve çâr-halîfe ki Hazret-i Seyyid Yahyâ 
kemâlâtına mazhardur ve çâr-‘azîz ki bu risâlede mezkûrdur. İlâhî bunlar hürmetine 
ben nâ-çâreyi nefs ü şeytân ve dünyâ ve hevâ şerleründen halâs idüp şerî‘at ü tarîkât 
ve hakîkat ü ma‘rifet nurlariyle münevver eyle bilümi dilümde kıl lisânumda degül ve 
ma‘rifetüm derûnumda kıl zebânumda degül 

(hâtime-i risâle) 

Hudâ nâmiyle dîl depret du‘âya 
Senâ vü hamd ü şükr ile Hudâ’ya 
Duâ dürrine dildür çünki Hâkk’a 
Dehân açup nisâr it ânı halka 
Beni benlikden al kurtar ilâhî 
Ki gide bendeden benlik günâhî
Çıkâr beni aradan sen komağıl 
Muhabbet rengini dilden yumağıl 
Gözimi rûşen eyle kîl müyesser 
Hudâyâ saña bakmak lezzetün vir 
Ki her şey’e baka gözüm göre Hakk 
Sivâ görmeye göre seni ancak 
Kaçan bundan göçem olam müsâfir 
Cemâlüñ ka‘besinde kıl mücâvir 
Bilem sa‘yüñ safâsında olam peyk 
Diyem her savte ben lebbeyk lebbeyk 
Sivâdan eyleyüp ‘ârî vü ‘uryân 
Beni ‘îd-i visâle eyle kurbân 
Teyemmün kasd idü ben didüm ey şâh 
Hudâ evvelde ve âhirde Allâh 

[83]

Bismillahirrahmanirrahîm

Ol mürşid-i müfessirân-ı zaman u zemîn ve ol muced-i Muhammed Sân, ehl-i yakîn olan 
Sinan Efendi hazretidir ki Şeyh Ya’kûb Efendi’nin sulbî oğullarıdır.Maskat-ı re’sleri Ru-
melinde Yanya’da vâki’dir vâlidleri anda şeyh iken doğmuşdur ve tahsil-i ilmi İstanbul-
da etmişlerdir Semâniye medreselerinden Şâh Efendi’nin sevk-i mülâzemetleriyle mü-
şerref olub kendüler dahi nîce zamân müderris olub ba’dehu tarîkata girmişlerdir.

Erişüb hoş hidâyet-i ezelî
Döndi pîr-i tarikata evvelî 
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Sebeb-i inâyetleri şöyle menkûldür ki danişmendliği âleminde akrân u emsâli ile ayş u 
işrete meyl idüb hevâ-yı tab’âni ile hercâniye mânendmeyl akub giderlerdi her çend pe-
derleri âlem-i rûhâninin zevkini vasf idüb ol millete tahrîs etseler kâbil olmayub kendi 
bildiğine gitdi.El umûrı merhûnetün bi evkâtihâ hasebince bir gün şeyh vaaz eylerken 
müstemi’ne hitâb idüb buyurdular ki ihvân bâ-safâ bu fakîr sizlerden temennâ iderim 
ki ben du’â idem sizler teveccüh-i tâm ile amîn diyesiz ol ki siz ihvân-ı safânın ve halân-ı 
vefânın âmîni du’â karîn olub hedef-i icâbete makrûn ola bu mahzûnun semere-i fuâdı 
olan Sinana hâdî rahmet nazarın idüb tâibîn-i âbidîn fırkasına dâhil eyle deyu ve fer-
yâd ile du’â eylediler.Menkûldür ki du’â-yı şeyh vecîh-i âmîn-i ihvân ile tevcîh-i hidâ-
yet olub dahi eller yüzlere sürülmedin Sinan Çelebi meclis nîce hâsr olur nâzır olanlar 
görür ki fırcasını işretgâhda komuş gelüb inâbet eyler ve min ba’d tarîkat üzere olub 
halvet etmekle memûr olur menkûldür ki nîce mücâhede ve riyâzatdan sonra Balatlu 
mahallesinde Ferruh kethüüdâ binâ eylediği zâviyenin şeyhi olub anda karâr eyler .bu 
dahi menkûldür ki âlem-i sabâvetde Merkez Efendi’nin hayır du’âları ricâsıyla vâlidleri 
dest-bus etdirmişler idi ol mahalde Merkez Efendi tebessüm-günân buyurmuşlar ki bu 
senin bülend-ahterdir ve ilerü gelicek erdir hattâ seccâdene otursa gerekdir ve haccetse 
gerekdir dirler ve hem öyle olub ol-veledüssirrabiye mazhar oldılar.

Gerek imiş kişiye hayru’l-halef
Nâmın andıra cism ola telef

Menkûldür ki vâlidleri merhûm oldukda altı sene seccâdede oturup ba’de (…)giderler 
sebebi şöyle nakl olunur ki Seyyid Muslihiddin merhûm oldukda kırkıncı günü cemiyet 
idüb Sinan Efendi anda vaaz etmege varmışlar idi Hikmet-i Huda sultân Murad Merkez 
Efendi medfenini ziyâret etmege gelür Sinan Efendi ile mülâkât olur Sinan Efendi hem 
ehl-i ilm ve hem hâfız-ı kelâm-ı kadîm hoş-avaz kimesne idi.

Okursa hüsn ü savtıyla o kuran
işidenler virdi yolına can 

Merkez Efendi üzerinde huzûr-ı pâdişâhîde bir aşır Kuran okuyub icrâ-yı makâmât ve 
tefsîrinde dahi nakl-ı hâlât eyler pâdişâh pesend idüb kendüsine imâm edinmek mukar-
rer eyler lakin imâm-ı evvel ref’ olunmak revâ görülmediği içün şeyhden maksûdı nedir 
deyu sual olunur anlar dahi şeyhü’l-haram olmağı râci olurlar dokuz yüz seksen beş 
târîhinde şeyhü’l-haram olub Medine’ye azîmet eylerler iki sene muahher olur seksen 
yedi târihinde merhûm olub kubbe-i kapusı yanında medfûndur. Rahmetullahi aleyh.Ol 
münşi-i dekâik ve ol mukarra-yı hakâyık-ı şer’iat müfti-i dîn ü millet va’iz-i bâ-fazîlet 
sâhib-i himmet vâsıl-ı ezkâr-ı halîye vâris-i esrâr-ı aliyye müehher-i ebkâr-ı ma’nevî nâ-
kil-i tefsîr-i hadîs-i mesnevî âlim-i ma’nâ-yı tevrât u incîl ü zebûr ârif-i bedâyi’-i kurân 
şeyhu’l-meşâyih tecemmemü’l milletehü ve’d-dîn şeyh Hasan Efendi Hazretleridir ki 
ism-i şerîfleri Hasan bin Mehmed bin Bahadır Beydir ki Rumelinde Alacahisâr’da âlem-i 
vücûda gelüb neşv ü nümâları anda olub tahsîl-i ilme şehr-i stanbula gelmişdir.Kâşif-i 
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envârı hakdır vâkıf-ı esrâr-ı hû.Vech-i pâkinde güneş nolakimasâr hû.Hem şeri’at hem 
tarîkat hem hakîkat u marifet anda mevcûd idi cümle hulûyâ-ı envâr hû.Cümle men-
kıbelerindendir ki Vâlidleri Şeyh Mehmed Kim Sofyalı Bali Efendi dervişlerinden olub 
merhûm oldukda mirahur zâviyesinde bir hücre tahliye idüb anda sâkin olmuşlar idi.
kendüler dâimâ savm üzere olub hücrenin ta’yînini bir kimesneye ta’yîn idüb ta’allüm-i 
ilm-i şer’iat eylerlerdi nice zaman iftar etmezlerdi.Badehu tahsil-i sır olub şeyhulislam 
molla zimmetleriyle müşerref oldukdan sonra marifet erbâbına vâsıl olmak içün Gül-
şenî halifelerinden 

[84]

Hasan Zarîfi’den inâbet idüb zaviyesinden firâr idüb zühd takvâyı medâr iderler. Onla-
rın yüzünden nice keşf ilâhiyye ve fütûhât-ı lâraybiyye müteyesser olub lâkin tekmîl-i 
esmâ etmezden evvel Zarîfi Efendi rahmetullahâ vâsıl olurlar. Aziz Hazretleri Yakub 
Efendi’nin hizmet-i şeriflerine gelib bey’at ve inâbet eylerler. Ve esrâr-ı Halvetiyye-i 
Ma’rûfiyye ve envâr-ı Celvetiyye-i mevsûfiyye zuhuruna tekayyüd idüb envâ-ı riyâ-
zatla teabbüd idüb hâsıl-ı teecccüh eylerler. ‘Ezelî ve perdî Hüdâ - isti’dâdî ‘ Kişinin hâli 
gerektir ola mâderzâdî ‘ Cümle mütkabelerdendir ki şol kadar mücâhedeye mâil idiler 
ki ateşmendliği halinde bile hücresini üzerlerinden külletledüb ancak namaz ve ders 
vakitlerinde açdırırlardı ve zâviye oldukça öyle ilerlerdi. Hatta Hasan Zarîfî bir gün 
dahl iden dervişlere hitâb idüb buyurmuşlar ki bizesrâr-ı ilâhîyi avcumuz içine alub pu 
mübeşşirdir. Hasan Dede gibi mücâhid er ki keder ki ânı açub penceremizden alabile. 
Bu dahi mankûldür ki Mustafa Paşa hücresinde oldukça dâimâ halvet ile mukayyed idi. 
Ve kimse ile mükâleme değil bel ki nazarım taalluk etmesin deyu nikâb eyleyorlardı. 
Menkûldür ki bir gün imaretten taam getürüb zuhur vaktinde bakraçları şâd ve divât-
ların pâk iderlerdi ve ellerinde bir kepçe var idi nâgâh riyâzât za’fıyla gözlerine sine 
gelüb sindererler. Aceb mal vaki olub yanında duranlardan suâl iderler ki ben uyudum 
mu, anlar dahi dirler ki sana hayriyye ârız olmuş ayağ dururken uyukladın ve gözün 
açdın derler. Tahammül idemeyüb huzur-ı Şeyh Yakub’a varub ahvalini takrir ider. Sul-
tanım keennehü bu fakir mısra varmışım anda ezân-ı zuhr okundu mu deyu birinden 
sual ittim dediler ki ezan nedir ben ittim ya siz ne dinleyiz ezan bilmezsiz didler ki ben 
İsâ dînî üzereyüz ve Hzaret-i İsâ Aleyhisselam semâvâta uruc ideli şu kadar senedür ve 
ol şehirde bir miktar zaman gezdim harıma geldiği aya Hazret-i İsa’dan İncil okumuş 
kimesne var mı deyu suâl ittim bir rahib delâlet ettiler bir cîl-i azîm üzere bir mağara-
dır dediler. Varıp ol âbid oldum ve hurfet idüb Tevrat, İncil ve Zebûru ezber eyledim. Bir 
nîce mâh ve sâl ol âhib köhne mâl ile maan olub merhum oldu. Mütehayyir kalub şehre 
geldim. Halk içre bir söz gelici var aslın sual eyledim dediler ki Ka’be’den bir Peygam-
ber zâhir olmuş ve Medîne’ye gelmiş ve ism-i pâkine Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm 
derler imiş. Heman cân atub azm-i râh itdüm ve Medîne şehrine giderken yolda keder 
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çekmedim vardıkda Hazret-i Sultanı gördüm bana îmânı arzz etti vesûre-i Fâtiha’yı 
okuttu. Ve Hazret-i Ali el-mürtezâ âye tenbih eylediler ki sende buna tefsir öğret ve ad 
vir adımı Necmeddin koyub anların huzurunda niçezaman durub ve tefsir öğrenüb bir 
pîr-i mübâreke teslim ettiler senin şeyhin budur didiler anlarla gittim. İsm-i şeriflerin 
sordum. Hasan Basrîdir dediler. Saâdethânelerine vardım bir niçekimseler cem olmuş 
ellerin öpdüm. Silsile azizleridir didiler. Ba’dehû sultanıma teslim eylediler. Yine bir gün 
şehri gezerken bir divara istinâd ile hâba vardım. Bîdâr oldukda ke’l-evvel kepçe ve 
bakraçları yanımda buldum didikde Yakub Efendi oku görelim ol kitaplardan yadın-
da var mı dedi. Okudum iki gözlerin öpüp hilâfet virdiler. Menkûldür ki şeyh ridâların 
boynuna boynuna kendi elleriyle koyub duâ iderler. İndallah kâim makâmımız sensin 
derler. Hele şimdi var deyu Sâkû vilâyetinde kendilerine yapılan zaviyenin meşîhatiy-
le ol diyarları irşâda gönderdi. Şeyh hayatta oldukça oturub va katları mahallinde sır 
ile da’vet olunub zaviyeye geliler. Vefât-ı şeyhde anda bulunurlar. Lâkin seccâdeneşîn 
olmak müyesser olmayub oğulları Sinan Çelebi’ye hukkâm canibinden tu feyz olıcak 
teberrüken anlar dahi dest-i şeriflerin tutub icazetleriyle mısra gidib anda dahi nice 
zaman riyâzatlar eyleyüb ğarîb mcâhedeler eylemişlerdir. Havas beyninde ma’rûftur. 
Bu dahi menkuldür ki Sinan Çelebi şeyhu’l-Harem olduklarında vâlidleri vasiyyeti mû-
cebince gayrı kimseneye vimeyub efendiye virmek hâtırasıyla Şam’dan haber gönde-
rirler. İstiğnâ semti göstermesiyle kendüler mısra varub aziz câmi’ hangahta Bulurlar. 
Kabul etmelerin racâ eylerler bu dahî 

[85]

Menkûldür ki Şeyh Hazretleri ibâ idecek ol gice âlemi rüyada silsile-i azîzlerini müşâ-
hede eylerler. Keennehû bir altun zencîre yapışmışlar. Ve tâ nihâyetinde Yakub Efendiyi 
görürler bir miktar fazlası var. Azizin yapışmak isterler mâni olub dirler ki sen fukarâ 
hürmetinden ibâ eylersin. Buna nîce yapışabilirsün ki bunun bir avcu sürâdikât arşın-
dadır, dirler. Bîdâr oldukta kabul ittiklerin i’lâma Sina Efendi’ye varırlar. Meger Sinan 
Çelebi’ye bu işâret olmuş idi. Azizler tenbih etmeyince rızâ vermeiniz şöyle midir ki 
memur olmadığımız idevüz dirler.Anlar Medine’ye azîz-i Rûm’a gelüb irşâda otururlar. 
Zâkir başı geçende de şöylehikâyet ider ki azizgeldiği gibi fukarayla erbaîne girdik. On 
beş günde bir iftar olurdu. Ve gicelerde bin rekat nemaz kılulardı. Fukarânın nicesi ta-
hammül edemeyüb ol safâdan dûr oldular. Bu dahi menkuldür ki hemcivarlarından biri 
dir ki bir gice çardakta otururdum. Gördüm ki bir nîce kimseler câmiin üzerinde şeyhin 
hücresine inüb girdiler. Taaccüb ittim kapıların dakk ittüm ki bir haber virem içerüden 
karşıma çıkıb meşâhir-i cinniyyândan ba’zdır. Mesâil-i fıkhiyye suâlinde gelürler. Adem 
değildir. Korkman ve biz hayatta oldukça kimesneye söylemeyiz deyu tenbih buyur-
dular.. Bu dahi cümle kerametlerindendir ki İstanbul kurbunda Küçük Çekmece’de bir 
derviş var idi. Şöyle hikâyet eyledi ki Evâil-i hâlimde bana nice eyyâm cinnîler irişüb 
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rencide iderlerdi. Her çend ilâc ve duâden çâre olmadı. Azîze takrir-i ahvâl pür melâl 
eyledim. Bana furu’dan bir isim ta’lîm eylediler. Bazı kavâid tefhim eylediler. Ol gice in-
citmek istedikde ismi okurdum. Üzerine üfürdüm. Tutb bende çeküb zebun oldukta ni-
celeri dahi gelüb dilek eylediler. And virdim ve şefâatlerin kabul ittim. Ahd eylediler ki 
min ba’d sizin taifenize yakın olmayalım ve evladların dahi rencide etmeyelim. Ve dahi 
muharrir-i fakîr dir ki evâil-i hâlimde beşeriyyet zuhuruyla bir mânaya takyid etmek 
istedim. Gice idi. Ol hatıra ile nev’an gözüme hâb müstevli oldu. Anı gördüm aziz gelib 
bana bir tabanca urub gider. Böyle hatıraları deyu gazab eylediler. Ertesi huzurlarına 
vardıkda keşf-i hâl idüb şeyhler ilerü gelecek dervişe gözedirler kâh döğerler ve kâh 
ohşarlar. Ğam değildir dediler. Bu dahi cümle-i kerametlerindendir ki aziz merhum ile 
hacca müteveccih olanlardan biri hikâyet eyler ki bir su kenarına geldik. Sular tuğyân 
üzere olmakla geçit virmeyüb fukârayı etrafa tecessüs fahriçün bineğinden indiler. 
Beni tenhaca yanına alıb su kenarına gelddik. İki hafif ağaç buluk. Üzerine kilim ört-
tüler. Sakın kimseye söyleme dediler. Ve nidâ idüb dervişler gelin işte bu aralıktan geç-
mek mümkündür didiler. Ve ol kilimin üzerine cümle davarları çekdiler. Ve geçürdüler 
kimse bu hâle vâkıd olmadı. Bu dahi cümle kerametlerindendir ki bir mestâne yiğit se-
ferler olub tuğyan üzere yoldan gelip geçenleri rencide iderken aziz dahi oraya uğrar-
lar. Heman şeyhin üstüne sürüb bana şerab akçesi vir dir. Gel eve gel pây u pûş akçesi 
tedârik edeyim dir. Yok elinde vir deyu ikdâm eyler. Azizin yanında akçe olmadığından 
tekrâr özüreyler kârgir olmayub makarmelerin alub itâle-i lisân eyler. Bir miktar yer 
gitmeden bir öküz arabasına ast gelib önünden geçerken nekirlik ilişüb azasın ö-hard 
ve kendüsün merd eyler. Ve yine cümle hikâyetlerindendir ki Merkezzâdelerinden bir 
ehl-i ilm kimesne var idi. Azize had üzere olub kahvehanelerinde zem ve gıybet kılub nâ 
şâyeste kelimât etmeden hâlî değil idi. Efendi nice kere Çelebi erzâdelerdensin bu fiilden 
geç dirlerdi. Kârgir olmadı bir gün bir gün yine bazı töhmet isnâdıyla güya olur ki aziz 
onlardan müberrâ idi. Ahbâbdan bazı tahammül edemeyüb gelib azizin kelimâtın nakli 
derler aziz dahi ol boğazı kasılıb sesi kesile. Sen bizden vaz geçmez mi derler. Ol gice 
boğazında bir acîb nesne zuhur idüb nice eyyam kimesne ile kelam idemeyüb ol elemle 
dünyadan geçüb âlme-i ukbâya uğrayacağını bunda çekdi . Budahi menkuldür ki iş’âl 
kanadıyla bâis-i nüzul-u zâviyede ibtidâ Rebiulevvelin on ikinci gicesi ki leyle-i mev-
lid-i Nebî’ddir. Minâre-i Mustafa Paşa’da kandil yakdırub ihyaya şuru’ eyler. Ol zaman 
Sultan Murad Yenikapu kurbunda validesi sarayında imişler. Kasra çıkub etrafa nazar 
eylerken minârede kandil görüb bâis nedirken bilmek içün adamlar gönderilüb haber 
aldıkda gice içinde sair minarelere dahi kandil iş’âl 

