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OSMANLI ANADOLU'SUNDA TARİKATLARIN 
GENEL DAGILIMI 

OSMAN TÜRER 

Osmanlı kuruluş dönemi ve öncesine kısa bir bakış 

Osmanlı devletinin kurulduğu dönem olan xıv. yüzyıla gelindi
ğinde, tasavvufi düşünce sistemleşip olgunlaşmış, tasavvuf klasikleri 
olarak kabul edilen temel eserler kaleme alınmış, hatta tasavvuf akımı 
kurumsallaşarak birçok tarikat teşekkül etmiŞ bulunmaktaydı. Tasav
vuf akımının tarihi gelişim sürecine baktığımızda, Abbasiler döne
minde tasavvufi düşüncenin sistenıleşip olgunlaştığını, Selçukluların 
hakimiyet çağlarında bu düşüncenin kurumsallaşıp tarikatları ortaya 
çıkardığını, Osmanlı döneminde ise bu tarikatların yaygınlaşarak İslam 
toplumunun bütün kesimlerini etkisi altına aldığını görmekteyiz. 

Osmanlı devleti kurulmadan önce, önde gel~n tarikatların birçoğu 
kurulmuş ve belli ölçüde yaygınlaşmış bulunuyordu. Bu tarikatlar ve 
pirleri şunlardır: 

Kô.zerüniyye: Ebfı İshak.-ı Kazerfıni (ö.426/1034). 

Yeseviyye: Hoca Ahmed-i Yesevi (ö.562/1167). 

Kô.diriyye: Abdülkadir-i Geylfıni (ö.562/1167). 

RifİJiyye: Seyyid Ahmed-i Riffil (ö.578/1182). 

Medyeniyye: Ebu Medyen-i Tilemsani (ö.590/1193). 

Kübreviyye: Necmeddin-i Kübra (ö.618/1221). 

Sühreverdiyye: Şihabeddin-i Sühreverdi (ö.632/1234). 

Çeşöyye: Hasan-ı Çeşti (ö.633/1237). 

Şô.zeliyye:Ebu'l-Hasan-ı Şazeli. (ö.656/1258). 

Bektô.şiyye: Hacı Bektaş-ı Veli (ö.669/1270). 

Mevleviyye: Mevlana Celaleddin-i Rılnıi. (ö.672/1273) 
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Bedevvi)'e: Ahmed-i Bedevi (ö.675/1276). 

Desiıki)'J'e: İbrahim-i Destıki (ö.693/1295). 

Sa'diyye: Sa'deddin-i Cibavi (ö.700/1300). 

Bunların dışında, k.'Uruluş tarihi itibariyle daha sonraki dönem
lere tekabül eden ve Osmanlı toplumunda bayii etkili olan birkaç ana 
tarikat daha vardır ki, bunları da yeri gelmişken hatırlatmakla fayda 
vardır: 

Halveti)'J'e: Siraceddin Ömer-i Halveti (ö.750/1350). 

Nakşibendiyye: Bahaeddin-i Nakşibend (ö.790/1391). 

Bayrômiyye: Hacı Bayram-ı Veli: (ö.833/1430). 

Zeyniyye: Zeyneddin-i Hafi (ö.838/1434). 

Diğer taraftan, Anadolu'nun islfunlaşma sürecine ve dini-kültü
rel tarihine baktığımızda, daha Osmanlı devleti kurulmadan önce, 
bu bölgenin çok canlı ve bir o kadar da renkli bir tasavvufi hayata 
sahne olduğuna şahit olmaktayız. 1071'de gerçekleşen Malazgirt zafe-· 
rinden sonra artarak devam eden ve Moğol istilasıyla daha da hızla
nan, Orta Asya, Horasan, Maveraünnehir ve İran bölgelerinden Ana
dolu'ya Türkmen göçleri esnasında, Abdal, Gazi, Kübrevi, Sühreverdi, 
Yesevi, Kalenderi vb. çeşitli tarikat ve meşrebe mensup pek çok sfıfi 
derviş bu bölgeye gelip yerleşmiştir. Gerek Moğol isti~asının zorlaması, 
gerekse Anadolu'nun siyasi ve sosyal şartlarının cazibesi, bu bölgeye 
çeşitli bölgelerden pek çok tasavvuf erbabının gelmesine sebep olmuş
tur. Bunlar arasında, tasavvuf tarihine abide isimler halinde malolmuş 
büyük şahsiyetler de vardır. Konya'da, "vahdet-i vücfıd" adlı tasavvuf 
felsefesinin zirve ismi Muhyiddin İbn Arabi, onun önde gelen talebesi 
Sadreddin-i Konevi, Evhadüddin-i Kirmaru, Müeyyededdin-i Cendi, 
Sa'deddin-i Fergaru ve Mevlana Celaleddin-i Rfımi, Tokat'la Lemeô.t 

sahibi Fahreddin-i Iraki, Kayseri ve Sivas' ta Mirsôdü '1-İbô.d sahibi Nec
meddtn-i Daye ve Kırşehir' de Hacı Bektaş-ı Veli bunlardan bazılarıdır. 
Bunun yanı sıra Anadolu dışında yaşamış olan birçok meşhur muta
savvıf da eserleriyle bölgenin tasavvufi canlılığına etki etmiştir. Kısa
cası. XIII. yüzyıl Anannlıı'su oldukça yoğun bir tasavvuf fikriyatı ve 

yaşantısına sahne olmuştur. 
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Türk tasavvuf tarihi açısmdan, XIII. ve XIV. yüzyıllar, teorik 
anlamda klasik tasavvufi düşüncenin en parlak dönemini teşkil ettiği 

halde, tarikatların Anadolu'daki ihtişamlı dönemleri XV. yüzyıl ve 
sonrasına rastlar. Bununla beraber, Osmanlı devleti henüz h.-urulma
dan önce, ileriki yüzyıllarda giderek daha yaygın ve etkin hale gelecek 
olan Mevleviyye ve Bektaşiyye tarikatları ilk defa An?dolu'da kurul
muş ve tarih sahnesindeki yerlerini almış bulunuyorlardı. Ayrıca, aynı 
dönemde bu bölgede Kübreviyye, Kfızerfıniyye ve Rifaiyye gibi daha 
önceden başka bölgelerde kurulmuş birtakım tarikatlara kısmen de 
olsa rastlanmaktaydı. 

Yine, Fütüvvet teşkilatının Anadolu'daki uzantısı diyebileceği
miz bir esnaf h.-uruluşu olan Ahilik, söz konusu dönemde Anadolu 
toplumunun bilhassa büyük yerleşim merkezlerinde ekonomik ve 
sosyal hayatını tanzim eden çok önemli bir teşkilat durumundaydı. 
Aşıkpaşazade'nin Alıiyôn-ı Rıim (Anadolu Ahileri) dediği bu teşkilat, 
XIII. yüzyılın ikinci yarısından XV. yüzyılın ortalarına kadar Anada~ 
lu'nun sosyal ve kültürel hayatında önemli bir fonksiyon icra etmiştir. 
XIII. yüzyılda Anadolu'da birtakım büyük devlet ricalinin, kadıların, 
müderrislerin, büyük tüccarların ve çeşitli tarikatlara mensup şeyhle
rin, bir Ahi kuruluşu olan Fütüvvet teşkilatına girdikleri görülmekte
dir. Ahilerin ileri gelenleri arasında Osman Gfızi'nin kayın pederi Şeyh 
Edebali'nin de bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı beyliği, devletinin 
temelini atarken, Ahilik'ten ve Şeyh Edebali, Ahi Hasan, Ahi Mahmud, 
Candarlı Kara Halil gibi Ahi reislerinin nüfilzundan oldukça yarar
lanmıştır. Hatta Sultan I. Murad Ahiler'in reisliğini bile üstlenmiştir. 
Fütüvvet kuralları birçok bakımdan Sühreverdi'nin Avôrifü 'l-Maô
rif'indeki tasavvufi prensip ve kurallarla hemen hemen aynı olan Ahi
lik, usul, adab ve erkanlarında dış görünüş itibariyle Riffiller'den pek 
çok iktibaslarda bulunduğu gibi, çeşitli açılardan Mevlevilik, Bektaşi
lik ve Halvetilik gibi tarikatlarla da alakası olan bir teşkilattır. 

Ahi teşkilatından başka, yine Aşıkpaşazade'nin farklı birer zümre 
olarak zikrettiği Gôziyôn-ı Rum (Anadolu Gazileri veya Alperenler), 
Bacıyôn-ı Rum ve Abdalfın-ı Rum adlı dini-tasavvufi zümreleri de, 
XIII. ve xıv. yüzyıl Anadolu'sunda faaliyet gösteren tasavvuf akımları 

arasında zikretmek gerekir. 
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Gôziyôn-ı Rüm, bazı kaynaklarda Alp/er ve Alperenler diye de anıl
maktadır. Gölpınarlı'ya göre Fütüvvet teşkilatının seyfi kolunu teş
kil eden bu J...-uruma mensup olan Turgut Alp, Akça Koca, Konur Alp 
gibi mücahidler, etraflarındaki pek çok müridleriyle birlikte, bir yan
dan orduların savaş ruhunu güçlendirirken, bir yandan da manevi 
otoriteleri sayesinde toplum nizamının J...-uvvetlenmesine yardımcı 
oluyorlardı. 

Bazı araştırıcılarca, Bacıyôn-ı Rüm (Anadolu Bacıları) adlı züm
renin, Al1i teşkilatının kadın kolunu temsil ettiği düşünülmektedir. 
Genellikle Anadolu Ahi teşkilatının kurucusu olarak kabul edilen ve 
Ahi Evren diye şöhret bulan Şeyh Nasıruddin Mahmfıd'un hanımı 
Fatma Bacı'nın, Bacıyan-ı Rfım'un lideri ve mürşidesi olduğu da ileri 
sürülüyor. Bu teşkilata mensup hanımlar, bir tarikat ruhu ve disiplini 
içerisinde sürdürdükleri faaliyetlerle, toplumun kadın kesimi bünye
sinde pek çok hizmet ifa etmişlerdir. 

Bu zümrelerden Abdalôn-ı Rüm (Anadolu Abdalları) ise, Anado
lu'nun kırsal kesimlerindeki Türkmen kabileleri arasında faaliyet gös~· 
teren ve Haydari, Kalenderi, Hurufi vb. meşreblere mensup heterodoks 
(Ehl-i Sünnet dışı) dervişlerin oluşturduğu bir teşkilattır. Baba İlyas-ı 
Horasani'ye nisbetle Babailer diye de meşhur olmuştur. Abdal veya 
Baba ismini taşıyan bu dervişlere Horasan Erenleri de denilmektedir. 
Bu zümreye mensup olup, Bursa fethine katılan Abdal Musa, Geyikli 
Baba, Duğlu Baba ve Abdal Murad gibi dervişlere, Orhan Bey Uludağ 
yamaçlarında birer zaviye yaptırmış ve vakıflar tayin etmiştir. Bu zavi
yelerin hepsi XVIL yüzyılda bile faal durumda idiler. 

Bu dönemde, Abdullah Mencek ve Beyce Şeyh Gürkani adlı Orta 
Asya kökenli zatlar tarafından Tarsus'ta kurulan Türkistan zaviyeleri 
de hayli dikkat çekicidir. Bu zaviyeler, hem bu bölge ile Anadolu ara
sındaki iletişimi sağlamış, hem de o bölgede seyahat eden insanlara 
yardımcı olmuşlardır. 

Osmanlı devletinin kuruluş dönemi olan xrv. yüzyılda, çeşitli böl
gelerden gelmiş, farklı meşreb ve tarikata mensup birçok tasavvufi 
Şahsiyet Ve zümrelere rastlanmakla beraber, tP.kkA VP. zaviyeleriyle teş
kilatlı bir yapıya kavuşmuş tarikatlar sonraki yüzyıllara kıyasla henüz 
yeterince yaygın değildir. Buna rağmen, Osmanlı devletinin kuruluş 
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dönemlerinde Anadolu' da tasavvuf ve tarikat hayatının bir hayli canlı 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı devletinin Anadolu'da 
siyasi bütünlük ve sosyal huzuru sağlamasıyla birlikte, Anadolu top
rakları tarikatların daha da gelişip yaygınlaşmasına müsait hale gel
miştir. Osmanlı devletinin giderek güçlenmesi ve sınırlarını dal1a da 
genişleterek asırlarca hakimiyetini sürdürmesi, tasavvuf tarihi açısın
dan tarikatların en yaygın, aktif ve canlı dönemini Osmanlı İmparatoı:
luğu döneminde yaşamasına sebep olmuştur. 

Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde Anadolu'da faaliyet gösteren 
tarikatlara kısaca bir göz attığımızda şahit olduğumuz manzara şudur: 
Devletin J.aıruluş dönemlerinde Anadolu şehirlerinde mevcut olan en 
mühim tarikatlar Mevleviyye ve Riffilyye idi. Mevlevilik xıv. yüzyılda 
Anadolu'nun birçok bölgesine yayılmış bulunuyordu. Rifailik ise, aynı 
yüzyılın ilk yarısında İzmir, Bergama, Amasya ve daha başka bölge-
lerde yayılmış durumdaydı. · 

Fuat Köprülü, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Halvetiyye'nin de 
Anadolu'da mühim bir yere sahip olduğunu belirtir. Ancak bu tarika
tın Anadolu'da yaygınlaşması ve geniş kitlelerce benimsenmesi, XV. 

yüzyılın sonlarından itibaren, tarikatın ikinci piri kabul edilen Yah
ya-yı Şirvani'nin (ö.1464) halifeleri vasıtasıyla olmuştur. 

XIII. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'da görülmeye başlayan 
Kazerılniyye tarikatı, xrv. ve XV. yüzyıllarda da varlığını devam ettir
mekle beraber, daha sonra kaybolmuştur. 

İlk defa XV. yüzyılın başlarında Amasya'da kurulan bir tekke ile 
Anadolu'daki faaliyetlerine başlayan Nakşbendiyye tarikatının yaygın
lık kazanması, aynı yüzyılın ikinci yarısında Simav' da faaliyet gösteren 
Molla Abdullah-ı İlahi (ö.1491) ile, tarikatı İstanbul'da yaymayı başa
ran halifesi Emir Ahmed-i Buhari'den (ö.1516) sonra gerçekleşmiştir. 