[86]

İdeler. Leyle-i mevlüt- Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem a’yâd ideler. El’an o âdet-i 
hasene cârîdir. Cümle menkıbelerdendir ki ziyâret-i kubur-ı Enbiyâ ve evliyaya mayil 
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oldukları için burç-ı evliyâ olan Bağdad’a iki kere azîmet eylerler. Sâiline öyle cevap ve-
rirlerdi ki Allâhü Sübhânehû ve Teâlâ âhirette cennet içinde bazı kullarına buyururlar 
imiş ki siz dünyada oldukça ziyâreti enbiyâ ve evliyâ etmeğe mâil idiniz. Dâimâ seyâhat 
eyler idiniz. Şimdi size desturdur makâm-ı enbiyâ ve mürselîn sâlihîn idüb behişt içre 
seyerân idin mu’tâdınız üzere. ümiddir ki bir dahi dünyâda keşt ittiğimiz gibi âhirette 
dahi seyerân ve safâ eyleriz. Bu dahi menkuldür ki bin on sekiz târihnde azîmet-i seyâ-
hat-i Bağdad ettiklerinde Câmi-i Sultan Ahmed’e temel bırağlamk mukarrer olub azîzî 
maan bulunsun deyu emr olunmuşdu. Mahsal varılub hayır duâ olunub avdette dârus-
saâde ağası efendiye demişler ki saâdetli pâdişâhımız buyurdular ki gitmeseler olmaz 
mı? Mukaddem hod hacc-ı şerîf idüb Bağdad’ı ziyâret etmişler. Te’hir itsünler. Ol mahal-
de buyururlar ki ağa, memur olmadığımız işi idenlerden değiliz. El-me’mûru ma’zûrun 
bizi ma’zûr tutasınız, deyu vedâ idüb ve o mekandan geçüb giderler. Ve Bağdad’a varub 
İmam ziyâret olunub ve hacc-ı şerîfe gitfük. Ba’de’l-hac aziz hazretleri Yemen semtleri-
ne müteveccih olub Hazramevte varub Ebubekir Tâbyârî ile müşerref ola ömürleri vefâ 
itmeyüb iklim-i Yemen’de Zâtü’l-Erm dedikleri mahaldeki ğalat-ı meşhuru Berim’dir 
anda merhum oldular. Hicret-i Nebeviyye’nin bin on dokuz tarihinde REbiulevvelin on 
ikinci günü merhumoldular. Berîm’de medfundur. Zaman-ı vefatlarında hâkim-i Yemen 
Sultan Ahmed canibinden Cafer Paşa idi. Menkuldür ki ol gice âdet-i me’lûfeleri üzere 
ihyâ eyleyüb yüz rek’at namazı kıyâmen ve kuûden edâ eylerler. Hulv bâdî fevtine tâ-
rih sen: (Azm-i ukbâ itti Necmüddin Hasen) Ba’de’l-vefât rüyada şöyle müâhede olunur 
ki rûz-ı rüstemiz kâim olmuş. Ve bir minber üzerine Aziz âzim nasihat olub va’z ider-
ler imiş. Ve başlarına bir murassa’ tacc giyürmüşler. Ol kimesne sual eyler ki bu izzete 
neşr-i ilminiz mi yoksa iyâdetiniz mi yoksa ibâdullah’a hilminiz mi sebeb oldu. Buyur-
muşlar ki Bismillahirrahmânirrahîm “nâfilelerde ta’zîm ile cehr ile okuduğumdaur. 
Rahmetullâhi aleyh. Ve hulefâ-i Erbaalarından biri Veliyyüddin Efendi ve biri Hasan 
Dede ve biri İbrahim Medenî. Ve kâimmakâmları Hazret-i Adlî Efendidir. Bundan böyle 
kerâmât-ı bâhireleri tahrîr olunmak murâd olunsa belki yüz cild kitap olmak mümkün-
dür. Velâkin biz bu miktar ile kifâyet eyledik. Rahmetullâhi aleyhim ecmaîn. 

Ol dahi kâmkâr ve ol mehr-i tâbdâr şeriat tarikat ile meârif hemvâr olan Şeyh Adlî efen-
didir ki ism-i şerîfleri Hasan bin Muhamed bin Ali’dir. Ve lakabları Adlullâh’dır ve kün-
yeleri Ebu’l-Mütevekkil’dir. Vilâyet-i Rûm ilinde Eştîb şehrinde âlem-i vücuda gelüb tah-
sil-i ilmi İstanbul’da etmişlerdir. Taşköprüzâde’lerden Rumeli Sadri Kemâleddin Efendi 
mülâzımıdır. Ve medrese semtine zâhib olmayub tarîkate râğıb olub Aziz Hasan Efen-
di’den inâbet etmişlerdir. Zât-ı sütûde hısalleri cezbe-i İlâhiyye semtine meylân üzere 
olub tekmîl tarîkatte Ferruh Kethüdâ zâviyesinde şeyh nasb olunmuş iken fâriğ olub 
Rumeline gitmişlerdir. Meşreb-i şerifleri kâh celâl kâh cemâl üzere olmağin kabz-ı bast-
la temkin ve telvîn gösterirlerdi. (Cümle âlem tahsîn eyledi ana - Hûn tarîka eyleyince 
ol şuru’ - Feyz bahşâyı cihân oldu ıyân -Cebe-i Hak anda eyledi tulû’). Cümle menkıbele-
rindendir Siroz’a varırlar anda ahıbbâ cem olub bir zaviye bina eylerler. Ekser-i evkat 
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anda karar eyleyüb nice yerlerde dahi kendiler muhibben zaviyeler bina olunub her 
birinde halifeler nasb eylerler. Aziz merhumun vefatı haberi şüyuunda fukarayı ehl-i 
mülûk ittifak idüb Şeyhu’l-İslam Hocazade Muhammed Efendiden getirmelerin rica 
eylerler. Anlar da emr-i padişâhi gönderirler. İtâat-i emr-i pâdişâhi idüb gelib nüzul-i 
zâviye-i Mustafa Paşa’ya eylerler. Anda keyfe yeşâ erbain ve halvet idüb irşâd-ı fukara-
ya meşğul olurlar. Hazret-i Adlî Efendi adille meşhur ve nazm ile kitapları mevfurdur. 
Cümleden Yahyâ’nın şâh gedâsı bahrinden âhir kâr namında bir kitabı vardır. Târih 
ve Nâmî Âhirkâr düşmüştür. Cümle kerametlerindendir seyr ve seyahat üzere iken Ki-
lidü’l-Bahr dedikleri kal’aya varub müsafir olurlar . Meger ol mahalde bir zâhid hodrâ 
devran ile zikr etmelerin inkâr idüb ta’n-ı âmiz cevablar gönderirler. Şeyh Adlî Efendi ol 
gic meşgale girüb teveccüh buyururlar. Menkûldür ki ol zâhid o gice bir hevânâk rüya 
görüb şeyhin fernağına nısf 

[87]

Leylde gelü dâhil-i huzur-ı şeyh olur ve nâle kenân dest-i inâbet tutub Hazret-i Şeyh 
Adlî Efendiden bey’at eylerler. Sûfîleri ve kendinin sûfileri dirler ki ne aceb iş iddiniz 
ve gîce içre bir sûfiyye gittiniz dirler. Ol zâhid dir ki Bu gice ben bir rüya gördüm. Ve 
huzuruna vardıkda gördüm kim rüyayı bana keşf eyledi. Âkıbetimden havf idüb ânın 
çünbey’at iddüm, dirler. Bu dahi menkuldür ki Derviş Çelebi şeyhin musâhibi idi. Hikâ-
yet eyler ki Hazret-i Şeyh Adlî nev’an hastaca oldular. Hatırların sual için huzurlarına 
vardım. İstiğrâkda buldum. Beni görüp sahve geldi. Derviş Efendi Sultan Ahmedi aldır-
dık çâre idemedik el-hukmü lillâh didiler. Ve tekayyüd câiz değil imiş Şehdengîr ve seni 
Hüdâ’ya ısmarladık. Biz de göçeriz, dirler. Bin yirmi altı şevvalinde Aziz merhum oldu. 
Zilka’desinde Sultan Ahmed merhum oldu. Merkad-i pürnurları câmi-i Mustafa Paşa’da-
dır. Zamân-ı meşîhatleri yedi senedir. Rahmetullâhi aleyhim ecmaîn. Bu mahalle dek 
evsâf-ı şerîfleri tahrîr ve tasdîr olunan azîzân huzarâtı bunlardır. Bundan sonra dahi 
bâkî azîzânın vasf-ı cemîlleri bulundukça inşallah Teâlâ tahrîr olunur.

Şeyh Adlî Efendinin vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Muhammed Eyyûbî Efendi şeyh oldu. 
1026 sensinde vefat itti. Yerine Şeyh Seyyid Kerâmeddin Efendi şeyh oldu. 1051 sene-
sinde vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Alâüddin Efendi şeyh oldu. 1091 senesinde vefatıy-
la yerine Şeyh Seyyid Nûreddin Efendi şeyh oldu. 1157 senesinde vefatıyla yerine Şeyh 
Mehmed Râzî Efendi Balat’da Ferruh Kethüdâ Tekkesi şeyhliğinden hângâh pîre naklen 
şeyh oldu. Ânın da vefatıyla yerine oğlu Şeyh Rızâüddin Efendi şeyh oldu. 1309 da ânın 
da vefatıyla yerine Şeyh Seyyid Kutbüddin Efendi şeyh oldu. 1329 da ânın da vefatıyla 
yerine oğlu ikinci Râzî Efendi şeyh oldu. 

Bu zâtların bir kaçı başka yerlerde gömülü oldukları halde cümlesi câmi hazîresinde-
dirler. 
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917 senesinde Molla Gürânî’de Vezîr-i A’zam Pîri Mehmed Paşa’nın amucası Kutbü’l-ef-
lâk Cemâleddin İshak Karamânî Hazretleri binâ ittirdiği yirmi yedisi şeyhlere ve der-
vişlere on ikisi de şeyhlere harem dâiresi olarak yaptırdığı hângâh-ı şerîfde şeyh olan-
lar: (Nazm meşâyih-i seccâde-neşîn în dergâh li-Müstakîmzâde Süleyman Efendi Piri 
Paşa Tekkesi bir hângâh-ı pür elhândır kim sudûrun Piri Paşa kıldı ânı hayr-ı menşe’ 
Cemâlî Halvetî eş-Şeyh İshak kurre-i meânî, olub hem şehr vâkıf anda oldu mürşid dânâ 
Karamânî Habîb ânı halîfe eylemiş idi. Ânın da mürşidi Yahyâyı Şerânî idi. İdince ir-
tihâli şeyh-i pâk oldu ana târih. Ânın oldu makâmı Südlüce’de türbe-i bâlâ yerine oğlu 
Şeyh Muhammed kaldı nice sâl. İdüb yetmiş bir içre Mir Buhârî Tekyesin meâdâ irüb 
Şeyhi Hâce Abdullatif’in câyına oldu. Yirmi iki yıl ol hângâhda bî hemnen Kemâlî şeyhi 
Ali geldi ânın naklinde şeyh oldu. Ayasofya’da vâiz iken itdi behişti câyı halveti pîrdâşı 
derviş Kırîmî tahsîb sâlinde. Ki Nûreddin zâde mürşididir anların cânâ otuz birde Süley-
mâniye’de vâiz iken göçtü. Anın derviş idi nâmı o kâmil şeyh idi hafâ.

Gelüb Cerrah Paşa oğlu eş-Şeyh İbrahim. Emir Eştiyi kıldı halife rehber-i esmâ
Cihâd-ı Ekber ve esğarda şeyh-i rehber olmuştur. On iki yıl meşîhat idüb oldu âzim-i 
ukbâ
Yerinde oğlu Şeyh İbrahim. İdüb müddetlerin itmâm ile terk hem dünyâ
Gelüb eş-Şeyh Muhammed Fahrî oldu - O da yüz kırk sekizde kıldı azm-i cennet 
el-meâdâ
Hasan Nuri İbrahim nakş iki seyyid Şeyh. Anı kılmışdı Tûr-ı Sünbülîde terbiyet-i 
kübrâ
ânın dâmâdı Şeyh Muhammed Câşîn oldu. İdüb tekmil kırk bir yıl zamanın adn-ı ârâ.
Saîd peder-i o Seyyid Şeyh Osman Atpazârî’nin. Nazar-ı himmetle piran-ı zamânı 
kıldı hâlet râ.
Olub esrâr-ı er dahi kastı cümle dâim. İde Nu’mân sâbit yerlerinde zikir ile Mevlâ .(II)

(II) Zeyl: Meşâyih-i neşîn-i în dergâh li-Ahmed bânî idince azm-i Firdevs-i cinân ol haz-
ret-i Nu’mân yerine geçti mahdûmî Celâleddini ve’d-dünyâ otuz bir yıl bu dergah içre 
neşr-i ma’rifet kıldı vücûd-ı enveriyle oldu rûşen pîr ile bernâ. Cihânı eyledi beytü’l-ha-
zen bil-cümle uşşâka olub bin iki yüz ellide âzim-i ukbâ. Gelüb Şâkir Efendi türbe dâye 
Hazret-i Merkez. Bu dergâh-ı şerîfe oldu andan sonra ferîhan. Olub zâhirde işbu fergâ-
hın kandilcisi lâkin. O yandırdı gönülde nûr-ı zikrullah ebed ma’nâ. ânınçün nâmına 
Kandilci Şâkir Dede demişti. Safâyı rûhnu kılub ferzend Hazret-i Mevlâ. Kâm-ı cânî ta’tîr 
eyleyib bûyı hakîkatten. İki yüz altmış üçde azm-i serderî eyledi Hakkâ. Yerine geçti 
Şeyh Eşref Efendi Melekzâde. Hakîkat pek melek haslet idi ol mürşid râ. 