Somuncu Baba diye meşhur olan Hamideddin-i Aksarayi'nin 
(ö.1412) halifesi Hacı Bayram-ı Veli (ö.1430) tarafından Anadolu'da 
XV. yüzyılın ilk yarısında kurulan Bayramiyye tarikatı ise, daha kuru
cusu hayatta iken büyük bir şöhret kazanmış, önde gelen halifelerince 
oluşturulan Şemsiyye ve Melamiyye ile, daha sonra teşekkül eden Cel
vetiyye kolları vasıtasıyla yayılma imkanı bulmuştur. 
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Kübreviliğin Anadolu'daki ilk temsilcisi, Emir Sultan adıyla şöhret 
bulan Buhara'lı Şemseddin Muharnmed'dir (ö.1429). Dergahını Bur
sa'da k"Uran bu zal, kısa zamanda herkesin takdir ve saygısını kazandığı 
gibi, Yıldmm Biı.yezid'in de damadı olmuştur. Daha kendi sağlığında, 
müridleri vasıtasıyla tarikatı Balıkesir, Edincik, Gelibolu, Edremit ve 
Tuzla'nın yanı sıra, Aydın ve Saruhan sancaklanyla Karaman gibi Ana
dolu'nun birçok bölgesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Buna rağ
men bu tarikat, diğer birçok tarikatın aksine uzun süre varlığını devam 
ettirememiş, iki nesil sonra etkisini tamamen yitirmiştir. 

Kısaca zikredilen bu tarikatlardan başka, İbn Arabi'nin sistem
leştirdiği "Vahdet-i Vücüd" düşüncesi veya Ekberiyye mektebi de 
Osmanlı'nın kuruluşundan önce, Anadolu'da önemli şahsiyetler tara
fından temsil edilmekteydi. XIII. yüzyılın ikinci yarısında Danişmend 
ülkesinin hakimi Pervane Muineddin Süleyman [ö.1278), uzun süre 
İbn Arabi'nin halifesi Sadreddin-i Korıevi'ye talebelik yapmış ve fikir
leriden etkilendiği bu ekol mensuplarını himaye etmiştir. Konevi'nin 
talebelerinden Müeyyededdin-i Cendi, Saideddin-i Fergani ve Fah
reddin-i Ira.ki, Pervane Süleyman'ın Tokat'la kendileri için yaptırdığı 
medrese ve tekkede faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ekberiyye hareketi, 
Osmanlı'nın ilk dönemlerinde de güçlü temsilciler elinde varlığını 
sürdürmüştür. Bu temsilcilerin başta geleni, İbn Arabi'nin Flısüsu'l-Hi
kemi'ni Arapça şerheden ve İznik'te kurulan ilk Osmanlı medresesinin 
baş müderrisliğini yapan Davfıd-ı Kayseri'dir (ö.1350). Bu zat, Saclxed
din-i Konevi'nin talebesi Abdürrezztık-ı Kaşiini'nin (ö.1329) yanında 
yetişmiştir. Davfıd-ı Kayser-i'den sonra Ekberiyye ekolü, ilk Osmanlı 
şeyhülislamı olarak bilinen Molla Fenari (ö.1430), onun talebesi Kut
beddin-i İznik! (ö.1450), meşhur Muhammediyye'nin müellifi Yazı
cızade Muhammed (ö.1451), Çelebi Halife diye bilinen Cemfil-i Hal
veti (ö.1506) vb. meşhur filim ve sfıfilerce temsil edilmiş ve pek çok 
tarikatı da etkileyerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde Anadolu'nun tasavvuf ve 
tarikatlar açısından arzettiği durum hakkında bu kadar bilgi verdik
ten sonra, Osmanlı imparatorluğunda tarikatların dağılımına geçebi
liriz. Ancak burada, konuyu inceleyiş tarzımız hakkında bazı hatır
latmalar yapmamızda fayda vardır. Şöyle ki, bu çalışmanın kapsamı, 
Osmanlı imparatorluğunda görülen bütün tarikatları ve kollarını tefer-
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ruatlı bir şekilde ele almaya müsait d~ğildir. Çünkü, her bir ana tari
katın ve halla onların herhangi bir kolunun tarihini incelemek, müsta
kil birer çalışmayı gerektirir. Durum böyle olduğuna göre, biz burada, 
Osmanlı imparatorluğu döneminde faaliyet gösteren belli başlı tarikat
lara, önemli temsilcilerine ve varsa o tarikattan doğan kollara temas 
etmekle yetinmek durumundayız. 

Osmanlı Dönemi 

XIV. yüzyıl, Osmanlı toprakları açısından tarikatların oluşum döne
mini temsil ederken, XV. yüzyılla birlikte müstakil tarikatlar ve onların 
kolları teşekkül etmeye, bunlara ait tekke ve zaviyele~ kurulmaya baş

lamıştır. Biz burada, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren başlıca 
tarikatların tarih içinde arzettiği gelişme seyrini ve genel dağılımını 
ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağı'.?. 

Kadiriyye 

İslam tarikatlarının en eski ve en yaygınlarından olan Kadiriyye, 
Xll. yüzyılda Abdülkadir-i Geylani tarafından kurulmuştur. Gelişme
sini Xlll.-XV. yüzyıllar arasında Orta Doğu başta olmak üzere Osmanlı 
imparatorluğu dışındaki müslüman ülkelerde sağlamıştır. 

1. Eşrefiyye: 

Kadiriliği ilk defa Anadolu'ya getiren zat, Eşrefoğlu Abdullah-ı 
Rılmi'dir (ö.1469). Divôn, Müzekki'n-Nüfiıs ve Tarikatnôme adlı eser
leriyle asırlardır şöhretini koruyan Eşrefoğlu, önceleri Ankara' da Hacı 
Bayiam-ı Veli'nin terbiyesi altında seyrü sülfıkünü tamamlayıp Bayra
miyye tarikatı icazeti almış ve şeyhinin kızıyla evlewniştir. Daha sonra 
şeyhinin tavsiyesi üzerine Hama'da bulunan Kadiri şeyhi Hüseyn-i 
Hamevi'ye intisab etmiş ve Kadiriyye tarikatı icazeti alarak memle
keti olan İznik'e dönüp, kendi adına kurduğu Eşrefiyye'yi, İznik mer
kez olmak üzere Bursa ve Batı Anadolu'da yaymayı başarmıştır. Böy
lece Kadiriyye tarikatı Anadolu'ya girdiği gibi, onun Eşrefiyye kolu da 
teşekkül etmiştir. Kadiriyye'yi Anadolu'ya ilk defa getirip neşreden zat 
olduğu için, Eşrefoğlu Rumi Osmanlı ülkesinde Kadiriyye'nin ikinci 
Piri (Pir-i S8.ni) olarak kabul edilmiştir. Eşrefiyye, Emir Sultan'ın tari-
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katı (Kübreviyye) ile, Bayramiyye ve Kadiriyye'nin mezcedilmesinden 
ve bazı ilaveler yapılmasından meydana gelmiştir. 

Eşrefiyye'nin ilk tekkesi, Eşrefoğlu Rumi'nin İznik'te 1..llrduğu tek
kedir. Burası Eşrefiyye'nin merkezi durumundadır. Bu dergah, Anado
lu'nun en önemli tasavvuf ve tarikat merkezlerinden biri olarak, Xl.X. 
yüzyıla kadar faaliyetlerini sürdürmüş ve tasavvuf kültürünün yayıl
masında önemli hizmetler ifa etmiştir. Eşrefoğlu'ndan sonra dergahın 
postnişinliğini, önde gelen halifesi Abdurral1im-i Tirsi (ö.1519) üstlen
miştir. Bu dergah, Xl.X. yüzyılda, merkez olma fonksiyonunu, Eşrefiy
ye'nin ikinci derecede önemli dergahı olan Bursa'daki İncirli dergahına 
devretmiştir. Zaman içinde Lefke, Pazarköy ve Gemlik Küçükl-umla'da 
1..llrulan dergahlar, tarikatın önde gelen faaliyet merkezleri olmuştur. 
XVIII. yüzyıldan sonra Salı Tekkesi diye de tanınan Bursa'nın Çatal
fırın semtindeki Numaniye dergahı, tarikatın önemli merkezlerinden 
biri olup, faaliyetlerini XX. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür. 
İstanbul'daki en meşhur Eşrefi tekkesi ise, Abdal Yakup Dede tekkesi 
olarak da bilinen Hekirnoğlu Ali Paşa tekkesidir. 

2. Rı'imiyye 

Kadirilik, İstanbul'a ancak xvn. yüzytlın başlarında Tosya'lı 
İsmail-i Rumi (ö.1631) vasıtasıyla girebilmiştir. Hem Bağdat'taki Kadiri 
şeyhi Feyzullah Efendi' den, hem de Mısır' da bulunan bir başka Kadiri 
şeyhi Ahmed-i Mısri'den Kadiri hilafeti alan Rumi, Mısır'dan Anado
lu'ya dönüşünü müteakip, Tosya ve Kastamonu'da kendi adına tek
keler kurduktan sonra, İzmir, Manisa, Bursa, İzmit, Tekirdağ, Edirne, 
Selanik, İştib, Köstence, Filibe, Siroz ve Temeşvar'ı dolaşarak Kadiriliği 
buralarda yaymaya çalışmıştır. Daha sonra İstanbul'a gelerek Fatih'teki 
Sofular camiinde tarikatını yaymaya başlamış, bilahere Tophane'de 
kendi adına ilk Kadiri tekkesini kurarak irşad faaliyetlerini sürdür
müştür. İsmail-i Rumi Asitanesi veya Kadirihane Tekkesi adıyla tanı
nan bu tekke, bundan böyle adeta Osmanlı imparatorluğu dahilindeki 
bütün kfıdirllerin merkezi olarak kabul edilmiştir. Böylece Rfımiyye 
adıyla Kadiriliğirı bir başka kolu teşekkül etmiştir. İsrnill-i Rfuni de 
Eşrefoğlu gibi Osmanlı topraklarında Kadiriyye'nin Pir-i Saru' si olarak 
kabul edilmiştir. İstanbul' da Kadirihane Tekkesi'nin kurulmasıyla bir
likte, XVII. yüzyıldan itibaren Kadirilik İstanbul'da merkezi yönetim 
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esasına göre örgütlenmeye başlamış, İmparatorluk dahilindeki bütün 
Kadiri tekkelerinin şeyh atamaları bu merkezin yetkisine verilerek 
güçlü bir idari yapı oluşturulmuştur. Bu merkezi tekke Cumhuriyet 
dönemine kadar faaliyetini sürdürmüştür. Hüseyin Vassaf Bey Sefine-i 
Eıı/iya'da tekkede şeyhlik yapan zatların isim ve kısa biyografilerini 
vermektedir. 

Görüldüğü gibi, İslam dünyasının en eski ve en yaygın tarikatla
rından biri olan ve pek çok kollara ayrılan Kadiriyye tarikatı, Osmanlı 
topraklarında ancak Eşrefiyye ve Rümiyye kolları vasıtasıyla temsil 
edilmiştir. 

Halvetiyye 

Bu tarikat, Osmanlı imparatorluğunda görülen en yaygın ve en 
müessir tarikatlardan biridir. xrv. yüzyılda Ebu Abdillah Siraceddin 
Ömer b. Ekmeleddin-i Lahci el-Halveti (ö.1394 veya 1397) tarafından 
İran topraklarında kuruları bu sünni tarikat, XV. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Osmanlı topraklarına girmiş ve hızla yayılarak, zamanla 
pek çok kola ayrılmıştır. Zaman içinde Anadolu' da kurulup gelişen ve 
müstakil birer tarikat gibi telakki edilen birçok tarikat esasında Halve
tiyye'nin birer şubesi durumundadır. 

Halvetiliğin Osmanlı topraklarına girişi ve yayılışı, daha ziyade 
bu tarikatın "plı-i sani"si kabul edilen Seyyid Yahya-yı Şirvaru'nin 
(ö.1464) halifeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu tarikatı 
Anadolu'ya ilk getiren ve Amasya havalisinde yayan zat, Şirvaru'nin 
mürşidi Şeyh Sadreddin-i Şirvanl'nin bir başka halifesi olan Amas
ya'lı Pir İlyas (ö.1410) olmuştur. Halvetiyye'nin Osmanlı ülkesindeki 
gelişme seyrini ve faaliyet sahalarını incelerken, Plı İlyas-ı Amasi'den 
başka, Şirvaru'nin yetiştirip Anadolu'ya gönderdiği ve her birisi bir 
kol kurucusu kabul edilen şahsiyetlere ve onların kurdukları kolların 
zaman içindeki yayılmasına göz atmak gerekir. 

Pir İlyas irşad faaliyetini, Amasya' da Halvetiler adına yaptırıları ilk 
tekke olan Gümüşlüoğlu Tekkesi'nde sürdürmüştür. O'nun vefatından 
sonra, tekkenin şeyhliğini halifesi Şeyh Zekeriyya-yı Halveti, ondan 
sonra da Pir İlyas'ın kızından torunu Abdurrahman Çelebi devam 
ettirmişlerdir. Bu tekkede Halvetiler'in faaliyeti XVI. yüzyıl sonlarına 
kadar devam etmiştir. Amasya' da Pir İlyas'ın halifelerine ait bir başka 
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tekke ise, Yakup Paşa'nın Gümüşlüoğlu Abdurrahman Çelebi için yap
lırdığı tekke olup, burası da XVII. yüzyılda dahi faal durumda idi. Pir 
İlyas'ın Şeyh Tahiroğlu isminde bir başka halifesinin de Tokat'ta irşad 
faaliyetinde bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. 

Halvetiyye'nin hızlı bir yayılma sürecine girmesini sağlayan zat, 
sözü edilen Seyyid Yahya-yı Şirvani'dir. Onun sayesinde tarikat Ana
dolu başla olmak üzere pek çok bölgeye yayılma imkanı bulmuştur. 
Şemahi'de doğan Şirvani, Tebriz'de tahsilini tamamladıktan sonra 
tasavvuf yoluna süluk ederek Şeyh Sadreddin-i Halavi'nin hizmetine 
girmiş ve hilafet almıştrr. Şeyhinin kızıyla da evlenen Şirvani, daha 
soma Bakü'ye yerleşerek, vefatına kadar irşad faaliyetlerini orada sür
dürmüştür. Onun yetiştirip etrafa gönderdiği halifeleri vasıtasıyla Hal
vetilik zamanla klasik tasnife göre dört ana kola ayrılmıştır: 

1. Dede Ömer-i Ruşeni (ö.1486) tarafından kurulan Rıişeniyye. 

2. Çelebi Halife diye meşhur olan Cemal-i Halvetl'nin (ö.1493) kur-
duğu Cemôliyye. · 

3. Yiğitbaşı lakabıyla tanınan Ahmed Şemseddln-i Marmaravi'nin 
( ö.1597) kurduğu Ahmediyye. 

4. Şemseddin Ahmed-i Sivasi ( ö.1597) tarafından kurulan Şemsiyye. 