[88]

Muammer oldu seb’ yıl makâm-ı dilküşâ için
Heamn altmış sekize kıldı azm-i cennet el-meâdî
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İdince azm-i gülzâr-ı bekâ mahdûm-ı zîşânı
Ataullah ihsan eyledi ol Hâlık-ı Yektâ
Gelüb bu dergahı nâm on yedi yıl cilvegâh itti
Nîce dilmerdeyi feyz-i kemâli eyledi ihyâ
O da bu tenelnâyı âlem hepten âhirkâr
Göçüb gülistansarây cennetü’l-firdevsi kıldı hân
Yerine geçti seksen elinden oğlu Hüsâmeddin
Efendi nâm diğer Musatafa Evvel Şeyh-i müstesnâ
Ulûm-ı ma’rifetle zât-ı âlîsi olub mümtâz
Furu’-ı nakl-i irfânıyla evvelden cân ve dil bîmâr
Muhakkak on sekiz yıl neşr-i âsâr-ı füyûz itti
Münevver kıldı uşşâkı beyan nir-i ğarrâ
Bin üç yüz dördünde ol şeyh keremkârın da çuka ki 
Esüb bâd-ı ecel kıldı vücûd-ı pâkini ifnâ 
Aziz Mahmud Efendi geldi ansan sonra dergâha 
Şeref oldu bir yıl kıldın âyîn-i tarîkat icrâ
Oda pîrâye-i hulletin huld oldukda mahdûmu
Gelib Hüsnü Efendi oldu şeydir ki ra’nâ
O da üç yüz dokuzda rıhlet-i dâr-ı bekâ itti
Gelüb ferzendi Lütfi oldu şeyh-i tekke-i zîbâ
Bin üç yüz on dokuzda ol mübârek tıfl-ı âlûde
Olıcak aşk ile revnak-ı fezâyı cennet-i a’lâ (II)
(Zekâî Sünbülî Merkez Efendi hângâhında
Erenler himmetiyle oldu şeyhi dergahın hâlen)
Kalub sâkilâna nur ferdirdikçe zikrullah
Muammer eylesin ol pâk Hazret-i Mevlâ
(II) Zeyl: Evkaf umum müdür muâvini Hakkı Bey’in
On yıl içre makâm-ı şeyh Cemâleddin İshak 
Nigânî nasb olub hizmetiyle buldu rütbe-i bâlâ
Bu zât Merkez Efendi Hângâhı Şeyhi Nûreddin Efendinin 
İdi ferzendi lâ şek cennet-i a’lâ
Tevâzu’la müzeyyendi onun nefsi müzekkâsı
Muhakkak eyledi (el-fakru fahrî) hikmeti i’lâ.
Akıttı yirmi dört yıl (hû) diye gözyaşını âhir
İrişdi rûhuna (vuslat) itti cismini sevdâ
Yerine oğlu Nûrullah kırk üçde şeyh oldu
Tarîk-i Sünbül’ün feyzi o menba’dan akar hâlâ
Budur kastı ânın âlemde yoktur başka âmâli
Hemân ervâh-ı pîrân keşdiye olsun meded-i pîrâ.
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Başta İshak Karamânî Hazretleri olmak üzere bu zevatın çoğu bu câmiin haziresinde 
gömülüdür. Bir kısım tahrirlerde böyle geçmiştir.

Sultânü’l-İlm Ze’l-Edeb Şeyhu’ş-Şüyûh Cenâb-ı Hazret-i

  1- Merkez Mûsa Muslihiddin kaddesallahü sirrahü
  2- Oğlu Şeyhu’l-ulemâ Ahmed Efendi
  3- Dâmâdı evlâd-ı Resûldü Muslihiddin Efendi
  4- Şeyh Abdi Efendi El-Merkezî
  5- Şeyh Musatafa Efendi ibn-i Abdi Efendi
  6- Şeyh Mustafa ibn-i Hasan el-Merkezi
  7- Şeyh Ali bin Şeyh Ali el-Merkezî
  8- Şeyh Ali bin Nasuh el-Merkezî
  9- Şeyh Muhammed Çelebi ibn-i Şeyh Ali el-Merkezî
10- Şeyh Seyyid Abdullah ibn-i Seyyid Nesîmî el-Merkezî
11- Şeyh Ahmed ibn-i Seyyid Abdullah el-Merkezî
12- Şeyh Seyyid Muhammed Nûri ibni Seyyid Ahmed el-Merkezî
13- Şeyh Seyyid Muhammed Nurullah ibni Muhammed Nûrî el-Merkezî
14- Şeyh Seyyid Mustafa ibn-i Seyyid Nurullah el-Merkezî
15- Şeyh Seyyid Mustafa ibn-i Seyyid Nurullah el-Merkezî
16- Şeyh Ahmed Mes’ûd el-Merkezî
17- Şeyh Ahmed el-Merkezî
18- Şeyh Seyyid Muhammed Nûreddin ibn-i Ahmed el-Merkezî
19- Şeyh Seyyid Ahmed Mes’ûd ibni Nûreddin el-Merkezî
20- Şeyh Seyyid Muhammed Zekâî ibni Nûreddin el-Merkezî
21- Şeyh Seyyid Nureddin ibni Ahmed Mes’ûd el-Merkezî
22 – Şeyh Seyyid Nurullah ibni Zekâî el-Merkezî

Bu zevât-ı âliyenin bir kısmı Merkez Efendi Hazretlerinin türbe-i şerîfelerinde diğer 
kısmı da câmi-i şerîf hazîresinde Merkez Efendi’nin sülâlesinin defni için ayırdığı âile 
kabristanındadır.

[89]

Tarîkat ve va’z vey münhasır be-dîn dû nev’ kelâm bûdî. Fezâil-i vey bisyâr ve menâkib-i 
vey bî şemâr est. Evrade endek rûzî Süfyan-ı Sevrî ve Fuzayl bin İyaz dervîş-i Harem 
bûdend Abdullah bin Mübârek be-resîd. Ve ber îşân selâm güft Süfyân fermûd ki aley-
ke’s-selâm bâ racüli’l-meşrik. Fuzayl güft ve’l-mağrib ve ma beynehümâ kes râ ki Fuzayl 
fazl-ı o çenîn gûyed nükte-i şerh kemâl-i o çekûne tevân resîd. Vülide sene işrîn ve mie’ 
ve tüvüffiye ihdâ ve semânîn ve mie’. Minhüm: Ârif te-nihânî Ebû Muhammed Sâbit Ben-
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nânî sâlikî kâmil ve mükâşif-i vâsıl bûd. Ve der aşebât ve andevât tilâvet-i âyât edâ-yı 
salevât iştiğâl mî nemûd. Kerâmet-i o bisyâr ve menâkib-i o nî şemârest. Minhüm: Kâid-i 
ehl-i hayr Ebû Abdullah Saîd Cübeyr âlimî âmil ve ârifî kâmil ve der fakr-ı derece-i refi’ 
ve mertebe-i men’ dâşet. Ve ser âmede-i ekâbir-i Kûfe est. Ve ez kelimât-ı ost ki “a’be-
dü’n-nâsi izâ zekera zünûbehû ahkara amelehû.” Vefâteş sene hams ve tis’în ittifâk-i 
oftâd ve ömreş pençâh heşt sâl bûd. Minhüm: Sâbık-ı râh-ı ma’nâ ve nâfid-i nakd-i takvâ 
nekîr-i hâtem-i hidâyet ve emîn-i âlem-i vâhiyyet meşhur-ı emrâ ve mevsuf-ı ahyârE-
bu’s-Sırrî Mensûr bin Ammâr ez hukemâyı meşâyih bûd. Ve der mev’izat kelâmî âlî ve 
penâhî şâfî dâşet. Ez-asleş ez-ferşîh-i Herat bûd. Ammâ der Basra mukim şod. Nakleşt 
ki rûzî meclisî mîgoft yekî ruk’a-yı be-vey dâd berâ necâ tô şote: Ve ğayr ittekâ bi-em-
ri’n-nâsi bi’t-tükâ. Tabîb be-dâvî ve tabîb-i merîz ya’nî kesî ki mütakkî nîst ve râ be-takvâ 
mîhand. Hemçûn tabîbest ki hallâc bîmârân mî kond ve hod râ zi-himme bîmâr ter bûd. 
Mensûr der cevâb fermûd: Nazm- Unzur bi-ilmî lâ tenzur ilâ amelî. Yenfeuke ilmî velâ 
yezurruke taksîrî. Ya’nî tô takvâ ki amel kon ve ya’mel men münkir ki ilm-i men berâ 
nef’ dehed ve ez-taksîr-i men der amel zebânî be-tô neresed. Minhüm: Kutb-ı dîn devlet 
ve şem’-i cem-i sünnet mütemekkin bisât-ı kuddûsî Muhammed bin Eslem Tûsî mekâne-i 
cihân ve ferzâne-i zamân bûd. Ve o râ lisânü’r-rusül goftedî ve sahne-i Horâsân handen-
di müddetî mülâzemet İmâm Ali bin Mûsâ er-Rızâ kerd. Ve kes râ der mütâbetat sünnet-i 
ân kadem be-nûd ki o râ tâ haddî ki konîd der heme-i ömr harekât ve sekenât-ı o ber 
câdde-i sünnet bûde est. Ve âdât-ı o çenân bûdî ki peyveste ve em kerdî ve be-der ve îşân 
nefaka fermûdî rûzî ez-cuhûdî meblağî ze-revâm kerd çûn ecel münkazî şod. Cuhûd 
be-bâmed ki ân meblağî ki pîş tô dârem bûde şeyh fermûd ki der hâne-i men çîzî nîst illâ 
în be-râşe-i kalem inrâ ber dâr-ı cumhur çûn dest pedân terâşe kalem kerd dîde ki zer-i 
hâlis şode est. Ferbâd âverd ki dînî ki der vey be-nefs-i azîz terâşe-i nî zer-i hâlis kerder 
ân dîn nî şüphe hak hâher bûd. Pes derhal Müslüman şod bi-bereket-i şeyh ve yekî ez 
cğmle-i merdân râh göşt. Minhüm Kıble-i zühhâd ve Ka’be-i ibâd ve kıdve-i şark u ğarb 
Ahmed Harb gevher-i derç-i vilâyet ve ahter-i burcu hidâyet bûd. Ve mecmu-ı meşâyih 
o râ mu’temed end. Tâ be-haddî ki Yahya bin Muaz râzî vasiyyet kerd ki çûn men vefât 
ketm ser men ber pâyı vey nehîd. Nukilest ki çendânî zikr-i Hak ber vey ğâlib bûd ki mü-
zeyen hâst. Tâ mûyı leb-i o rast. Ve o der zikr-i leb mî sanâyid goft: Çendânî tevekkaf kon 
ki mûy-ı leb torast konem şeyh fermûd ki tô kâr hak değin ki Men terake zikr ne-tovâ-
nem kerd müzeyyen her kâh ki mikrâs berâendî bâre-i ez leb vey pîr-i yedî ve vey mut-
lakan ez zkr-i bâz nümânedî muâsır-ı Sultan Ebuyezîd ve Muhammed Eslem bûd. Kable 
ez temâm mâneyni müteveffâ şod. Ve müdefen-ü şerîfeş der Nişaburest. Minhüm: Ârif-i 
esrâr-ı tevhîd ve vâkıf-ı etvar-ı tevekkül ve tecridi sâlik-i sebîl-i ma’nevî Ebû İshâk İbra-
him Seyyise-i Heravî ez cümle-i berâhime erbaa est ki her ki îşânrâ şefî’-i âzedî şüphe tîr 
da’veteş ber hedef-i ecânîb âbid ve ez ân-ı çehâr yekî İbrahim Edhem est. Dûm İbrâhim 
Seyyise est. Siyum İbrâhim Havâss est. Çehârem İbrâhim Şeybân est. Ve İrâhim Ceravî 
akrân-ı Sultan Ebûyezîd ve Ebû Hafs Haddâd est. Asl ez Herat bûd. Ammâ be-Kazvîn mu-
kim şod. Ve hem ancâ vefât kerd bi-kurb-i mieteyn. Minhüm: Muhtâr-ı ehl-i zemen Keh-



291  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

meş ibni’l-Hasen yekî ez mestân-ı în râh ve müştâkân-ı âgâh bûd. Ve be-kesret-i ibâdet 
meşhur ve be-vüfûr-ı riyâzat mezkûrest. Ki se şeyân rûzî deryât-ı secde bîhôş bîfetâdî ve 
nî şüphe müstecâbü’d-da’ve bûde est. Minhüm: Zînet-i mecma’ve mecmua-i zühd-i vera’ 
Ebû Ya’kûbü’l-Akda’ ez mücâvirân-ı Harem-i Muhterem bûd.Tarîka-i riyâzat verezîdî ve 
peyveste-i ez halayık uzlet güzîdî Nukilest ki her gâh kereste şodî mismârî ez mîzâb-ı 
Beytü’l-Haram be-kesenhî ve der dâmen-i vey aftâdî mer demân-ı ân râ ez vey bî-behâyı 
temâm horîdend ve beyân-ı teberrük cesendî ve o râ hılâf-ı acîb bude est. Asleş ez Basra 
bûd ammâ der Mekke-i Mübâreke mütefevvâ şod. Sene hams ve selâs mie

[90]

Ve minhüm: Sâlik-i tarîka-i Haddâdânî Ebû Cafer Saydalânî ez meşâhair-i zühhâd ve 
cemâhîr-i abâ bûd. Sâhib-i kerâmât ve vâkıf-ı makâmât. Ve sühan-ı o makbûl heme dilhâ 
ve kelâm-ı o halle cümle-i müşkilhâ est. Ve în nükte ez sühanân-ı ost ki ‘Küllü hakikatin 
lâ tetbeuhâ şerîatün fehüve küfrün. Minhüm: Kâşif-i rumuz-ı hafiyye ve hâzin-i künûz-ı 
ma’neviyye ârif-i hatîr ve veliyy-i şehir Ebû Ca’feri’l-Müzeyyeni’l-Kübrâ ez meşâyih-i 
Bağdâd bûd. Ve der müddet-i riyâzat ve kerâmet şettân-ı azîm daşt. Ve ekâbir-i o râ ih-
tirâm temâm kerdendi. Vefâteş sene işrîn ve selâs mie bûd. Ve minhüm: Vâkıf-ı minhâc 
Ebû’l-Hüseyin Derrâc ez kibâr-ı fırka- tasavvuf ve hıyâr-ı zümre-i tasarruf bûd ve o râ 
hâlât-ı acîb bûde üstâz-ı cümle-i ân kim der hâlet-i semâ’ merg-ı rûh-ı şerîfeş ez kafes-i 
kâlıb nidâyı ‘İrciî’ râ sem’ kabul-i ısğâ fermûd ve şahbâz-ı cân bâ keş be-bek-i pervâz-ı 
menâzil taallukât-ı âlem-i süflî râ kat’ nemûd ve în sûret-i der şuhûd sene ihdâ ve er-
bain ve selâs mie. Veminhüm: Mecmûa-i letâfet ve pesendîde-i tavâyif Ebû Abdullah 
Muhammed el-Berakî sütûde-i akrân ve merci-i kavm bûd. Ve ez sühanân-ı o est ki ve 
îşân râ der dînî ve âhiret ferah est. Ze-berâ ki der dîn-i Sultan râ bâ îşân kârist. Ve der 
âhiret Hüdâvend-i Teâlâ râ bâ îşân şemâr noh. Vefâteş der Bağdâ bûd.Sene Hams ve 
işrîn ve selâs mie. Ve minhüm: Taht-ı neşîn bârgâh-ı hürmet ve tâc-râh-ı eshâb-ı haş-
bet efzal-i ebdâl-i Ebû Zür’a el-Ebdân Veliyy-i fey-i gayret ve safiyy-i perde-i vahdet 
bûd. Ve ol-pâyı vakt bâ vey rucu’ kerdendi ve peyveste der cebel-i Lekâm bûdî. Ve hem 
ancâ be-civâr-ı rahmet-i İlâhî intikâl nemûd. Sene hams ve işrîn ve selâs mie. Minhüm 
Sâhib-i kalb-i selîm ve kavl-i sahih Ebu’l-Hasan es-Sabîh ve Ebu’L-Hüseyin el-Melîh hâ-
diyâni menahic-i velâyet ve mâlikân-ı memâlik-i hidâyet bûdend. Ve ba’z-ı ez meşâyih 
der şân-ı îşân gofteend: “es-Sabîh ve’l-Melîh emânün bi-kavlin sahih.” Minhüm: Sâkin-i 
Ka’be-i ma’rifet-i Sübhânî ve ma’den-i hikmet-i Rabbânî Ebû Abdullah et-Talkânî edeb 
yafte ayne-i ubûdiyyet ve çeker-i sevahte-i cezbe-i rubûbiiyyet bûd. Be-ulûm-i sûrî ve 
ma’nevî ârâste ve vera-ı takvâ pîrâste ez vey pür senedend ki âdemî râ bihter goft velî ki 
der ve hîç bedî beneved. Tüvüffiye kable’l-işrîn ve selâs mie. Minhüm: Şem-isâbıkân ve 
subh-ı sâdikân sûfî bisât-ı neşât Yûsuf Esyât mücâhid-i merdân ve mübâriz-i meydân-i 
irfân bûd. Ve der mertebe ve muhâsene-i kemâl temâm dâşt. Muâsır-ı Huzeyfe-i Mar’aşî 
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bûd. Ve meyân-ı îşân mürâselân vâki’ bûde est. Şeyh Şiblî goft: “Yûsuf-ı Esyât râ pür 
seyydend ki ğâyet tevâzu’ çîst. Goft ân ki çûn ez hâne pervez-i anı her kerâbiyyetî bihter 
ez hôd dânî. Minhüm: Menba-ı esrâr-ı îmânî ve mecma-ı envâr-ı meânî Ebu’l-Ferîb Ab-
dülvâhid Isfehânî imâm-ı sâlikân ve emân-ı nâsikân bûd. Ve der tecrîd ve tefrîd kemâl-i 
şeref daşt. Asleş ez Isfehân bûd. Ammâ ekser evkât be-Tarsûs neştî. Ve hem ancâ der 
kodeşt. Sene isneyn ve işrîn ve selâs mie. Minhüm Sevha-i kemâl ve şedde-i visâl Ebû 
Muhammed Abdullah Hayk bin Sâbıku’l-Antâkî ez zühhâd-ı mutasavvıfa bûd. Ve irâ-
de be-Yûsuf-ı Esyât dâştî ve Ebû Muhammed Cerîrî ve o râ ve münîrâni’r-ricâl goftî ve 
ez sühanân üst ki enfau’l-havf mâ hacezeke ani’l-maâsî ve enfeu’r-racâ mâ sehile aley-
ke’l-amel. Minhüm: Bedraka-i makâmât vve âyine-i kerâmât Ebu’l-Hasan Ali bin Mu-
hammed bin Sehl ed-Dîneverî el-ma’rûf bi’s-sâni-i âfitâb-ı kerem ve ihsân-ı deryâyı vera’ 
ve irfân bûd Şeyh Ebû Osmân Mağarrî gûyed “Mâ raeytü fi’l-meşâyihi ekseru himmeten 
min Ebu’l-Hasan es-Sâni’. Âhir ömr be-Mısır mukim est. Ve ez ancâ azîmet dâra’l-karâr 
nemûd sene selâsîn ve selâs mie. Minhüm: Sâhib-i Mâlik-i emânî Ebû Bekir Tamistânî 
ez ecille-i zühhâd ve efâzil-i ubbâd bûd. Ve der muâmlet ve edeb nazîrî nedaşt sohbet-i 
şeyh İbrahim Debbâğ der yaft ve Şiblî ve bera ta’zîm bisyâr kerdî ve kerâmât-ı o ziyâde 
ez şerh est. Meşâyih-i Irak orâ makbûlü’l-kavl lakab-ı nihâde end. Âhir ömr be Nişabur 
âmed. Ve ancâ vefât kerd. Sene erbain ve selâs mie. Minhüm: Hâce mücâhidd Gâzî Ebû 
Saîd el-a’lemü’r-Râzî Şeyh Refî’-i kadr ve mürşidi sâhib-i sadr bûd. Hil’at-i ameleş be-
tırâz-ı amel-i müzeyyen ve nâme-i ameleş be-unvân-ı takvâ ma’nevî peyveste be-ğazâ-
yı küffâr şüğûl bûdî. Ve ba’de ez cihâd-ı ekber ki kâr-ı mervân merd-i amel-i mestân 
sâhib-i der dest. Be-cihâd-ı esğar rağbet nemûdî ve o râ ez cümle-i evtâd şemr de end. 
Minhüm: âmil-i kârgâh-ı hidâyet ve kâmil-i bârigâh-ı inâyet Ebu’l-Hasan Ali bin Bendâr 
bin el-Hüseyin el-Basrafî. Ez cümle-i meşâyih-i Nişabur bûd. Ve der zamân-ı o hîç kes râ 
ân mikdâr-ı mülâzemet-i ekâbir ve musâhabet-i meşâyih dest. Ne-dâd ki o râ ibtidâi der 
Nişabur Şeyh Ebû Osman ve Ebû Mahfûz dâd der yaft ve be-Semerkand Muhammed bin 
Fazl râ mülâzemet kerd. Ve der Belh be-sohbet-i Şeyh Muhammed bin Hâmid resîd ve 
der Cürcân Ebû Ali Cürcânî 
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Ebû Ali Cürcânî dâdîd. Ve der bâ Yusuf ibn-i Hüseyin muhâsebet kerdûd. Bağdâd be-saâ-
det-i musâhebet ve musâderet-i Cüneyd dervesîm Semnûn müstes’id şod. Ve der Şâm 
bi-mülâkât-ı Tâhir Makdisî ve ibn-i Ancilâ müşerref köşt. Ve be-âhir der Mısr mücâvir-i 
atabe-i Âliye-i Şeyh Ebu Ali Rodbârî bûd. Ve vefât-ı O der şühûd sene tis’a ve hamsîn 
ve selâs mie. Minhüm: Kıdve-i müvahhidîn ve safvet-i muhakkıkîn hakîm-i ilâhî mu-
hit-i feyz-i nâmütenâhî Mecidüddin Mecdûd ibn-i Âdem es-Senâyî el-Ğaznevî yegâne-i 
vakt ve sütûde-i zamân bûd. Ve der kavânîn-i hikmet ve kavâid-i ma’rifet beyânî şâfî 
ve kelâm vâfî daşt. Ve nezâret-i ezhâr-ı eşcâr hadîka-i hikmeteş. Ber ehl-i basiret mahfî 
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nîst. Ki hakîm hemîşe-i pây-ı berhene reften ber tarik-i uzlet mer’î işten Ve ez sahnân 
ost ki merd bâyed ki be-sühan-i dostân ferifte neşôd. Ve be-cefâ-yı düşmân dil-haste ne-
kerd. Ve zestî ve nîkonî halk âsân âsân bâz negûyed. Ve derkâr-ı hâştâb zerkî ne-nümâ-
yed ve ber refîk tâ ez mûde eymen benâşed. Tâ tevâned ki der mîyân-ı halâik maâi kond. 
Ve eger hevâyı rızâyı Mevlâ dâded. Bâyed ki her çe renk taalluk dâded heme râ be-bâ-
yed nîstî ber dehed tâ bâşed âncâ yegâ râ bedr-i vey nümâyed. Minhüm: İmâm Muham-
med Ğazâlî râ şeyh Ebû Ali Fârmedî menset bâyed sâht ve ıncâ be-bâyed tôşet Sultân-ı 
muhakkıkân ve burhân-ı müdekkıkân Ebû Hâmid Huccetü’l-İslâm Muhammed bin Mu-
hammed el-Ğazâlî seyyâh-ı bevâdî irfân ve seyyâh-ı bihâr-ı vicdân bûd. Ve der tahkik-ı 
ulûm ve tetkik-i rusûm derece-i a’lâ ve rütbe-i vâlâ daşt. Ve ez bereket-i musannefât-ı o 
ki tahkik Kimyâ-yı Saâdet ve hulâsa-i devlet-i sermed nîst. İhyâu Ulûm Dînî ve ızhâr-ı 
kavâid-i yakînî be-husûl nîst. Ve Nefehât letâifeş nesâim-i ribâhîn hadâyık-ı hakâik be-
meşâm-ı ervâh kümmel-i ulemâ ve mesânîd ve çûn eşrâf-ı be-şerefât-ı şerefeş ez kabîl-i 
muhâlâtest. Der ân bâb-ı havz nemîrûd velâdeteş sene sitte ve erbain ve erbea mie bûd. 
Ve der sene selâs ve hamse mie be-civâr-ı rahmet-i İlâhî intikâl nemûd ve Ravza-i şerîfeş 
der Tûs est. Minhüm: İmâm-ı hatîr ve hümâm-ı kebîr mecma-u hakâik ve menba-i dekâik 
Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed bin Ömer bin el-Hüseyin er-Râzî câmi-i cevâmi ve 
berzah-i berâzih bûd. Ve der envâ-ı ulûm ve esnâf-ı hüküm hattî vâfir ve kastî kâmil 
daşt. Evsâf-ı müellefât-ı o râ kemâl est ki cüz’ün ya’kilü kâmilün ve zihnün derrâkün 
mefhûmün. Neker der lisâni’t-tenzîleş râ der beyân-ı te’vîl hâlest. Ki cüz’ün be-mütâ-
laa-i vâfiye ma’lûm neşôd der bidâyet-i dest-i irâdet be-Şeyh Necmüddin Kübrâ dâded. 
Ve be-âhir mürîd-i şeyh şân-ı sencân şod. Vefâteş rûz-ı dûşenbe ğurre-i Şevvâl sitte ve 
sitte mie bûd der Herat incâ medfûnest. Minhüm: Sultân-ı ulemâ-i Rabbânî ve burhân-ı 
urefâyı Samedânî Ebû Nasruddin Muhammed Şehsüvârî mızmâr-ı kemâl ve taht neşîn-i 
bârigâh-ı efâzil bûd. Ve’l-hakku der meydân-ı tahkîkât-ı ğavâmiz ve îyvân-ı tetkîkât-ı 
hakâyik çûn o mübârizî kâmil ve müberrizî fâzıl be-zuhûr benâmde est. Ve subh-ı saâ-
det ân sermâye-i siyâdet be-cihân-gîrî ve kişveristânî cinân-ı a’lâm, i’lâm-i sıtk îhâm-ı 
nasb fermûde ki eşi’a-i lemaât eşrâfeş âfitâb-ı kemâleş niyât-ı sehâb-ı zultmet intisâb-ı 
şübhet ez nazar-ı ehl-i basîret mahcûb-ı mând En’ame’l-âlimûn ani’z-ziyâi velâdeteş der 
sene-i seb’a ve tis’în ve hamse mie ittifâk üftâd. Ve vefâteş şeb-i dûşenbe hecedehüm 
Zülhicce sene isnâ ve seb’în ve sitte mie be-dâru’s-selâm Bağdâd. Minhüm: Hazîne-i ilm 
ve hikmet ve sefine-i feyz ve himmet sâlik-i tarik-i nîk nâmî makbul-i kulûb-i ârif ve âmî 
Ebû Muhammed Nizâmî kıdve-i ricâl ve nokta-i dâire-i kemâl bûd. Ve kelâm-ı o râ der 
hukm-i mevâiz ve rumuz ve işârât-ı hâl-i diğer est. Ve nî şüphe rikâb-ı mefâhir ve ez ân-ı 
meânî be-cevâhir-i meârif ve leâli-i hakâik sebh-i gencüş-i makrata ve müveşşih est. Ve 
şerh-i kemâlât-ı o be-teklîf-i beyân ve tasnif-i beyân muhtâc nîst. Tüvüffiye bi-kurb-i 
tis’în ve hamsü mie. Minhüm: Mütemekkin-i âşık ve muhlis-i sâdık Kutbuddîn Haydar 
bin Temûr bin Ebî Bekir bin Sultanşâh bin Sultânü’n-Nişâbûrî şîr-i besiyye-i tahkik ve 
ücâ-ı saff-ı tasdik bûd. Ve hâlât-ı ğarîbe ve nikâb-ı acibe ez vey müttefek li-şeâverdeend. 
Kim der fasl tâbistân be-meyân-ı âteş cây kerdî. Ve der mevsim-i zemistân-ı meyân-ı 
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berf ve tecc-i nişestî ve beşîr-i evkât ser u pâyı berhene göştî gûyend ki peyer vey Hı-
zır bûd Aleyhisselâm ammâ hırka-i ez dest-i şeyhı’l-meşâyih Hâce mevdûd hişt-i poşîde 
bûd ve nî şek yekî ez evliyâ bûde est. Tüvüffiye sene seb’a aşera ve sitte mie be-kasaba-i 
Zâve ve o sad u doh sâl bûd. Ve minhüm: Şeyh-i millet ve kutb-ı devrân ârif-i meârif-i 
dînî ve vâkıf-ı esrâr-ı yakînî helîfe-i harrâd Kazvînî zeyn-i Ashâb ve rükn-i erbâb bûd. 
Ve murûr-ı hâlât-ı aceb bûde est. Sâhib-i kitâb sirâcü’l-ukûl gûyed müşâhede kerdîm ki 
halîfe-i harrât kurb bîst ve se sâl taâm nehôred. 

[92]

Ve derîn-i müddet mutlakâ der ibâdet-i o fütûrî ve der tâat-i o kusûrî mazâhir-i neşod. 
Asleş ez Beherbûde est. Ammâ der Kazvîn nişestî ve hem ancâ müteveffâ şod. Ve me-
dfen-i şerîfeş ancâst. Minhüm: Şeyh-i muhakkık ve imâm-ı müdekkık ârif-i meârif-i 
şerîat ve tarikat ve vâfık-ı muvafık-ı Hak ve hakikat Şeyh Seyfüddin Bahorzî mukar-
rab-i ehadiyyet ve mukaddes-i samediyyet bûd. Ve meyân-ı vey Şeyh Sa’düddin Mu-
hammed bin şeyh-i akd-i muvâfakat nisbe şod. Ve der Cürcâniyye-i Harzem düşenbe 
bîst ve dûm Zilhicce sene sitte aşera ve sitte mie velâdeteş Şeyh Seyfüddin der Bahor ze-
bûd fî Şa’bân sene sitte ve seb’în ve hamsü mie. Ve der Buhârâ müteveffâ şod fî Zilkâde 
sene tis’a ve hamsîn ve sitte mie. Mimhüm: Şeyh ârif-i kâmil ve imâm-ı muhakkık vâ-
sıl-ı mürşid ale’l-ıtlâk Hace Kemâlüddin Abdürrezzâk el-Kâşânî ez erbâb-ı hakâyık ve 
ashâb-ı dekâyik bûd. Ve per tô envâr-ı sıfât-ı kâmil ve kemâl-i sıfâteş ez eşi’a-i hakâyik. 
Müellefât-ı o be-nev’î zuhur ve be-rûz yâfte est ki hafâ ve mükkevven-i nâdirân mecâl-i 
tasarrufî tô end bud tüvüffiye fî muharrem sene sitte ve selâsîn ve seb’a mie. Minhüm: 
Velî kubbe-i velâyet ve safiyy-i Ka’be-i hidâyet Şeyh Zeynüddin Ebû Bekir Tâypâdî sey-
yâh-ı pîdâyı tarikat ve seyyâh-ı mellâh-ı deryâyı hakikat bûd. Ve derîn-i râh himmetî 
hâlî ve kıdemi râsih dâşt ve hîç kes râ ez ehl-i kemâl der fazîlet-i o şüphe nîst. Ve be-
kerâmât-ı ma’rûf ve meşhûrest. Vefâteş der Safer sene ihdâ ve tis’în ve seb’a mie bûd. 
Minhüm: Şeref-i ibâd ve kehf-i zühhâd kıdve-i evliyâ ve zübde-i etkıyâ ğavvâs-ı bahr 
bâ heberî şeyh halîfe-i Taberî hemdem-i nesîm-i visâl ve mahrem-i harîm-i Celâl bûd. 
Ve riyâzât ve mücâhedât-ı şeref daşt. Ve peyveste-i mu’tekif bûdî. Ve be-halavât iştiğâl 
nemûdî. Ve insâf-ı ân ki derîn-i zamanhâ be-takâ ve tahâret ve iffet ve ibâdet-i o şey-
hî kadem ber seccâde-i kerâmât şehâde est. Ve çûn fevt-i ğavvâs ibâdet tast-ı harâc-ı 
cevâhir. Evsâf-ı o vefâ nemî kond zebân-ı acz dergâm koşîden emrî bâşed. Ve Hazret-i 
Şeyh râ der mescid-i câmi’ sebz ve şeb-i Cumua heştem Rebîulevvel sene sitte ve selâsîn 
ve seb’a mâ bûd ki şerbet-i çüşânîdend. Minhüm. Şeref-i ekabir ve müşerref-i havâtır 
mücerred-i ricâl ve müşerref-i kemâl-i râfi’ livâyı mensûrî şeyh-i cûdî umde-i evliyâ 
ve nekâve-i asfiyâ bûd Zâhir ve bâtıneş be-ma’lûm-ı muâmelât ve hakâyik-ı müzeyyen 
ve mücellâ ve mir’ât-ı dil-i mutahhar ve cân-ı mukaddeseş envâr-ı imrâr-ı maârif mü-
nevver ve mücellâ be-şeref-i hilâfet-i şeyh halîfe namzed şod ve der kasabe-i zâviye-i 