Ancak bu kollar teşekkül etmeden önce, yine Şirvani'nin halifele
rinden Molla Habib-i Karamanı (ö.1496), Karaman, Ankara, Amasya 
ve Sivas ha valilerini bizzat dolaşarak tarikatını yaymağa çalıştığı gibi, 
yetiştirdiği müridleriyle de hizmetlerinin farklı bölgelerde devam 
etmesini sağlamışlır. Mudurnu'lu Şeyh Davfıd-ı Halveti (ö.1507) 
bunlardan biridir. Karamani'nin Amasya'da Hızır Paşazade Mehmed 
Paşa'nın (ö.1485) yaptırdığı Mehmed Paşa Tekkesi'nde başlattığı irşad 
faaliyeti, halefleri tarafından XVI. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiril
miştir. Yine Karamani'nin Amasya'daki bir başka halifesi el-Hac Hızır-ı 
Amasi'nin başlattığı bir silsile, bilahere yukarıda bahsedilen ana kol
lardan Şemsiyye'yi ortaya çıkarmıştır. 

Karamani'nin memleketi olan Karaman' da başlattığı irşad faaliyeti, 
kendisinden sonra halifesi Cemaleddin İshak-ı Karamanı (ö.1526) tara

fından devam ettirilmiştir. Cemal Halife ismiyle meşhur olan.bu zat, 
bilahere İstanbul'a giderek, önce vezir-i a'zam Piri Meh.med Paşa'nın 
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Zeyrek'te kendisi için yaptırdığı zaviye/camide, daha sonra yine aynı 
zatın kendisi için Fatih'te yaptırdığı Koruk Tekkesi'nde irşad faaliyetini 
sürdürmüştür. Sütlüce semtinde de bir tekkesi bulunan Cemal Hali
fe'nin Ezelizade Abdurrahman Efendi (ö.1565) adındaki halifesi Kon
ya'da Sahib Ata Zaviyesi'nde uzun yıllar irşad hizmetinde bulunmuş
tur. Bu zattan sonra aynı hizmeti sırayla Veşne Efendi ve Yayabaş.ızade 

Hızır Efendi devam ettirmişlerdir. Habib-i Karamiini'nin Cemal Hali
fe'den başka, İstanbul'da faaliyet gösteren diğer bir halifesi de, Üskü
dar Kuzguncuk'ta Nakkaştepe'deki dergahta faaliyetini sürdüren Nak
kaş Baba' dır. Onun hizmetini de, kendisinden sonra oğlu Derviş Çelebi 
(ö.1560) devam ettirmiştir. 

1. Rüşeniyye: 

Bu kolun kurucusu Dede Ömer-i Ruşeni, Aydın'h olduğu için 
Ruşeni (Aydın'lı demektir) mahlasını kullanmıştır. Bakü'ye giderek 
Seyyid Yahya-yı Şirviini'nin hizmetine giren Ruşeni, hilafet almış, 
şeyhinin vefatından sonra Gence, Tebriz, Berdaa ve Karaağaç bölge
lerinde tarikatını neşretmiştir. Ruşeniyye'yi Anadolu'ya getiren zat, 
Ruşeni'nin önemli halifelerinden olan, Gülşeniyye şubesinin kuru
cusu Şeyh İbrahim-i Gülşeni'dir (ö.1533). Dolayısıyla Halvetiyye'nin 
ana kollarından olan Ruşeniyye, Osmanlı topraklarında Gülşeniyye 
şubesi vasıtasıyla yayılmıştır. 

a. GülşeniJ')'e: 

Aslen Diyarbakır'lı olan İbrahim-i Gülşeni, genç yaşta Tebriz'e gide
rek Ruşeni'ye intisab etmiş ve şeyhinin vefatına kadar orada kalmıştır. 
Şeyhinin vefatı üzerine onun makamında bir müddet görev yaptıktan 
sonra, Şiilerin baskısı sebebiyle oradan ayrılarak Diyarbakır'a dönmüş 
ve bir müddet de burada irşad faaliyetine devam etmiştir. Daha sonra 
Urfa üzerinden Kahire'ye gitmiş ve oraya yerleşmiştir. Yavuz Sultan 
Selim Mısır'ı fethettiğinde, kendisini ziyaret etmiş ve onun talimatıyla 
Müeyyediyye Camii yanında 1524 yılında ilk Gülşen! dergahı yapıl
mıştır. Burada irşad faaliyetini sürdüren ve çok büyük bir rağbet gören 
İbrahim-i Gülşen!, bir ara Kanuni Sultan Süleyınan'ın daveti üzerine 
İstanbul'a giderek bir müddet de orada kalmıştır. Bu esnada devlet 
ricalinden ve medrese çevrelerinden pek çok önemli zevatı tarikatına 
bağlamayı başarmıştır. Nihayet İstanbul'daki makamı.na Şeyh Hasan-ı 

Osmanlı Anadolu'sunda Tarikatların Genel Dağılımı 1 265 



Zarifi'yi (ö.1569) bırakarak tekrar Mısır'a dönen Gülşeni, beş yıl sonra 
orada vefat etmiştir. 

Hasan-ı Zarifi, Kumkapı'da kendisi için yaptırılan mescid ve zavi
yenin yanı sıra, Rumeli Hisarı'nda kendi 1...-urdurduğu, sonradan Dur
muş Dede Tek.kesi diye meşhur olan tekkede faaliyetini sürdürmüştür. 
Gülşeni'nin diğer halifeleri Sadık Ali Efendi (ö.1554) Diyarbakır'da, 
Aşık Mustafa Efendi (ö.1563) Edirne'de, oğlu Ahmed-i Hayali (ö.1569) 
Mısır'da, Muhyiddin-i Karamani (ö.1550) de Gebze'de Gülşeniyye'yi 
yaymaya devam etmişlerdir. Muhyiddin-i Karamani, şeriata aykırı 

görülen görüşlerinden dolayı Şeyhülislam Ebussufıd Efendi'nin fet
vasıyla idam edilmiştir. Onun makamına Şeyh Kerimüddin Efendi 
geçmiştir. 

Dede Ömer-i Rüşeni'nin halifelerinden Kütahya'lı Muhammed 
Demirtaş'a (ö.1529) nisbetle Demirtaşiyye isminde bir başka tali kol 
neşet etmiştir. Bu zat tekkesini Kahire yakınlarında kurarak, faaliyetini 
o bölgede sürdürmüştür. 

Halvetiyye'nin Gülşeniyye kolundan Sezaiyye ve Hfiletiyye isminde · 
iki tali kol daha türemiştir. Sezaiyye'nin kurucusu Şeyh Hasan-ı Sezai 
(ö.1738), Haletiyye'ninki ise Şeyh Hasan-ı Haleti Efendi'dir (ö.1911). 