295  Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi

rûz-i Cumua sîz dehemSafer sene selâs ve erbain ve seb’a mie derece-i şehâdet yaft. 
Ve ravza-i Bakeş der sebz ve ez civâr-ı Şeyh bozorkvârest. Ve dermeyân-ı mürîdân-ı 
îşân iştihâr yafte est ki her ki der meyân-ı ân dû kabr-i şerîf dû rek’at nemâz güzâder 
hâcî ki dâded bi-hakk-ı ehed elbette be-icâbet makrûn kûded. Ve be-tecribe peyveste 
est. Minhüm: Şeyh-i âlim-i tevfîk ve rukn-i Ka’be-i tahkik menba-ı esrâr ve mecma-ı 
envâr sâlik-i tarîka-i âzâdî Mevlânâ Şehâbüddin Fazlullah Esterâbâdî kıdve-i dârim-i 
tarikat ve ğurfe-i kalzüm-i hakikat bûd. Ve der Te’vîlât kemâlât-ı âlî daşt. Ve safâyı za-
mir-i münîreş be-mesâbe ğâlib bûd ki Meknûnât-ı sudur-ı halâik hayr dâdî ve ferâseteş 
be-haysiyyetî sâdık ki ez hâlât-ı şîter-i mürdüm âgâh bûdî. Ve enmâyı bi-haseb-i rûhâ-
niyye be-şeyh Hasan Cûdî est. Şehâdet-i o ber der Kal’a-i İlencuk ve der rûzî Cumu’a şe-
şem Zülka’de sene sitte ve tis’în ve tis’a mie. Minhüm: mücâhid-i ehl-i ahd ve mübâriz-i 
meydân-ı hadd ve cehd ve hâdî erbâb-ı tebettül veefzal-i eshâb-ı tefezzul Baba Hacı te-
vekkül makbul-i tavâyif ve mahz-ı letâyif bûd. Ve der eşrâf-ı ber zamâyir ve ıttılâ-ı ber 
havâtır mertebe-i ref’ ve derece-i azîm daşt. Ve konîd nisbet şerîfeş be-hilye-i intimâyı 
handân risâlet ve zeyûr-ı intisâb be dûdemân-ı ismet ve tahâret müzeyyen ve mucellâ 
bûd. Ve kodâm-ı fazîlet verâyı în bâşed. Beyt: İleyküm küllü mükrametin tevelle - İz 
âmâ kîle ceddüküm Resûl. Ve çûn kesret-i kerâmât ve rifât-i makâmât-ı o ber erbâb-ı 
ülü’l-elbâb mahfî nîst lâ ceram der âm bâb-ı tayy-i bisât ıtnâb-ı âsûyest. Nükte: İcrâyı 
be-sünnet-i İlâhî
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Berân-ı cümle est. “Velen tecide li-sünnetillâhi tebdîlâ”. Ki nişân-ı a’mâl-i bendegân ez 
dîvân-ı ihsân be-hükm-i “İnnâ lâ nüzîu ecra men ahsene amelâ.” Be-tuğrâ-yı ğarrâ-yı 
cezâ tevşih pezîr bûd. Ve zükûret ve inâset râ derîn bâb medhalî bâşed. Kâlellâhü Te-
bâreke ve Teâlâ “İnnâ lâ nüzîü amele âmilin minküm min zekerin ev ünsâ ba’zuküm 
min ba’z.” Ve der kelâm-ı İlâhî be-çend mevzi’ zikr-i ehl-i tâat ve ibâdet ez ricâl-i mür-
dif be-zikri nisâ nîz hest. Ve ennehû “inne’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne 
ve’l-müslimâti” tâ âhar müeyyid-i în hâletest ki zikr-i reft. Pes.Çün safahât-ı în evrâk 
be-vasf-ı ba’z ez ricâlüllâh zînetî temâm yaft. Eger şerh-i hâl-i ba’z muhadderât-ı hu-
curât fazl-ı Lâ Yezâl ki sâlikân-ı în râh ve mahremân-ı în bârigâh bûdend. Redîf-i ân 
zikr-i şerîf kerded ez tarik-i tahkik dûr nîst. Ve derîn ümmet ezîn tâife-i cemâatî bûde-
end ki merdâne kadem der bevâdî şevk nihâde end. Ve dâd mücâhedât-ı riyâzât dâde 
ve istîfâi ahvâl-i în cem’ be-temâmî münâsib ihtisâr-ı în risâle nîst. Lâ ceram be-icâ-
zet-i ğanî ve işâret-i lârî nükûş-i esâmî deh ter ez nüfus-ı nefîse be-visâtat-i nihân ber 
safahât-ı elvân beyâ-ı rakam zede-i vuzuh mî şeved. Ve işâret-i “Tilke aşaratün kâmi-
leh” ez verâ-yı estâr-ı esrâr çehre-i zuhur mînümâyed. Evvel: Mahdere-i hacele-i hâs 
ve mesture-i sırr-ı ihlâs-ı sâniye Meryem-i Safiyye makbulü’r-ricâl Râbia-i Adeviyye 
ez suhtegân-ı şu’le-i aşk ve şiftegân-ı cezbe-i şevk bûd. Ve o râ hâlât-ı aceb est yekî ez 
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ekâbirân gûyed ki çün ferdâ der arasât nedârese ki yâ ricâl kesî ki kadem der saff-ı 
merdân nehend. Râbia-i Adeviyye bûd âverde end ki eger Râbia der meclis-i Hasen-i 
Basrî hâzır neşedî. Hasen terk-i meclis kerdî. Ve fermûdî ki şerbetî ki berâ-yı pîlân 
sâhte îm der havsala-i mûrân nekenced kûnîd. Rûzî büzürgî be-ziyâret-i Râbia âmed 
câme-i o râ bisyâr bâ haleldîd. Güft torâ mürîdân bisyârend be-yek işâret câme-i tô 
nûmî şeved. Çerâ ez îşân çîzî nehâhî Rabia güft hâmûş bâş ki men şerm mîdârem ki 
dünyâ hâhem ez kesî ki dünyâ milk-i o nîst. Çekûne taleb dâdem ez kesî ki derdest-i 
o âriyetî est. Ân büzürk fermûd ki şerm medâd ve ân çe mâ necâh est. Ez hüdâvend 
be-hâh güft dâst gûyem himem râ dirî’ mî âyed ki vakt-i hîş râ bedîn hâheş meşgul 
kerdâned bülendî rehî himmet. Nazm: Hiç kes reh sevî bâlâ be-nâfet. Bâ kadem ez him-
met-i vâlâ be-nâfet. Pâk dîlî kûder himmet küşâd. Harmen nâlem zecû-yı kem nihâd. 
Dürretü’t-tâc yakîn. VVenokta-i dâire-i temkin mahrem-i harem âr-i fâz Hüdâ Atâme 
binti Bilâl Ebi’d-Dürer âbkâne-i rüzgâr ve zâhide-i nâmedâr bûd. Nukilest ki çendânî 
ez sûz-ıfırâk ve ve hırkat-i iştiyâk-ı âteş bâr ez sîne-i sûhte ber âver ki dûr tîre kî ber 
sath-ı âniye-i dîde-i o nîst. Ve nişâne-i “Vebyezzat aynâhü mine’l-hüzni” zuhur yaft. Ve 
bâ în heme be-hatta-i nî nâle beneved ve lemha ez zârî nemî esved ve be-şîz-i evkât în 
beyt mî handî. Nazm: Seheru’l-uyûn li-hayr ve cehl zâyi’. Ve bükâ vehn la-ğayr fakdike 
bâtılün. Sâlike-i râh ve âbide-i habîbiyye Adeviyye makbul-i merdân ve nâdire-i zamân 
bûd yekî vîrâ güft rağbet kî tâ ter ebâ yekî akd-i bendem güft akd-i meziyyet ber vücû-
dest incâ ki vücûd der meyân nîst. Çekûne akd tevân nîst în nükte îşâretest be-ğınâ-yı 
sâlik ve derîn mertebe-i heştî izâfî nemâned ve hestî hakîkî rûy nümâyed. Nazm: Hem 
ki ost girift. Nâmist zemen ber men ve bâkî himem ost. Mestûre-i kayye-i nevaht ve 
güzîde-i perde-i şitâhab Fâtıma-i Belhiyye zen-i Ahmed Hızır bûd. Ve o râ în tarikat ve 
hüccet-i ma’rifet konîd. Dohter-i Emîr-i Belh bûd. To be kerd ve be Ahmed kbes ferestâd 
ki merâ ez pazr be-hân Ahmed ecânib nekerd dohter kes. Ferestâd ki Ahmed emn-i torâ 
ezîn merdâne ter mî penîd. Âşnem pâyed ki derîn tarik râh ber bâşî ne râh ber şevî 
Ahmed kes ferestâd ve perâ ez pedereş be-hast o râ ber sebîl-i teberrük bâ Ahmed akd 
pesend-i Fâtıma ez şuğl-i dünyâ der remîde ve be-hükm-i uzlet bâ Ahmed bebâ remîd 
ve der vaktî ki Ahmed kasd-ı Sultân Ebû Yezîd kerd Fâtıma ced-i Küstâhî est. Fâtıma 
cevâb dâd ki melül beşev ki tô merâ mahrum şeriat-i ve Bâyezîdem mahrem-i hakikat 
est. Sohbet-i men bâ tô tabîî est. Ve bâ Bâyezîd râ hakîkî men ez to be-hevâ resm ve ez 
Bâyezîd be-hüdâ ve o ez sohbet-i men bî niyâzest. Ve men be—vey muhtâc ve hem çenîn 
Fâtıma der sohbet-i Küstâh bûdî. Tâ rûzî Bâyezîd râ çeşm berdest. Fâtıma üftâd ve-vey 
hanâbise bûd. Ezancâ ki ğayret tarîkatest Şeyh fermûd ki çerâ hanâbise-i Fâtıma güft 
şeyhâ tâ în ğâyet ki tûdest. Ve zâyı men nedîde bûdî merâ bâ tô inbisâtî bûd în zamân ki 
çeşm tô ber dest men üftâd sohbet-i men bâ tô harâm şod zehî ismet ve tahâret. Nazm: 
Muknia-i pâk ne-hefte serân în sezed ber külle sürûr ân. İsmiyân râ be-makâm-ı hayâl. 
Cilve-i harâmest mekr bâ halâl. Makbûl-i kulûb-i hâs
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Cemahrem-i harîm-i ihtisâs şa’vâne-i îliyye der bidâyet-i hâl matar nî kerdî ve der mev-
sim-i civânî pîr-i haşk mağrîr-i sühan cenk râ çûn tıflân ber kenâr nevâhtî âhar mec-
lis-i sâbih karîn üftâde ve tevbe kerd. Habk-i ez def-i bâz daşt. Ve be-dâire bengân der 
âmed iştiğâl âteş-i inâbet dûdeş râ çûn bahr-i arûz mî âb kerd. Ve zemzeme-i uşşâk-ı 
İlâhî daşt râ bâ henk dâstân nüvâyı temâm dâd. Asleş ez âyle bûd. Ve ân mevziaş der 
havâlî Basra ve çûn tevfîk-i tevbe yaft der şeh-i Basra savma-i be-saht ve îcâd be-tâat 
tâ zamânî k civâr-ı rahmet-i İlâhî intikâl kerd. Dîger: Sefîne-i esrâr ve hazîne-i envâr-ı 
hakîme-i Şâmiyye ez ehl-i havf bûd. Ve mücâveret-i Mekke-i Mübâreke ihtiyâr kerd. Ve 
meşâyih-i Harem ve berâ hürmet temâm dâşendî. Rûzî cemâatî be-imtihân-ı pîş vey 
reftend heme fazîlethâ ber ser merdân nisâr kerdeend. Tâc-ı nübüvvet ber fevk-i mer-
dân nihâdend ve kemer-i kerâmet ber meyân-ı merdân besiyyeend ve her giz peyğam-
berî hîç zenî ferdînâmde est. Hakîm güft âdî în heme hest ammâ hodîrestî “Ene Rab-
bükümü’l-a’lâ”nîzâ zikr-i beyân-ı hîç zenî ser berne zede est. Diger: A’cûbe-i deverân 
ve nâdire-i zaman Sekînetü’l-Beriyye muâsır-ı Şeyh Ebûbekir Ebherî bûdşeyî Şeyh der 
hâb dîd ki hâtifî o râ güft: Berû Sekîne râ beşâret de ki nısf-ı ehl-i zamân âyed ve bah-
şîdend şeyh peydâr şod. Ve be-savmaa-i Sekîne âmed çûn nazar-ı Sekîne ber vey üftâd 
güft: Ci’tî Li-tebşîrini bi-nısf-ı ehli zamânî ey şeyh âmede-i tâ merâ înme-i ehl-i zamân 
beşâret dehî hôş bâş ki îşân bed ve sülüs râzî şode end. Ve men âbâ mî konem ve heme 
râ der mîhâhem. Diğer: Âbide-i rûzgâr ve müctehid nâmdâr-ı muhît envâr-ı hakâyik 
münîfe-i beyti’t-târik ez kibâr-ı müteabbidât-ı meşâhîr-i mişkât bûd. Güftend çerâ şov-
her noktî güft se suâl merâ cevâb dehîd nâ fermân-ı şomâ berem evvel be-kûyîd ki der 
vakt-i merg îmân be-selâmet hâhem bûd. Biennehû güftend nedânîm güft be-gûyîd tâ 
ferdâ nâme-i a’mâl-i men bedest rast hâhend dâd. Biennehû în mes’ele râ cevâb nedâ-
rem. Güft be-gûyîd ki derân dem ki sûret-i ferîkun fi’l-cenne ve ferîkun fi’s-saîr zâhir 
şûd. Merâ be-kodâm fırka havâle Hüdâ hend dâd. Biennehû güftend în mes’ele râ cevâb 
nedârem ki çenîn mâtemî der pîş baş ed çe pervânî arûsî dâred. Diger: Bâz yafte-i ha-
rem visâl ve müşerref şode-i rakam-ı kemâl rahme-i hezâr a’cûbe-i eyyâm ve nâdire-i 
rûzgâr bûd ve meşhûrest ki kurb-i seh sâl taâm nehûred. Ebu’l-Abbâs Îsâ Mervezî gûyed 
be-Harzem âmedem be-niyyet-i ziyâret-i Rahme sene isneyen ve hamsîn ve mieteyn ve 
fermûdem tâ dûdmân ve berâ der hâne kerdend. Ve der beh pesend ve men ân râ mihr 
kerdem ve ba’de ez dûdmân yekşâdem mihhmân hâlet-i evvel bûd. Men evvel istifsâr-ı 
în hâl nemûdem. Hikâyetî dû redd-i dırâz-ı âğâz kerd ve serrân-ı remz râ bâz güft hâ-
sılü’l-kıssa ânest ki ve ber it’âm-ı behişt dâde bûdend ve bi-vâsıta-i ân ez taâm-ı dünyâ 
müstağnî şode bûd ve ez me’kûlât hâlî mî niyâz köşted. Ve în sûret ez ğarâbetî hâlî nîst. 
Diğer: Dürre-i bahr-ı safâ ve Zühre-i felek-i vefâ zînet-i avâyid-i ümmeti el-vâhidi ez 
kibâr-ı ârifât bûd. Ve Zünnûn-i Mısrî bûy-ı i’tikâdî azîm daşt. Ve der bâb-ı muhabbet 
ez vey naklehâ kerde est. Ez ân cümle ânest ki vey râ suâl kerd ki nihâyet muhabbet 
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çîst ümmeti’l-vâhid. Cevâb dâd ki muhabbet râ ğâyet ve nihâyet nîst. Zünnûn porsîd ki 
bidâyet-i muhabbet çîst. Güft ân ki sâkî feyz cür’a-i der câm-ı cihân tâlib çekâned ve bi-
yek kirişme alâyık dû gûneş bâzer hand ve în ebyât ez ân üst. -Şiir: Ühibbüke hubbeyni 
hubbe’r-rızâ ve hübbün li-enneke ehlün li-zâke. Fe-emmellezî ente ehlün lehû. Fe-keşfü-
ke li’l-hucubi hattâ erâke. Feme’l-hamdü fî zâ velâ zâke lî. Velâkin leke’l-hamdü fî zâ ve 
zâlike.- în bû ânce ez zikr-i ba’z-ı meşâyih meşâmîh be-muktezâyı vakt-i merkûm güşt. 
Ve eger tevfîk kerded ve saâdet-i müsâadet nümâyed. Îrâd-ı bakiyye-i meşâyih ki meş-
hûr Horasan ve Irak end ba’de ez vukûf ber tarafî ez ahvâl-i îşân bedîn risâle inzımâm 
hâhed yaft. ve hem be-inâyet-i hazret… penâhî în kâr be-itmâm hâhed resîd. Fasl-ı 
dûm: Der zikr-i havâs-ı evliyâ ez aktâb ve efrâd ve nücebâ ve ğayrihim. Eger çi meşâ-
yih-i tarîkat ve ekâbir-i hakîkat râ derîn bâb sühan bisyârest. Ammâ ânca zebân-ı vakt 
be-zuhûrân-ı icâzet hâhed dâd kadem ber manâzır-ı beyân hâhed nihâd. Vallâhü’l-Hâ-
dî ilâ menheci’r-reşâd. Sâhib-i kitâb Keşfü’l-Mahcûb mî âvered ki Hüdâvend-i Teâlâ 
menşûr-ı burhân-ı Nebevî ve düstûr-ı huccet-i Mustafavî râ be-tuğrâyı bekâ ve tevkî-i 
hulûd müveşşah kerdânîde est. Ve evliyâ-i în ümmet râ sebeb-i izhârân sâhte tâ ale’d-
devâm âyât-ı Hak ve berâhîn-i sıtk-ı Muhammedî sallallâhü aleyhi ve sellem zâhir mî 
baş ed. Ve merâ îşân râ vâliyân-ı âlem ve nâzırân-ı ahvâl-i benî âdem kerdânid. Nüzûl-i 
katarât-ı emtâr-ı bereket îşân bâşed. ve zuhûr-ı nebât ez halvethâne-i ibdâ’ be-devlet-i 
îşâre bûd. Ve nusret-i ehl-i İslâm ber kâfirân fercâm be-himmet-i îşân vücûd-gîred ve 
ez îşân çehâr-ı hezârâned ki
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Îşân râ mükevvenân gûyend ve her yek dîger râ neşinâsed ve der küll-i ahvâl ez hôd 
ve ez halk mestur bâşed. Ammâ inhâ ki ehl-i hall ve akd ve serhengân degâh-ı izzet ve 
cahdend sîsad tenân end. Ve îşânrâ ecnâd gûyend dîger cehl tenân ve îşân râ ebrâr han-
dend diğer çehâr tenân ve îşân âvtâdend ve her şeb yekred heme âlim berânîd dîger 
se tenân ve îşân nükebâ end ve eger der âlim haleli vâki’ şôd be-kutb-ı ânhâ konend tâ 
himmet ber zevâl-i ân kemârudde dîger yeki est ki o râ avn ve kutb hânend. Ve berîn-i 
takdir der her zamân mecmû’ în evliyâ çehâr hezât ve sîsad ve çehel ve heşt ten bâ-
şed. Ammâ şeyh Rükneddin Alâüddevle Semnânî kuddise sirruh der ba’z-ı ez resâil hôd 
âverde est ki în cemâat der heme vaktî heft tabaka end. Evvel tâlibân dûm mürîdân 
sûyimsâlikân çehârem sâbirân pençem tâyirân şeşem vâsılân heftem kutb-ı irşâd ve 
o yekîst. Ve kabz-ı o ez dil-i hazret-i Muhammedest sallallâhü aleyhi ve sellem ve hem 
çenânçe ber felek dû kutb est. Yekî cenûbı ve yekî şimâlî ve akrab-ı kevâkib be-kutb-i 
cenûbî sehl est. Ve be-kutb-i şimâlî cüdâ der zemîn nebzed. Ve kutb-ı irşâd ve o mertebe-i 
sehîl dâded. Dûm kutb abdâl ve o mertebe-i cüdâ dâded. Ve a’dâd-ı evliyâ sîsad ve şasd 
ve şeş est. Misl-i eyyâm-ı sene-i şemsiyye takriben ve velâyet-i kutb-ı irşâd velâye-i şem-
siyye est. Ve velâyet-i kutb-ı abdâl velâye-i kameriyye. Ve güfte end a’dâd-ı evliyâ sîsad 
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ve pençâh ve şeşest. Mânend-i eyyâm-ı sene-i kameriyye tahminen ve în cemâat ber şeş 
tabaka end. Ve derîn bâb hadîsî ber rivâyet-i İbn-i Mes’ûd radıyallâhü anh sâbitest ki 
“kâle Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem inne lillâhi Teâlâ halkun selâsemie nefsün 
kulûbühüm alâ kalb-i Âdem Aleyhisselâm ve lerhû erbeûne kulûbühüm alâ Mûsâ ve 
lehu seb’atün kulûbühüm alâ İbrâhîm ve lehû hamsetün kulûbühüm alâ kalb-i Cebrâîl 
ve lehû selâsetün kulûbühüm alâ kalb-i Mîkâîl ve lehû vâhidün kalbühû alâ kalb-i İs-
râfîl yedfeullâhü bihimü’l-belâe ve bihim yemtıru ve yenbitü ve bihim yuhyî ve yümîtü. 
Ve ez în şeş tabaka ki hadîs-i şerîf be-avâl-i îşân nâtık est. Tabaka-i ûlâ râ ebdâl konîd ki 
Hüdâyı Teâlâ îşânrâ mübeddil mî sâzed ve ez sâyir halk mümtâz mîşeved. Tabaka-i sâ-
niye râ ebdâl gûyend ve badal be-ma’nâ şücâ’ bâşed ya’nî ânest ki îşân be-şemşîr-i ibret 
der meydân-ı mücâhedet sırr-ı gayret der meydân-ı mücâhedet sırr-ı gayret râ ber daş-
tend ve irâyet-i ferâğat ez mâ sivallah der ma’reke-i terk ve tecrîd berâ ferâşte. Tabaka-i 
sâlise râ seyyâh gûyend ki der bevâdî hakâyik be-kadem-i rûh seyâhat mî konend ve ser 
be-menzil-i tasavvurât-ı vehîme ki mahat-ı kavâkıl-ı nezeâtest. Fürûn mî ârend. Taba-
ka-i râbia evtâdend ki tabakât-ı zemîn cud îşân ez zelzele-i tebdil der emânest. Tabaka-i 
hâmise efrâdend ki her yek-i ez îşân halîfe-i kutb-ı zamânest. Şeşem: kutb est ki merkez-i 
în dâire ve medâr-ı în cümle est. Her gâh ki kutb be-âlem-i âhiret teveccüh nümânîd 
yekî ez efrâd kâim mâkâm vey şevend. Ve yekî ez evtâd be-hilâfe o namzed kerd ve yekî 
seyyâh be-mertebe-i evtâd âyed ve yekî ez ebdâl be-derece-i seyyâh resed ve yekî ez bu-
delâ be-mekâm-ı ebdâl vâsıl şod. Ve yekî ez âmme-i halayık be-mertebe-i budelâ terakkî 
nümâyed. Ve peyveste berîn minvâl bâşed. Ve în tâife râ kerâmât bisyâr ve makâmât 
bî şomârest. Ez tayyi’l-arz ve ihifâ ve hafâyı zıll ve ve ubûr ber âb ve mürur ber hevâ ve 
mânend în güfte end ki în cemâat be-mecâlis-i semâ’ hâzırânîd ve inşâ ve iş’âr ve raks 
ve hâlât ez îşân sâdır şôd. Deverân bilâd nümâyend. Ve rub’u meskûn râ tavâf konend. 
Ve der sâlî dû kerrret müctemi’ şevend. Yekbâr der Arafat rûz-ı Arafe ve kerra-i sâniye 
der mâh-ı Receb be-muvazzafî ki fermân-ı îlâhî bedân nâfiz şode bâşed. Ve Hızır ve İlyâs 
Aleyhimesselâm bâ vey musâhabet mî konend. Ve ihtirâm vey kıyâm nümânîd ve na-
maz der akab vey küzârend. Ve akdâb-ı mesel-i sâyir beşerend der ekl ve şürb ve zehâb 
ve mecî’ emmâ pîş ez ân ki der dâire-i ebdâl dâhil şevend. Îşân râ mecâl-i tasarruf der 
emvâl ve emlâk ve münâkehat ve gayrihâ bâşed. Ammâ çün be-tabaka-i ebdâl derânîd 
terk-i ezvâc ve evlâd ve zıyâ’ ve akâr nümânîd. Ve icâzet-i tasarruf derân nedâşte bâşed. 
Ve hîç zamânî ez kutb cinânî nîst. Ve şeyh mâ haledet zılâl-i meâlîhi mîfer mûr ki bâ 
kutb în zamân dû kerret sohbet dest dade est. Ammâ inşâyı nâm ve neseb ve künyet ve 
lakab-ı o der zamân-ı cevât o tecviz nekerde est. Ve muhakkık est ki der zamân-ı Haz-
ret-i Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem ısâmü’l-karnî ki ammü Üveyse’l-Karanî bûd. 
Rütbe-i kutbiyyet dâşt ve mazhar-ı hâs bûd ve tecellî-i Rahmânî râ ve işâret ber beşâ-
ret-i “İnnî lâ ecidü nefese’r-Rahmâni min cânibi’l-yemeni. Îmânî bedîn ma’nâ
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Mî nümâyed ve ba’de ez ve kutb-ı zamân înatâyı izzetî İbn-i Atâ-yı Arfî ez kurbe-i meyân-ı 
Mekke ve Yemen ve der zamân-ı Şeyh Rukneddin Alâüddevle kutb rüzgâr-ı İmâdüddîn 
Abdülvehhâb bâ sînî bûd. Ba’de ez vefât-ı Abdullah eş-Şâmi ve kutb nezdehem bûd ez 
zamân-ı Hazret-i Mustafâ Aleyhisselâm tâ zamân-ı Şeyh Alâü’d-Devle ravvehallâhü rû-
hahû ve încâ sühan bisyârest. Figân-ı kelâm be-itmâm-ı kelimât-ı sâbıka kerden münâ-
sib ter mî nümâyed. Vesâhib-i Nefehât der şerh-i risâle-i Lemaât âverde est ki în tâife 
der heşt mertebeend. Evvel: Sîsad tenân ki ahyârend. Dûm: Çehel tenân ki ebrârend. 
Siyum: derâzde tenân ki nükabâ end. Çehârem: Heşt tenân ki nücebâend. Pençem: Heft 
tenân ki büdelâ end. Şeşem: Çehâr tenân ki evtâdend. Heftem: dû ten ki imâmeyn end. 
Heştem kutbü’l-aktâb ki ğavs est. Ve o râ Abdullah gûyend ve ez imâmeyn ânrâ ki ber 
yesâr-ı kutbest nâzır est der âlem-i mülk imâm-ı ekmel ve abdürrab hânend ve ân râ ki 
yemîn-i kutb est ve nâzırest der âlem-i melekût. İmâm-ı ruhânî ve Abdülmelik hânend 
ve çûn kutb ez dünyâ nakl kond, imâm-ı eyser kâim makâm o şeved. Ve imâm eymen 
be-câyı imâm-ı eyser âyed ve yekî ez evtâd-ı erbea halîfe-i eymen kerdân ki ez büdelâyı 
seb’a pes nücebâyı semâniye pes nükebâyı isnâ aşera pes çehel tenân ân ki sîsad tenân 
ân ki sulehâyı ümmet-i Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem ve kutb mevzi’-i nazar-ı 
İlâhiyest ez âlem der her zamân ve imâmeyn kâr güzerân âlem-i mülk melkûtend. Ve 
evtâd-ı erbaa hâfizân-ı cihât-ı erbaaend. Ya’nî şark u ğarb u cenûb u şimâl. Ve ebdâl-ı 
seb’a nigâh dâdende-i ekâlîm-i seb’aend. Ve nücebâyı semâniye kâimend be-ıslâh-ı 
zâti’l-beyyin. Ve nükebâyı isnâ aşera âlimend be-imrâr-ı hâssa-i burûc-ı isnâ aşera. Ve 
havâste’sîr-i âb erbâb ân der âlem-i kevn ve fesâd. Ve çehel tenân memurend yahmi-
lü eşkâle halâik ve tasarrufe der emvâl-i îşân. Ve sîsad tenân ber güzîdegân-ı Hüdâyı 
Teâlâ end. Ez halâik ve sulehâ end ki riâyet-i evâmir ve nevâhî konend. Hâce der Fas-
lü’l-Hıtâb âverde ki yekî ez ekâbir gûyed ki ricâlullah çend tabîka end. Ba’zî râ aktâb 
gûyend ve îşân câmi-i ahvâl ve makâmât-ı âliye end. Ve cemîî râ efrâd hânend ve îşân 
hâric end ez dâire-i kutb ve mâkâm-ı îşân meyân-ı mertebe-i sıddîkest ve nübüvvetest. 
Ve gürûhî recebân end. Ve îşân çehel tenend. Nî ziyâdetî ve noksân der her zamân. Ve 
vech-i tesmiye-i îşân ber hayâtest ki îşân râ der aşera-i receb hâlî dest dehed tâ âhir 
mâh ki gayrî receb ân hâl nedaşte bâşend. Ve işân der bilâd-ı âlem müteferrik end. Ve 
her yek zikr-i râ be-şinâsend ve yeşter-i merdân îşân râ ne-şinâsend. Ve âlâmet-i îşân 
ânest ki çün rûz-ı evvel-i receb bâşed sikalî berâ îşân bedîd âyed bedân mesâbe ki kud-
ret-i bereket nedaşte ve kıyâm ve kuûd ve nazar ve tekellüm mutlakâ ez îşân meslûb 
kerded. Çün rûz-ı dûm bâşed ezîn hâl endek zâil şeved. Ve rûz-ı siyum hem çenîn ve her 
rûz ezîn endeki kim mî şeved. Ve küşûfât ve tecelliyât ve ıttılâ ber muğayyebât îşân râ 
dest mî dehed. Ve ba’de âhar mâh-ı receb ve dühûl-i Şa’bân mutlakan ezîn hâl eserî ümâ-
ned. İllâ mâ şâallâh ve în hâlî mechûlü’l-beyt est. Diğer: Kutb-ı zamân mahall-i nazar-ı 
İlâhîst. Ve o râ ehad ve ğavs ve halîfe nîz gûyend ve der âlem-i zâhir her çi hâhed yekend 
ve temâm-ı mükevvenât der siat-i o dâhilend illâ cem’î ez melân ki ulviyyîn ki îşân râ 
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mühimmenân hânend ve ba’zî ez insan ki îşân râ efrâd gûyend ve efrâd der taht-ı dâi-
re-i kutb dâhil nîstend. Be-cihet-i ân ki îşân râ nîz ehliyet-i rütbe-i kutbiyet hest. Ammâ 
çûn emr-i İlâhî iktizâyı ân mî kond kerded. Her zamân kutbu’l-aktâb yekî bâşed în kutb 
derîn zaman müteayyen şode est. Ve efrâd-ı mevkuf end tâ vakt-i îşân der âyed ve ba’zî 
ez âgâ fermûde âned aktâb-ı în ümmet-i merhume devazde end. Ve murâd-ı ezîn ak-
tâbend ânhâ âned ki der her zamân ki der zamânî yekî bâşed ve pes belki murâd-ı ânhâ 
âned ki medâd-ı cemâatî der iklîmî bâ cihetî ber îşân bâşed. Ebdâl-ı seb’a der ekâlîm-i 
seb’a ki der her iklîmî bedelî be-câyı kutbiyyet. Ve mânend-i evtâd-ı erbaa der cihân-ı 
erbaa ki her yekî kutb cihetî end. Ammâ kutb-ı vâhid kim kutbü’l-aktâb nîst. Ruh-ı Mu-
hammed nîst sallallâhü aleyhi ve sellem ki mümted cemî-i Enbiyâ ve’l-mürselîn ve mu-
ayyen aktâb-ı evvelîn ve âhirîn est. Ez ibtidâyı neş’et-i insâniyet tâ rûz-ı kıyâmet. Ve 
şeyhü’l-meşâyih kıdve-i evliyâullah safvet-i ihyâullah kâşif-i müşkilâtı’t-tarîka muvaz-
zıh-ı mu’zılâtı’l-hakîka şerefü’l-mille ve’d-dîn Ebû Hafs Ömer bin Ali el-Mısrî el-müştehir 
bi-ibni’l-Fâriz ravvehallâhü rûhahû der kasîde-i 
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Nazmü’d-Dürer Behmen ma’n’â işâretî Mîfer mî fermâyed ancâ ki ez zbân-ı hakîkat-ı 
Muhammedî beyân mî kond. Ve lâ kutbe kablî an sülâs-i halka. Ve kutbiyetü’l-evtâd an 
an bedeliyyetî pes ma’lûm şod ki kutbü’l-aktâb hakîkat-i Muhammedîst merkez-i dâire-i 
vücûdest. Ve her peyğamberî ez Âdem hânum mazhar-ı ey ez mezâhir-i nübüvvet-i o bû-
dend ve Hazret-i hânumî sâbık ber îşân ez haysiyet hakîkat ve müteahhir bûd ez cihet-i 
sûret ve eşâra ileyhi bi-kavlihî “Nahnü’l-âhirûne’s-sâbikûn” ve hem bedîn ma’nâ îmânî 
hest der kasîde-i mezkûre ancâ ki mî gûyed. Nazm: Dânî küşt ibn-i âdem sûret. Felî fîhi 
ma’nâ şâhed bâ bûnî. Âmedîm bâ sühan ân büzurgvâr ki fermûde ki aktâb-ı în ümmet 
ki müstemidâned ez rûhâhiyet ân hazret devazde âned medâd-ı în berîşanest. Çenânçe 
medâd âlem-i ecsâm duvâde burc est. Ve în aktâb isnâ aşera ber kulûb-i enbiyâend aley-
himüsselâm. Sâhib-i Fütûhât-ı Mekkiyye kaddesallâhü rûhahû âverde est ki der eger çi 
ekâbir çenîn fermûde end ki în akdâb ber kulûb-i enbiyâ end. Ammâ ber hâtır-ı çenîn 
hutûr mîkond ki ez în sühan râiha-i cer’eyî iştimâm mî tüvân kerd. Pes. Bedîn bâz nemû-
den ki îşân ber akdâm-ı enbiyâ end velî mînümâyed ve her yekî râ ezîn aktâb ez Mus-
haf-ı Mecîd sûre-i îst bâ ziyâde ve be-zikr-i ân îmânî hâhed reft. Der beyân-ı aktâb-ı isnâ 
aşera: Kutb-ı evvel ber kadem-i Nûh est aleyhisselâm ve sûre-i Yâsîn ez ân vey est. Ve 
cevâmi-i hâlât-ı kutbiyyet-i râ câmiest çenânçe Hazret-i Âdem câmi-i cemî-i esmâ bûd. 
“Ve alemle Âdeme’l-esmâe küllehâ”. Ve Hazret-i Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem câ-
mi-i cevâmii’l-kelim în kutb nîz câmi-i ahvâlî est ki muktezâ kutbiyye end. Ve în kutb râ 
nutknîzî temâm est. Der âlem-i zâhir ve bâtın ve dîn-i Muhammedô bed ve müşeyyed ve 
kavâid-i hikmet bed ve mümehhedest. Ve o deh haslet dâred: Hilm ve inâet ve iktisâd ve 
tedbîr ve tafzîl ve adl ve edeb ve rahmet ve hayâ ve ıslâh ve în kutb est ki câmi-i sûret-i 
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zâhir ve hakîkat-i bâtınest. Ve o râ hilâfet-i tâhir bi’s-seyfi ve hilâfet-i bâtın bi’l-him-
meti müyesser ve müsellem est. Kutb-ı dûm ber kadem-i İbrâhîm est aleyhisselâm ve 
sûre-i ihlâs ez ân vey est. Ve o sâhib-i huccet ve delîl-i nazarî est. Ve her kerder fursat-ı 
hakâik ve tahkîk-i dekâik hatâ nekond. Kutb-ı siyum ber kadem-i Mûsâ aleyhisselâm ve 
sûre-i İzâcâe Nasrullâhi ez ân vey est. Ve vey ez müjde hezar ilm zevkâ der leyle-i vâhide 
kerâmet kerde est ve menzil-i nidâ râ a’zam menâzil şümürde end . Kurb-ı çehârem ber 
kadem-i Îsâ Aleyhisselâm ve sûre-i Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn ez ân vey est. Ve în kutb şeş 
sad makâm dâred. Her makâmî l-ulûm nî ğâyet ve hukm bî nihâyet mûde’ est. Kutb-i 
pençem ber kadem-i Dâvûd est Aleyhisselâm ve sûre-i İzâ zülzilet ez ân vey est. Ve meh-
tebe-i muhabbet dâred. Ve ez eyme bûde est ki ber Tebbet kutbiyyet resîde est. Kutb-i 
şeşem ber kadem-i SüleymÂn est Aleyhisselam ve sûre-i Vâkıa ve Mücâdele ya’nî sûre-i 
Mücâdele ez ân vey est. Ve în kutb mahsus est be-ilm-i hayât ve ez ân kav mest ki Hak 
râ der heme ahvâl müşâhede mî konend. Kutb-i heftem ber kadem-i Eyyûb est Aleyhis-
selâm. Ve sûre-i Bakara ez ân ost ve în kutb der makâm azamet est. Be-muğâye-i kusûrî 
mî kond ki âlem râ kencâyiş vücûd-ı o nîst. Ve mürur-ı hâlât-ı ğarîbiyye est. Kutb-i heş-
tem: ber kadem-i İlyâs Aleyhisselâm est. Ve sûre-i Âli İmrân ez ân ost ost ve menâzil dû 
bey test. Ba’de âyât-ı în sûre ve în kutb be-ilm-i müteşâbihât-ı kelâm-ı şerîf ihtisâs yafte 
est. Kutb-ı nohem ber kadem-i Lût Aleyhisselâm ve Sûretü’l-Kehf ez ân ost ve hâl-i în 
kutb be-ismet ve i’tisâm ârâsteest. Evvelâ ma’sûm est ez her çîzî ki müeddî be-sû-i edeb 
bâşed. Ve sâniyen mu’tasım est billâhi ve bi-hablillâhi ce i’tisâm dû nev’ est. Yekî der 
bidâyet-i sülük ve ân i’tisâm est be-hablillâhi ki işâret be-hakâik-i ibâret-i Kitâb-ı Mübîn 
ve dekâik-i Seyyidi’l-Mürselîn hemân nevâned bûd. Kâlellâhü Teâlâ: “Va’tesîmû bi-hab-
lillâhi cemîâ.” Ve yekî der nihâyet merâtib-i hakikat ve ân i’tisâm est be-zeyl-i kudret-i 
Hazret-i Hüdâ ve nedeni mülâhaza-i vesâyit ve mutâlaa-i esbâb ve râbıta-i kâlellâhü 
Teâlâ: “Va’tesîmû billâhi hüve mevlâküm.” Ve în kutb câmi’-i i’tisâmeyn est. Ve ezincâ 
ma’lûm mî şeved ki o râ ez tavâhir-i şeriat hattî ekmel ve ez maârif-i hakikat kîtî eczeli 
hâsıl est. Kutb-i dehem ber kadem-i Hûd est Aleyhisselâm ve sûre-i En’âm ez ân ost. Ve 
menâzil-i o sad ve şast ve penç est bi-aded-i âyât-i sûre ve în kutb ihtisâs be-ilmi istihkâk 
dâred her yekî râ ez halâik dâned ki istihkâk kodâm mertebe dârend. Kutb-i yazdehem 
ber kadem-i Sâlih est Aleyhisselâm ve sûre-i Tâhâ ez ân ost.