2. Cemôliyye: 

Halvetiyye'nin ana kollarından biri olup, Şeyh .Cernfil-i Halveti 
( ö.1493) tarafından kurulmuştur. Babasının kazasker olmasından dolayı 
Çelebi Halife ismiyle meşhur olmuştur. Aslen Aksaray'lı olup, Şeyh 
Cemfileddin-i Aksarayi neslindendir. İlk önce İstanbul'da Zeyniyye 
şeyhlerinden Kastarnonu'lu Hacı Halife' den (ö.1489) tasavvuf terbiyesi 
alan Çelebi Halife, daha sonra Karaman'a gelerek Halveti şeyhi Abdul
lah-ı Karamaru'ye intisab etmiş, onun vefatı üzerine Tokat'la bulunan 
Halveti şeyhi Tahiroğlu'nun hizmetine girmiştir. Onun da vefatı üze
rine, Erzincan'da bulunan Pir Muhammed-i Erzincani'ye bağlanarak 
hilafet icazeti almış ve Amasya'ya gelip irşad faaliyetlerine başlamış
tır. Daha sonra il. Bayezid'in daveti üzerine İstanbul'a giderek, sadra
zam Koca Mustafa Paşa'nın kendisi için tesis ettirdiği tekkede vefatına 
kadar hizmetine devam etmiştir. · 
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Çelebi Halife, sağlığında gerek İstanbul'da, gerekse bazı Anadolu 
şehirlerinde birtakım halifelerini irşadla görevlendirmiş ve tarikatının 
yayılmasına çalışmıştır. Bunlardan, Sünbüliyye'nin kurucusu Sünbül 
Sinan Efendi (ö.1529), Tophane' deki Karabaş tekkesinde şeyhlik yapan 
Kasım Çelebi (ö.1518), İstanbul, Karaman ve Şam'da şeyhlik vazifesi 
yapan Şeyh Üveys (ö.1524'ten sonra) ve İstanbul'da Ayasofya Camü 
yakınındaki Erdebil Tekkesi'ni k."tlran ve şeyhliğini yapan Şeyh Sina
neddin Yüsuf-ı Erdebili (ö.1544) zikredilebilir. Bu halifeler de aynı 
şekilde birçok halife ve mürid yetiştirerek, tarikatın yayılmasına gay
ret etmişlerdir. Mesela bunlardan Kasım Çelebi, meşhur Şeyh Karabaş 
Ramazan Efendi (ö.1545 veya 1556) ile Sofyalı Bali Efendi'yi (ö.1553) 
yetiştirmiştir. Sofyalı Bali de, Kurt Mehıned Efendi (ö.1589) ve Nured
dinzade diye bilinen Mustafa Muslihiddin (ö.1574) başta olmak üzere, 
rivayet edildiğine göre dörtyüz kadar halife yetiştirmiştir. Yine Çelebi 
Halife'nin halifesi Şeyh Üveys'in "yetmiş bin kişiye tarikat hırkası giy
dirdiği"ni Atayi kaydetmektedir. 

a. Sünbüliyye: Cemaliyye'nin bir şubesi olan Sünbüliyye, Çelebi 
Halife'nin en önde gelen halifesi (balifetü'l-hulefa.sı) Sünbül Sinan 
Efendi (ö. 1529) tarafından kurulmuştur. Asıl adı Yusuf b. Ali olan 
bu şeyhe Sinaneddin Yusuf da denilmektedir. Aslen Merzifon'ludur. 
İstanbul'da Efdalzade'den akli ve nakli ilimleri öğrendikten sonra, 
tasavvuf yoluna meylederek, zamanın Halveti şeyhi Çelebi Halife'ye 
intisab eden Sinan Efendi, sülükünü tamamlayıp icazet alarak Mısır'a 
gitmiş ve orada bir müddet irşadla meşgul olmuştur. Şeyhi vefat 
edince, onun vasiyeti gereği İstanbul'a gelerek hem şeyhinin kızıyla 
evlenmiş, hem de Koca Mustafa Paşa tekkesinde şeyhinin makamına 
oturmuş ve vefatına kadar otuzüç yıl bu görevde kalmıştır. Büyük bir 
hürmet ve saygıya mazhar olan bu zatın vefatı üzerine, Şeyhülislam 
İbn Kemal de bir mersiye yazmıştır. 

Pek çok halife yetiştirmiş olan Sünbül Sinan'ın makamına, halifesi 
meşhür Merkez Muslihuddin Efendi (ö.1551) geçmiştir. Bunun dışın
daki halifelerini Anadolu ve Rumeli'nin muhtelif yerlerine gönderek 
tarikatın yayılmasına çalışmıştır. Bunlardan Cem Şah Efendi (ö.1536) 
Karaman'da; Akşehirli Cemal Efendi (ö.1536) Akşehir'de; Şeyh Mak
sud Dede (ö.1562) Hayrabolu ve Siroz'da; Musliheddin Mustafa'nın 
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oğlu Şeyh Alaeddin (ö.1562) İslanbul ve Kefe'de; Şeyh Çavdarlı Ahmed 
Dede (ö.1571) de Kütahya'da tarikat hizmetlerini yürüunüşlerdir. 

Merkez Efendi de bu tarikalın önemli şahsiyetlerinden biridir. Alim 
bir sfıfı olan bu zat, seyrü sülukünü Sünbül Sinan Efendi'nin yanında 
lamamladıklan sonra, bir müddel İstanbul' da Koğacı Dede zaviyesinde 
şeyhlik yapmıştır. Bu esnada Kanfıni'nin annesi Hafsa Sultan'ın, Mani
sa' da yaptırdığı cami ve zaviyede vazife yapmak üzere şeyhi Sünbül 
Sinan tarafından görevlendirilir. Burada görev yaptığı sırada Merkez 
Efendi, kırk bir çeşit bitkiden meydana getirdiği Mesir Macunu'nu 
yaparak, halka dağıtmıştır. O günden bugüne Manisa'da bir gelenek 
olarak devam ettirilen Nevruz günlerinde halka Mesir Macunu dağıtma 
adeti, muhtemelen bu olaya dayanmaktadır. 

Sünbül Sinan'ın vefatı üzerine, Merkez Efendi İstanbul'a dönerek 
Koca Mustafa Paşa dergahında şeyhinin makamına oturur. Merkez 
Efendi de birçok halife yetiştirerek İstanbul ve Anadolu'nun muhtelif 
yerlerinde görevlendirmiştir. Bunlardan, Şeyh Yakub Efendi (ö.1571), 
Gömleksiz Melımed Efendi (ö.1544), kendi damadı Seyyid Musli- .. 
heddin (ö.1576), Seyyid Abdülhalık, Şeyh Abdullah (Abdi Efendi) 
(ö.1591), Köse Şeyh diye bilinen Muhyiddin Efendi (ö.1582) ve Şeyh 
Ahmed Efendi (ö.1570) İstanbul'da görev yaptığı bilinen halifeleridir. 
Anadolu'ya gönderdiği halifelerinden bilinenler ise, Denizli'de oğlu 
Şeyh Ahmed Efendi (ö.1562), Aydın Tire'de Molla Çelebi zaviyesinde 
Şemseddin Ahmed Efendi (ö.1567) ile Kütahya'nın Kalburcu köyünde 
Şeyh Ahmed Dede (Kalburcu Şeyhi)'dir (ö.1570). Kaynaklarda arka
sında üçyüz kadar halife bıraktığı kaydedilen Merkez Efendi vefat 
edince, makamında kısa bir süre oğlu Şeyh Ahmed Efendi kaldıktan 
sonra, Davud Paşa tekkesinde şeyhlik yapmakta olan halifesi Şeyh 
Yakfıb Efendi vazifeye devam etmiştir. O da vefat edince, aynı görevi 
oğlu Yfısuf Sinan Efendi (ö.1579) üstlenmiştir. 

b. Şabôniyye: Cemaliyye'nin kollarından biri de Şabaruyye'dir. 