[98]

Ve menâzil-i o sad ve sî est bi-aded-i âyât-ı în sûre. Ve în sûre ve în nâib-i Hak est. Kutb 
devazdehem ber kadem-i Şuayb est Aleyhisselâm ve sûre-i Tebâreke’llezî bi-yedi-
hi’l-mülk ez ân ost. Ve o râ sî est bi-aded-i âyât-ı în sûre ve ilm-i mevâzîn ve berâhîn ve 
hudûd be-vey mahsus est. Sâhib-i kitâb-i Hadîkatü’l-Hakîka evrade est ki makâmât-ı sâ-
likân în tarik bisyârest ammâ cümle derîn de makâmât-ı sâlikân-ı în tarikat bisyârest 
ammâ cümle derîn de makâm münhasır est. Makâm-ı evvel nâyibân ve îşân hezârend 
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makâm-ı dûm makâm-ı evliyâ ve îşân çehâr sadend makâm-ı siyum makâm-ı ebrâr. 
Ve îşân sadend. makâm-ı çehârem makâm-ı nücebâ ve îşân heftâdend. Makâm-ı pen-
çem makâm-ı ebâl ve îşân çehel end. Makâm-ı şeşem makâm-ı evtâdd ve îşân heft end. 
Makâm-ı heme o îşân çehârend. Makâm-ı nükebâ ve îşân se end. Makâm-ı nükebâ ve 
îşân se end. Makâm-ı hestem makâm-ı ğavs ve o yekest ve merkez-i în dâire est makâm 
ve hem makâm-ı nübüvvetest. Ve Hâteme’n-Nebiyyîn ân bâb râ mehr kerde est. Kâlel-
lâhü Tebareke ve Teâlâ “Velâkin Resûlellâhi ve hâteme’n-Nebiyyîn.” Ve berîn takdir-i 
evliyâ în ümmet der her zamânî hezâr ve şeşsad ve bîst ve penç bâşend ve ezîn cemâat 
her ki der makâm-ı hod istikâmet nümâyed be-derece-i bâlâ ter be-resed Hemçenân nâ-
yib çûn der tevbe-i istikâmet nümâyed bederece-i evliyâ resed çûn velî der makâm-ı hôd 
müstakîm şôd. Kadem ber rütbe-i ebrâr hestend ve hem berîn kıyâs mî dûr tâ be-ğavs 
ve ancâ be-şîter tevân ve çûn ez nâyibân yekî râ be-câyı vey ber ted hem-çenîn tâ be-de-
rece-i ğavs ki kutb-ı âlem est. Ve în cemâat râ her kesî nedâned illâ ân ki min indillâh 
mûted bâşed be-şenâhat-i îşân resed. Ve în cemâat her fevcî râ alâmest ki nişân-ı is-
tikâmet-i îşân der ân makâmât bedân alâmet tevân dânest. Nişân-ı nâyibâan se çîzest 
dilî ber nedâmet ve zebânî ber ğadr ve nefsî ez günâh muhteriz.Nişân-ı evliyâ se çîzest. 
Dostî bâ dostân-ı Hak ve düşmeni bâ düşmenân ve teberrâ ez bâtılhâ. Nişân-ı ebrâr se 
çîzest iştiğâl bi-tâat-i Rahmân ve ta’cîl der hoşnûd-ı hasmân ve şefkat ber cemî-i halkân. 
Nişân-ı nücebâ se çîzest: Grhten ez dünyâ ve seyr şoden ez hôd ve arzu mendî be-hak. 
Nişân se çîzest himmet-i bülend der dîn ve tevâzu’ temâm bâ halk ve teeccüh derest be-
Hak. Nişân-ı evtâd se çîzest ayb hîş çenîn ez ayb-ı diğerân poşîden ve hâzır vakt bûden. 
Nişân-ı umedâ se çîzest şâd bûden be-salâh-ı ümmet ve ğamgîn şoden b-fesâd-ı îşân ve 
arzûmend bûden be-dîdâr-ı peyğamberân. Nişân-ı nükebâ se çîzest: Billâh ve lillâh ve 
ilellâh ilâ kıyâmihim billâhi ve a’mâlihim ve teveccühühüm ilallâhi. Nişân-ı ğavs se est: 
Sıtk ve rezîden ve vefâ nemûden nasîb-i Hak ber nasîb-i halk ihtiyâr kerden .Nukilest 
ez Şeyh büzürkvâr İmâm İzzüddin et-Tâvusi ve be-hatt-ı şerîf Ebî Muhammed Nured-
din Saîd bin Ebi’l-Kâsım en-Naîb ki yekî ez halkâyı Şeyh Sa’d bin Hamevî kuddise sirruh 
nüvişte dîdem aktâb-ı în ümmet ez zamân-ı Hazret-i Seyyid sallallâhü aleyhi ve sellem 
tâ în devr heft bûdend: Kutb-ı Evvel Emîru’l-Mü’minîn Ali kerremallâhü vechehû ve o 
hâmil-i hikmet-i nefs-i Mustafâ bûd Aleyhisselâm. Kutb-ı Sânî Sultânü’l-Ârifîn Ebû Yezîd 
Bestâmî kaddeesallâhü sirrahû ve hâsıl hikmet-i rûh-ı Musatafâ bûd. Ve kutb-ı sâlis 
Seyyidü’t-Tâife Cüneyd Bağdâdî ravvehallâhü rûhahû ve o hâsıl hikmet-i kalb-i Mus-
tafâ bûd. Kutb-ı râbi’ eş-Şeyh el-İmâm Abdullah el-Ensârî nevverallâhü kabrahû ve o 
hâsıl hikmet-i akl-ı Mustafâ bûd. Kutb-ı hâmis eş-Şeyhü’l-Kâmilü Ebu’l-Kâsım Gürgânî 
a’lallâhü kadrahû ve o hâsıl hikmet-i sırr-ı Mustafâ bûd. Kutb-ı sâdis eş-Şeyhu’l-Kebîr 
Şihâbüddin Sühreverdî efâzallahü aleyhi sehâlü’r-rıdvân ve o hâsıl hikmet-i hakikat-i 
Mustafâ bûd. Kutb-ı sâbi’ eş-Şeyh Sa’dî el-Hamevî selâmüllâhi aleyhi ve o hâsıl hikmet-i 
cevher-i Mustafâ bûd sallallâhü aleyhi ve âlihî ve ashâbihî et-tâhirîne ve alâ evliyâihî 
mine’l-aktâbi ve’l-efrâdi ecmaîn. Fasl-ı Siyum: Der zikr-icemâatî mecânîn ve meczûbân 
ki ez dîvân ki bîhoş ve ez harâret-i cünun-ı aşk be-cûş âmede bûdend. Ve ibâdet ezîn 
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sâl ercümend ve işâret bedîn derece-i bülend güfte end. Nazm: Bî cünunu’l-hevâ mâ bî 
cünun ve cünûnu’l-hevâ cünun ve cünun-ı în fırka çûn ukûl-ı nâkısa maîşetî râ der râh-ı 
sevdâyı dûst der bahtend ve merâkib-i himem-i âliye râ be vâdî bûdî bi-hubb-i o der 
tahtend ve livâyı hevâyı en men ehvâ ve men ehvâ ene der maârik-i mübârek irfân-ı 
Celâl ve Cemâl yâd ber efrâhtend. Lâ ceram der dârı’ş-şifâyı melâmet silsile-i belâyı aşk 
der sahtend ârî ez efsun-ı aşk cünun-ı akl mî zâyid. Ve ez sırr-ı âyîn-i în cünun be-vey 
kemâl-ı akl mî âyed ve dîvângân-ı în râh râh-ı cünun ber cünûn mî efzând. Şiir: Hadde-
setnî bi-esedin minhâ feraddetînî, Cünûnen fe-zidnî min cünûnâtin bi-es’ad-i în hâl râ 
cünûni’l-âşikîn gûyend. Ve în remz râ fünûnu’s-sâdikîn hânend. Ve der Mesnevî “îşâretî 
be-dîn ma’nâ hest ancâ ki gûyed. Be-ez dîvâne şodem men ey lebîb . Be-ez sevdâyı şodem 
men ey habîb. Halkhâyı silsile kûz ve fünûn. Her yekî halka dehed dîger cünûn.

[99]

Dâd her halka fünûn derkerest. Zû merâ her dem cünûn derkerest. Pes cünûn bâşed 
fünûn în şod misl. Hâssa der zincir-i ân mîr ecl. în cemâa sâhin-i kimyâyı akl bûdend. 
Ammâ çûn hastend ki kadem der dâd ed-darbü aşk nehend. Evvel nakd hıred râ der pû-
te-i fetârihined ve kerd iflâs ber fark kıyâset ve zekâ bîhatend ve câdde-i kâr-ı hôd der 
ân dîdend ki der selâsil-i cünûn bîhandend. Câdde-i kû Bihter ez dîvânikî. Yek be-seled 
sıdlenk ez dîvânki. Çûn silsile-i cünûn-ı aşk der hareket âmed inân ihtibâr ez dest sühan 
bîrûn pey revd savâb ânest ki likâm-ı temkîn ber ser tûsen kelâm kerde der meyân-ı 
vasf-ı mecânîn cevelânî dûr ve i’lâm-ı esmâyı tenî çend ez meşâhîr-i îşân râ ki saff-ı 
der ân ma’reke-i riyâzat ve cinderân-ı meydan mücâhedet bûdend der arsa-i beyân ber 
efrâzed. Diger: Kâmil-i cihân ve ekmel-i ehl-i zamân sâhib-i fünûn-ı sa’dûn mecnûn ez ki-
bâr-ı muhşbbân bûd. Ve mürur râ hâlât-ı aceb bûde est. Şeyh Atâyı Sülemî gûyed ve ehl-i 
Basra ba-istiskâ bîrûn âmede bûdend. Ve men nîz be-îşân bûdem çend ânçe duâ kerdend 
eser-i icâbet be-zuhur ne-ancâmîd ve tîrâmîd hîç niyâz mend ber hedef-i murâd be-nâ-
med bâz-küştem sa’d men râ dîdem der makbere-i Basra bâlâyı telî nişiste çûn nazarten 
be-men üftâd güft: Yâ fete’l-Arab kocâ bûdî. Güftem be-istiskâ bîrûn âmede bûdem güft 
harcet be-galb-i semâdî o be-kalb-i hâvî bedel yekî bîrûn âmedî bâ bedel nî tâk kademî 
be-safâ nehâdî yâ âmençene ber yâbes güft: Kalleti’s-sıddîkân ve kesürati’l-hatîât ve 
ehadû bi-niam-i Hâlıkı’l-arazîn ve’s-semâvât. Hayretî ber men mütevlî küşt. Ve deh-
şetî ez sühan-ı o be-men râh yaft nîz tîr be-men nekrîst. Ve küntü enzuru keyfe üdellilü 
aleyhi hattâ bi-sefînî benger ki çekûne bâ dost bâz hâhem kerd. Ve berâyı yârân hâhem 
talebîd. Pes. rûyı be-kıble kerd ve güft yâ habîbî ve seyyidî e-tühlikü bilâdeke in esâû 
fe-eyne’l-ihsân ve in ahtâû fe-eyne’l-ğufrân pâdişâhâ be-hurmet-i ân Hâlık ki merâ şeb 
dûş yâ tû dest dâde bûd ki înhâ râ bârân firsitî henûz în sühan temâm negüfte bûd ki 
ber âmed ve bârân der üstâd rûy be-sahr nihâd ve be-rekkat ve mî güft. –Nazm: Ân zik-
ru’l-habîb hîç şevkî sümme şevku’l-habîb ezîb aklî.- Ebû Ali ma’tûde ez kibâr-ı sûfiyye bûd 
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cezbe-i aşkeş ve ez halk müstevheş şod. Ve yekû destân cây girift ve peyveste mî güftî. 
Ve melek-i vahy ve ente reyhânî yâ habbetî fi’l-hevâ ve bustânî. Li’n-nâsi şânün ve gâye 
ve minen ve ente bâ gâyeti’l-minâ şânî. Diger Abdülkâhir mevsûs ez evtâd bûd cezebât-ı 
muhabbet be-rûy-ı ğalebe kerd tâ haddî ki o râ mevsûs güftend ve ebyât-ı muhakkıkâne 
bisyâr dâred ez ân cümle dû beyt ânîst: Kû ceddî be vecd mevcûd vücûde. Ve vecd vücû-
di’l-vâhid bin lüheby. Leyyin müt hakkan fî mürdihî seyyidî, Fe-inne’l-menâyâ fi’l-vedâ-
di yutîbü.Behlûl mecnûn ez cümle-i meczûbât hak bûd. Ve o ra letâyif bisyârest. Vaktî 
Hârûne’r-Reşîd ve berâ dîd der Kûristân beste ve cûy-ı derdest girifte ve dû kelle-i âdemî 
pîş hôd nehâde porsîd ki ey Behlûl der çe kârî güft derîn dû kelle mî nekerem tâ bînem 
ki âyâ kelle-i hemçûn men kodâmî bûde est. Yâ kelle-i hemçûn tû fermân revây ammâ 
hîç fark nemî tevâm kerden. Güft yâ în çûn çe mîkenî güft zemîn râ kısmetî mîkonem. Ve 
arsa-i hâk râ mî yemâyim Herun porsîd ki bahşehârâ çûn yaftî güft bisyâr kısmetî rast 
ve bahşî der sest merâ se kez resîd yâ kudâyî ve turâ se kez resîd yâ pâdişâhî Herun râ 
vakt hôş şod güft ey dîvâne bebâtâ turâ meşâhire-i der dîvân-ı set konem ve ribh-i taleb 
rûzî ez dil-i tû ber dârem Behlûl be-handîd ve güft ân Hüdâye ki turâ çendîn memleket 
dâde est. Merâ be-hükm-i dervîşî ferâmûş nekerde est. Pes ber hast ve rûyı be-sahrâ 
nihâd ve güft: Tevekkel alellâh femâ ercû sivallâh veme’r-rızku mine’n-nâsi beli’r-rızku 
alellâh. Felah Mecnun ez kibâr-ı mutasavvife bûd. Be-âhir mütecennir şod rûzî yekî vîrâ 
güft yâ mecnun Felah ber âşüft ve güft mecnun an ma’siyet gayr-ı mecnun an ma’rife. 
Diger Sâbık bin Abdullah el-Ma’tûh ez ekâbir be-vâsıta-i ğalebe-i hâlât çenân şod ki be-
küllî ez halk vahşet girift ve peyveste der mekâbir bûdî rûzî yekî ez selâtîn bedîden vey 
âmed güft ey dîvâne çerâ der âbâdânî benâyî güft ne ânhâ râ ki ancâ end încâ müsâyid 
âmed güft belî dîvâne feryâd ber âverde ki ne âbâdânî încâ bâşed pâdişâh fermûd ki tû 
dîvâne-i ammâ suht âkılâne est. Dîvâne güft ğalat kerde-i eger men dîvâne mî bûdî dün-
yâ be-âhiret nefer dehtamî ve yâkî be-kânî bedel nekerd mî în sühan der şâh eser kerd 
terk-i memleket girift ve be-ibâdet meşğûl şod. Zehî cezbe-i dîvânegân-ı İlâhî ki be-yek 
dem âteş der taht-ı şâhî be-ternend. Ve be nîm kerişime hezâr melik râ ez ber ve zeber
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Mîkond ve be-hükm-i raf’i’l-kalem ani’l-mecnûn hîç âkıl râ ber îşân mecâl i’tirâzî nîst. 
Be-perv mî gûyed. Beyt: ez-ân şâh ki o râ heves-i tabl ve ilm nîst. Dîvâne şodem ber sırr-ı 
dîvâne kalem nîst. Diger: Anîlân Mevsûs ez kudemâyı meşâyih-i Irâk bûd. Ve letâif-i o 
bisyârest rûzî yekî ez ekâbir râ heves-i dîden o bedîd âmed bâ cem’î nüdemâyı hôd der 
sahrâ mî küşt tâ vey râ bâz yaft. Güft ey dîvâne çe mîkonî güft derîn cihân tenk mî-
kerdem güft âlemî ferâhî râ tenk mî gûyî cevâb dâd ki eger âlem-i efrâh bûdî tû merâ 
koça bâz mî yaftî. Diger: Şeyyânü’L-Mecnûn ârifî muhakkık bûd be-âhar mütecennin 
şod. Yekî ez dû setân vîrâ güft în çe hâlest ki pîş girifte-i ve în çe perîşânist ki ihtiyâr 
kerde güft nedâ neste-i ki imâret der ve berâ nîst ve cem’iyyet der perâkende kî. Beyt: Tâ 
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nekerded în zemîn zîrve zeber. Ki şod bostân ve bâğ ve berek veber. Zâhirâ kâr tû vîrân 
mîkond. Leyk hâdî râ gülistân mî kond. Kalîb-i mecnun merdî sâhib-i hâl bûd yekî ez 
meşâyih bedîden vey âmed güft ey Kalîb hâhî ki halîfe-i rüzgâr bâşî güft nehâhem por-
sîd ki çerâ cevâb dâd ki be-cihet-i ân ki beşt men kerân bâd ve fikr-i men bisyâr şeved. Ve 
kesret-i ni’met merâ ez zikr-i mun’im bâz dâded ân şeyh mîgüft hıç âkıl nebâşed illâ ki 
o râ ki temannâyi hilâfet bûd Kalîb güft hôş bâş ân ki o râ temannâyi hilâfet tâ şod âkıl 
be-nûd. Diger Abd-i mecnun ez kibâr-ı meşâyih kam bûd ve peyveste der muhbbet sühan 
güftî be-âhar cezbe-i muhabbet ber vey gâliib şod ve rakam-ı cünûd ber safha-i hâl vey 
zâhir güfşt yekî ez meşâyih gûyed ve berâ dîdem ki mîkerîst güftem çerâ mî kernî güft. 
Beyt: Demaa’l-muhibbü mine’n-nihâdi azîz. Ve’d-dem’u min tahti’l-cünûni yefîzu. Hale-
fet muhibbühû yuhibbü habîbehû. En lâ yerâ fî aybihi’t-tağmîsu. Güftem çe mîhâhî nîz 
tîz men nekrîst ve güft. Namz: Ânest be felâ ebkâ sivâhü. Fehâka ezalle felâ eddâhü. Eger 
ç, hikâyet hâl în dîvângân dilber nerâst. Ammâ în îrâm der kelâm mûcib melâl ve kelâl 
havâss ve avâm mîşeved bihter-i ân ki be-hükm-i kelâmi’mecânîn be-tavî în bisât der 
nüvişte ve der hatm-i în bâb ez semme-i sühan ehl-i cünun yek rubâî nüvişte şod: Nazm: 
Mûy-ı ze-ser zülf-i tû de şâne-i mast. Ze-ân mûy-ı hezâr fitne-i der hâne-i mast. Zencîr-i 
küşân merâ be-bâzâr-ı berâd fehâyı münâdînî ki dîvâne-i mast în bûd ânçe hâne-i nîz rû 
der îrân kemerâ tâat besne bûd. Ve ber şâri’ fermân ber dâdî nişeste ki be-düstûr-ı hay-
ru’l-kelâm mâ kalle ve delle be-itmâm-ı resânîde ve ez tarîka-i itâlet ki vâsıta-i melâlest 
âçnâb nemûd. Ve nükte-i ez sırr-ı Fahrî ma’nâ în dû beyt ki ki katarât-ı bihâr letâyif-i 
Şeyh Nizâmî est. İtinbât-ı tuvân nemûd. Ber tahta-i beyân sebt kerd. Nazm: Her çend ki 
sühan be-letâyifest. Kem güften o velî savâbest. Âb er çe besî zülâl hayred. Ez hodden 
pür melâl habered. Ve çûn be-mahz inâyet hâzâ min fazl-ı Rabbî ki delil-i sebîl kemâl ve 
sırf-ı hidâyet. İnnenî hedânî Rabbî ki reften tarik-i ikbâlest. Âsâr-ı lutf-i İlâhî ve feyz-i nâ 
mütenâhî ez mümkin. İnne hâzâ le-hüve’l-fazlü’l-mübîn. Be medâd-ı ahvâl în kemne il-
tifât fermûd: Ve iz kâne ihsân, innellâhe lezû fazlın ale’n-nâsi. Cevâhir-i zevâhir niam-i 
tâmme ve eltâf-ı âmme der hazîne-i sene zuhûrî temâm kerd. În der dûlâlî ki gûş ve der 
rişte-i âriyet muntazam şod. Ve în ebkâr-ı hucurât o kâr râ ki mahdâdet hayâm zamî-
rend. Ke-ennehünne’l-yâktü ve’l-mercân. Meşâta-i zerîn hil’at. Kalem-i ber mansaba-i 
semîn henân beyâz cilvedâd. Hasenen lehû vâfîhi’l-cemâl kâsehâ. Femer terâkî vasat-ı 
leylü’l-leyl. Ve ziyâret-i ez anca meknûn hâtır ve mes’ûd hayâl bûd. Kadem ber menâzır 
zuhur ve Arafât be-rûz-ı nehâd baht ve devlet dû bed küşâd. Bîşter ez hâheş men hediy-
ye dâd. Her nematî râ ki beyâ rastem. Bihter-i ez ân bûd ki menhastem. Her âyine recâyı 
vâsık est ki be-şeref-i kabul în kıble-i ikbâl mukbil ve Ka’be-i âmâl-i kâmilân misbâh-ı 
kubâb-ı kemâl miftâh-ıebvâb-ı Celâl nakîbü’l-enâm Sultânü’n-Nükebâ ve’l-izâm lâ zâle 
şarkan li’ş-şerîati ve’t-tarîkati veşemsen alâ felek-i maârifi’l-hak bi’l-hakîka müşerref 
şûd. Ve în saâdet sebeb-i mefâheret bere ehl-i zamân ve mübâhât ber zümre-i akrân 
bûd. Ger în bizâat-ı mezcât râ kabul konî. Azîz-i Mısr mihânî şevem. Ze-izzet ü câh tevek-
kku’ be-eltâf-ı în büzürkvâr ve sâyir eşrâf ân k zeyl avf berîn menâsetat mebsût kerdâ-
nide be-temhîd-i özr în bî sermâye iltfât nümâyend ve rakam-ı safh berîn cerrât küşîde 
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inân-ı inâyet be-cânib-i ıslâh mün’atıf sâzend. Ve der ıttılâ’ ber tesâhül-i ba’zî ibârât ki 
bi-aynihâ ez mütekavvilât cem’î bî eczâyi tasarruf der ân îrâd yafte iğmâz nümâyend 
ve mülâhaza-i mezellât-ı mevâki’ aklâm ve mutâlaa-i mesâkıt-ı kelâm. 
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Hatimetü’l-Kitâb

Der beyân-ı ahvâl-i ba’zî meşâyih ve tarafî ez zikr-i aktâb ve evtâd ve gayrihim meb-
ni ber fasl-ı se. Fasl-ı evvel: Der ze ki ba’zî meşâyih ki silsile-i îşân derîn vakt ma’lûm 
nîst. Ve nakîben ki ba’de ez tahkik be-asl-ı şecere-i elcâk hâhed yaft ez inşâallâh vahde-
hü’l-azîz ve în tâife ziyâde ez ânend ki hayr ihsâ râ siat. Aded-i îşân bâşed ammâ ba’zî 
ez ekâbir-i mütekaddimân ve meşâhîr-i ân be-habta-i beyân hâhed. Âmed be-tevfîkil-
lâhi Teâlâ. Minhüm: Sirâc-ü dîn ve diyânet ve şem’-i zhd ve hidâyet Abû Abdullah Sefîn 
bin Mesrûk es-Sevrî. Makbûl be-imâmet be mahsus be-kerâmet bûd. Der ulûm-ı zâhir ve 
bâtın havsî temâm ve hattî mâlâ kelâm dâşt bisyâr ez meşâyih dâreyn bûd. Ve be-soh-
bet-i ekâbir rüzgâr resîde ve gûyend. Ahz-i tarikat ez imâm Ca’fer-i Sâdık kerd. Ve ba’zî 
berânend ki irâdet be-Şeyh Ebû Hâşim Sûfî daşt. Velâdet-i o der sene seb’ ve tis’a ittifâk 
üftâd. Vefâteş der Basra sene ihdâ ve sittîne ve mie bûd. Ve nîst o be-sevr-i athal est. 
Ve ân cebeli estez cibâl. Minhüm: Çerâğ-ı şer’ ve millet ve şem-i dîn ü devlet nu’mân-ı 
hadâyik-i hakâyik ummân-ı cevâhir-i meânî vedekayik-i âlem ve ârif sûfî Ebû Hanîfe 
Nu’mân bin Sâbit el-Kûfî imâmet-i şeriat ve hümâm-ı tarikat bûd. Ve der usûl-i a’mâl ve 
furû-ı akvâl derece-i refî’ ve nazar-ı nâfiz daşt. Bisyâr meşâyih râ dîde bûd. Ve bâ İmâm 
Ca’fer-i Sâdık sohbet daşte. Ve Üstâd İbrâhim Edhem ve Fudayl bin İyad ve Bişr-i Hâfî ve 
Dâvûd-ı Tâî bûd âverde end ki çûn be-ziyâret-i Ravz-i Mutahhara-i sâhib-i sadr-ı risâ-
let aleyhi mine’s-salevâtı ezkâhâ ve mine’t-tayyibâtı enmâhâ müşerref şod be-zebân-ı 
niyaz tuhfe-i senâ nisâr ân merkad mazhar kerd. Ve güft es-selâmü aleyke yâ Seyyi-
de’l-Mürselîn ez Ravza-i Tayyibe âvâz âmed ki ve aleyke’s-selâm yâ İmâme’l-Müslimîn 
ve fazl-ı cebîn nerd küvârî çekûne şerh tuvân dâd âverde end ki der bidâyet kâr-ı azm-ı 
uzlet kerd ve rûy-ı ez halk kıyâfet ve libâs peşmen ihtiyâr kerd. Şebî Hazret-i Mustafâ 
râ aleyhi’s-selâm der der hâb dîd ki yâ Ebâ Hanîfe ber ibrâyı ihyâyı sünnet-i men zâhi 
kerdânîde end. Terk-i hâb kebîr ve encümen ilm dâd vesak de. Ve İmâm der edeb ve muâ-
mele be-ğâyetî bûd ki Dâvud-ı Tâî gûyed bîst sâl der hidmet-i vey bûdem ki herkez der 
halâ ve melâ serîr heste nekerd ve pây dırâz nekeşîd. Güftem ey İmam eger de halvet 
sâatî turâ sâyî çe şeved güft yâ Dâvud Hüdâye Teâlâ edeb der halvet nigâh daşten ev-
veliyetrast. Velâdeteş fî sene semânîn mine’l-hicret ittifâk-ı üftâd ve vefâteş bi-dârı’s-
selâm Bağdâd bûd secde-i nemâz fî Receb sene hamsîn ve mie ve medfen-i işan ancâst. 
Minhüm: Sulâtn-ı şeriat ve burhân-ı muhabbet ve tarikat Ebû Abdullah Muhammed bin 
İdrîs bin Abbâs bin Osmân bin Şâfi’ bin Şâyib bin Ubeyde bin Abd-i Yezîd bin Hâşim bin 
Muttalib bin Abdülmuttalib bin Hâşm bin Abdimenâf el-ma’rûf bi’ş-Şâfiî müftî esrâr-ı 
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İlâhî ve mehdî etvâr-ı nâ mütenâhî bûd. Ve fazîlet-i o hemîn pes ki şu’be-i devha-i nü-
büvvet ve semere-i fütüvvet der firâset ve kiyâset yegâne ve der zihn ve zekâ a’cûbe-i 
zamâne bud. Der sinn-i bânezde sâlikî fetvâ dâd ve Ahmed Hanbel ki İmâm-ı cihân bûd 
ve sî sad hezâr hadîs hıfz daşt peşâ kerdî o âmed ko mî ber vey i’tirâz kerdend ki merdî 
bedîn derece merbed kûdki şode est Ahmed güft her çe mâ bâ devârîm o yâd dâded ve 
hakikat-i ân nîz mî dâned ve eger o nebûdî mâ der bârigâh-ı hakikat râh nemî yaftîm. 
Ve Bilâl Havâs güft ez Hazret-i Aleyhisselâm porsîdem ki der hakk-ı Şâfiî çe gûy güft 
yekî ez evtâdest. Velâdet-i o der sene hamsîn ve mie bûd. Vefâtteş be-Mısr âhir-i rûz-ı 
âzîne sâbia aşar Recebü’l-müreccebsene erba’ ve mieteyn ve ömreş pençâh ve çehâr sâl 
bûd. Minhüm: Nâsır-ı sünnet ve kâmi-i bid’at ve mecma-ı dirâyet ve menba-ı hidâyet 
Ebû Abdullah Ahmed bin Muhammed bin Hanbel bin Hilâl bin İdrîs bin Esed ez evlâd-ı 
Rebîa bin Nasr. Yekî ez eimme-i kibâr ve ez meşâyih-i nâmdâr bûd. Ve der tarik-ı sünnet 
kademi râsih daşt ve bî şüphe o râ hâris-i akl ve şer’ ve ârif-i vâsıl ve fer’ güfte end ve der 
vera’ takvâ ve riyâzet ve kerâmât şânî azîm daşt. Ve daâvî-i o be-şeref-i icâbet makrûn 
bûdî. Âverde end ki çûn Mu’tezile der Bağdâd ğalebe kerdend. Güftend o râ teklif bâ bed 
kerd tâ Kur’ân râ mahlûk gûyid ve Mu’tasım Halîfe râ ber ân daştend ki hezmûd tâ o râ 
ber akâbîn güşîdend ve heşt tâzebâne bezdend ki Kur’ân râ mahlûk gûyî negüft. Der 
esnâyı ân ki ber akâbîn bûd. Pendâş küşâde şod. Ve deshâyı vey beste bûdend nâgâh 
destî ez ğayb bedîd âmed ve pendânâreş bîst Halîfe çûn hâlet bedîd be-fermûd tâ o râ 
rehâ kerdend ve hem der ân elem vefât yaft fî şühûr-i sene tis’a aşera ve mieteyn ve kîle 
işrûn. Minhüm: Seyyid-i zühhâd ve kânid-i evtâd Abû Muhammed Abdullah bin el-Mü-
bârek el-Mervezî ez muhteşemân-i erbâb-ı şeriat ve muhteremân-i eshâb-ı tarikat bûd. 
Ve lahza-i ez tâat ve ibâdet ve riyâzet ve mücâhedet nemî âsûd. Yek sâl hac nerdî ve yek 
sâl be-ğazâ reftî ve o râ merza’l-ferîkayn gûyend hem bâ fırka-i şeriat muvâfakat daşt 
ve hem bâ zümre-i 
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Be-ayni’r-rızâ fermânîd ve în muhtasar ber lafz-ı rızâ be-itmâm resîd. Nes’elullâhe 
Teâlâ en yerzâ annâ f’d-dâreyni ve erzânâ bi-inâyetihî elletî ameti’s-sekaleyn. Fe-in-
nehû veliyyü’t-tevfîk rehâü’l-âmilîn hakîk. Temme’l-Kitâbü bi-avni’l-Meliki’l-Vehhâb.