Kastamonu'lu Şeyh Şaban-ı Veli (ö.1569) tarafından kurulmuştur. 

Zamanla birçok tali şubelere ayrılan bu kol, Cemaliyye-i Haletiyye'nin 
günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuştur. 

Memleketi Kastamonu ve İstanbul'da zahiri ilimleri tahsil ettikten 
sonra tasavvufa meylederek, Bolu' da bulunan ve Çelebi Halife' den ica-
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zetli olan Şeyh Hayreddin-i Tokadi'nin (ö.1525) terbiyesi altına gir
miş, şeyhinin yanında oniki yıl kaldıktan sonra hilafet alarak tarika
tını neşretmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilmiştir. Şaban 
Efendi Kaslamonu'da Halvetiyye şeyhlerinden Seyyid Sünneti Efendi 
tarafından yaptırılmış olan mescid ve zaviyede, bir ara da Cemal Ağa 
Mescidi ile Hunsalar Camii'nde irşad hizmetlerini sürdürmüştür. Bu 
esnada şöhreti her tarafa yayılmış, halktan ve ulema sınıfından pek 
çok kimse tarikatına intisab etmiştir. Bunlardan biri de, Şeyhülislam 
Ebussuü.d Efendi'nhı yakın arkadaşı Kastamonu'lu Muharrem Efen
di'dir (ö.1575). Bunda, Şabii.n Efendi'nin şeyhliğinin yanı sıra zahiri 
ilimlere de vakıf bir kimse oluşunun rolü büyüktür. 

Vefat ettiğinde, makamına halifelerinden Osman Efendi (ö.1569), 
onun da kırk gün sonra vefat etmesi üzerine, Amasya'da şeyhlik 
yapan halifesi Kastamonu'lu Hayreddin Efendi (Kazancı Hayreddin) 
(ö.1579) posta oturmuştur. Onun vefatından sonra da bu görevi, yine 
Şabii.n Efendi'nin Çorum' da görevlendirdiği İskilip'li Abdülbaki Efendi 
(ö.1589) üstlenmiştir. 

Üçyüz altmış dervişe hilafet icazeti verdiği kaydedilen Şaban Efen
di'nin irşad faaliyeti için değişik bölgelere gönderdiği halifeleri vasıta
sıyla, tarikatı kendisinden sonra pek çok yere yayılmıştır. 

3. Ahmediyye: 

Halvetiyye'nin ana kollarından biri de Ahmediyye'dir. "Orta kol" 
olarak adlandırılan bu kol, Yiğitbaşı lakabıyla şöhret bulan Şeyh 
Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.1504) tarafından kurulmuştur. 

Aklıisar'ın Marmara köyünde dünyaya geldiği için Marmaravi olarak 
anılmaktadır. İlim tahsili için gittiği Uşak'ta, Kabaklı Alaeddin Efendi 
diye bilinen Alaeddin-i Uşşii.ki'ye (ö.1485) intisab ederek sülfıkünü 
tamamlayıp hilafet almış ve irşad için Manisa'ya gönderilmiştir. Ora
daki görevini sürdürürken, bir ara İstanbul'a giderek meşayih arasında 
vuku bulan ihtilafı. hallettikten sonra tekrar Manisa'daki görevine dön
müştür. Bu başarısından ve söz ve davranışlarındaki mertliğinden 
dolayı Yiğitbaşı lakabıyla tan.ınmıştır. Silsilesi dördüncü halkada Sey
yid Yahya-yı Şirvfuıi'ye ulaşır. İrşad faaliyetlerini, Manisa'nın Seyyid 
Hoca mahallesindeki tekkesinde sürdüren Marmaravi, şeyhinin vefa-
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tından sonra, kendi tekkesinde onun baş halifesi sıfatıyla faaliyetine 
devam etmiştir. 

Bu zatın başlatmış olduğu kol, zamanla büyük bir yayılma göste
rerek, pek çok tali kollara ayrılmış ve değişik bölgelere dağılmıştır. Bu 
koldan gelip Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren başlıca yan kol
lar, Sinaniyye, Uşşakiyye, Ramazaniyye ve Mısrıyye'dir. 

a. Sinôniyye: Bunlardan Sinaniyye, Ümmi Sinan ünvanıyla meş
hur olan Şeyh İbrahirn-i Halveti (ö.1568) tarafından l..'Urulmuştur. 
Bursa'lı olan Ümmi Sinan, İstanbul'da ilim tahsilini tamamladıktan 
sonra, Karaman'a giderek Şeyh Marmaravi'nin halifelerinden olan 
Şeyh İzzeddin-i Karamani'ye intisab etmiş ve sülukünü tamamlayarak 
hilafet almıştır. Bir müddet Manisa ve Uşak havalisinde irşad faaliye
tinde bulunduktan sonra İstanbul'a gelerek, Topkapı civarında Kanuni 
Sultan Süleyman'ın kendisi için yaptırdığı Ümmi Sinan Tekkesi'nde 
vefatına kadar irşad faaliyetini devam ettirmiştir. Vefatından sonra 
makamına, damadı Halep'li Şeyh Arap Şerif Mehmed Efendi (ö.1614) 
geçmiştir. 

İstanbul'da Sinaniyye koluna ait iki ayrı tekke daha mevcuttur. 
Bunlardan biri, Ümmi Sinan Tekkesi yakınlarında bulunan Pazar Tek
kesi, diğeri ise Eyüp semtindeki Ümmi Sinan Tekkesi'dir. Bunlardan 
Pazar Tekkesi'nin ilk şeyhi, Ümmi Sinan'ın diğer damadı Hariri Meh
med Efendi'dir (ö.1640). Bu zat buradaki görevini doksan yıl gibi uzun 
bir süre sürdürmüştür. Eyüp'teki tekkeyi ise, ilk şeyhliğini yapan Şeyh 
Nasuh Efendi (ö.1568) kurdurmuş tur. 

b. Uşşôkıyye: Bubara'lı Şeyh Hasan Hüsameddin-i Uşşili (ö.1592) 
tarafından kurulmuştur. Buhara'da ilim tahsiliyle birlikte, zamanın 
Kübrevi ve Nakşi şeyhlerinden feyz almasına rağmen, bunlarla yetin
meyerek aldığı manevi bir işaretle seyahata çıkmış ve Erzincan'da 
bulunan Şeyh Seyyid Ahmed-i Semerkandi Efendi'ye intisab ede
rek sülükunu tamamlamıştır. Hilafet alarak, şeyhinin emriyle Uşak'a 
gelip yerleşmiş ve irşadla meşgul olmuştur. O sırada Manisa'da vali
lik yapan III. Mehmed şöhretine muttali olmuştu. Padişah olunca ken
disini İstanbul'a davet etmesi üzerine İstanbul'a gelerek hizmetlerini 
orada devam ettirmiştir. Dergahı Kasımpaşa semtindedir. 121 yıl ömür 
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süren ve çok büyük saygı gören bu zatın cenazesini Aziz Mahmüd-ı 
Hüdayi kıldırmıştır. 

Pek çok kimseye hilafel vermiş olan bu zatın tarikatından zamanla 
nice şeyhler yetişmiştir. Uşşakiyye'den daha sonraları Cemaliyye 
adında bir tali kol daha ortaya çıkmıştır. Bu kolu kuran zat da Şeyh 
Muhammed Cemaleddin Efendi'dir (ö.1751). Cemaliyye'den de Şeyh 
Abdullah Selahaddin Efendi'nin (ö.1783) kurduğu Salfıhiyye kolu 
türemiş lir. 

c. Ramazôniyye: Afyon.karahişar'lı Rmazanüddin-i Mahfi Efendi 
(ö.1616) tarafından k.'lll'ulmuştur. Memleketinde ilim tahsil etmiş ve 
Şeyh Kasım Çelebi' den tasavvufi terbiye görerek hilafet aldıktan sonra 
İstanbul'a gelmiştir. Orada, Kocamustafapaşa semtindeki tekkesinde 
irşad göreviyle meşgul olmuştur. 

ca. Cerrôhiyye: Ahmediyye'den neşet eden önemli bir kol da, 
Rmazaniyye kolundan doğan Cerrahiyye'dir. Şeyh Nfueddin Muham
med-i Cerrahi (ö.1721) tarafından kurulmuştur. Bu zat, Üsküdar'daki 
Selami Efendi dergahı şeyhi Ali Alaeddin Efendi'nin terbiyesinde 
sülükünü tamamladıktan sonra İstanbul'da Karagümrük'teki kendi 
adına yaptırılan dergahta tarikat neşrine devam etmiştir. Bu dergah 
Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetlerini devanı ettirmiş ve pek çok 
kimsenin yetişmesine hizmet etmiştir. 

d. Mısriyye: Ahmediyye'nin tali kollarından önemli birisi de Mıs
riyye' dır. Şeyh Muhammed Niyazi-i Mısri (ö.1692) tarafından kurul
muştur. Aslen Malatya'lı olan ve Ali Efendi adında bir Nakşi dervişi
nin oğlu olan bu zat, Mısır'da uzun yıllar ilim tahsil ettiği için Mısri 
lakabıyla meşhur olmuştur. Mısır'dan İstanbul'a, oradan da Bursa ve 
Uşak'a gelen Mısri, Şeyh Yusuf Sinan-ı Ümmi'ye (ö.1664) intisab etti. 
Şeyhiyle beraber gittikleri Elmalı'da sülük.ünü tamamlayarak hilafet 
aldıktan sonra Uşak ve Kütahya üzerinden Bursa'ya geldi ve kendisi 
için yaptırılan tekkeye yerleşti. Bir ara Edirne'ye giderek Selimiye 
Camiinde irşadla meşgul olurken, bazı fikirleri sebebiyle Limni ada
sına sürgün edildi. Oniki yıl orada kaldıktan sonra tekrar Bursa ve Edir
ne'ye gitti, fakat çok geçmeden yine Limni'ye gönderildi ve orada vefat 
etti. Tasavvufi eserleri ve özellikle Yünus Emre geleneğinin önemli bir 
örneği olan "Divan"ı meşhurdur. Kendisi birçok şeyhten istifade ettiği 
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gibi kendisinden de Mevlevi, Bektaşi vb. farklı tarikatlardan pekçok 
kimse feyz almıştır. 

4. Şemsiyye: 

Halveliyye'nin ana kollarından biri olup, Şeyh Şemseddin Ahmed-i 
Sivasi (ö.1597) tarafından kurulmuştur. Aslen Tokat'ın Zile ilçesinden 
olan Sivasi'nin babası Ebu'l-Berekat Muhammed-i Zili, Şeyh Habib-i 
Karamani'nin Amasya'da bulunan halifesi el-Hac Hızır-ı Amasi'ye 
müntesipli. Oğlu Ahmed'i yedi yaşında iken şeyhine götürerek dua
sını almıştır. Şemseddin Ahmed, Zile ve Tokat'la bir müddet ilim tah
silinden sonra İstanbul'a giderek ilim tahsil itmiş, bu esnada tasavvuf 
yoluna meylederek, gittiği hac dönüşü bir müddet Zile' de ders okuttuk
tan sonra Amasya'da bulunan, babasının şeyhi Hızır Efendi'nin hali
fesi Muslilıuddin Halife'ye intisab etmiş ve hilafet icazeti almıştır. Bu 
şeyhin vefatından bir süre sonra, hususen kendisini irşad vazifesiyle 
Şirvan'dan Tokat'a gelen Şeyh Abdülmecid-i Şirvani'ye (ö.1556) bağla
narak, sühlkünü tamamlayıp tarikat hırkası giymiş ve hilafet göreviyle 
memleketi Zile'ye gönderilmiştir. Zile'de ilim ve irşadla meşgul iken, 
Kanfıni'nin vezirlerinden Koca Hasal! Paşa'nın Sivas'ta bir cami (Mey
dan Camü) ve dergah yaptırıp, kendisini oraya davet etmesi üzerine 
Sivas'a gitmiş ve vefabna kadar irşad faaliyetine orada devam etmiştir. 

Halvetiyye'nin Şemsiyye kolu Sivas ve Zile havalisinde yayıl
dığı gibi, Şemseddin-i Sivasi'nin halifesi Şeyh Abdülmecid-i Sivasi 
(ö.1639) tarafından İstanbul'a taşınmıştır. Tarikat, gerek o dönemde 
İstanbul'da görülen Kadızadeliler adlı tekke aleyhtarı harekete karşı 
mücadelesiyle meşhur olan Abdülmecid-i Sivasi'nin, gerekse onun kız 
kardeşinin oğlu ve halifesi Şeyh Abdülehad Nlıri-i Sivasi'nin (ö.1651) 
gayretleriyle hem İstanbul'da da yayılmış, hem de bu son şahıs adına 
Sivasiyye adında yeni bir kol teşekkül etmiştir. 

a. Sivôsiyye: Şemsiyye'den türeyen yegane kol budur. Şeyh Abdü
lehad-ı Nfıri Efendi'ye nisbet edilir. Bu zat, ilim, irfan ve faziletiyle 
İstanbul' da herkese kendini kabul ettirmiştir. Sivas'lı olan Nlıri Efendi, 
küçük yaşta dayısı Şeyh Abdülmecid-i Sivasi Efendi ile beraber İstan
bul'a gelmiş, onıi::ın zahiri ve batııii ilimleri tahsil ederek tarikat ter
biyesini de tamamlayıp hilafet almıştır. Bir müddet Midilli'de ilim ve 
irşadla meşgul olduktan soma İstanbul'a davet edilmiş ve Mehmed Ağa 
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tekkesine şeyh tayin edilmiştir. Vefatına kadar bu görevini sürdürmüş, 
bu esnada farklı zamanlarda Falih, Bayezid ve Ayasofya camilerinde 
kürsü vaizlikleri de yapmıştır. Vefat edince, makamına halifelerinden 
Şeyh Muhammed-i Nazmi ( ö.1701) oturmuştur. Nazmi Efendi'nin kırk
beş yıl gibi uzun bir süre bu görevi sürdürmesinden sonra, vefatı üze
rine, onun da yerine oğlu Şeyh Abdurrahman Refia (ö.1720) geçmiş

tir. O da vefat edince, aynı görevi diğer oğlu Şeyh Abdülmecid Efendi 
(ö.1730) üstlenmiştir. Bundan sonra bu kol varlığını devam ettireme
mekle beraber, Vicdani'nin kaydettiğine göre, XX. yüzyıl başlarında 

Taşkasap semlindeki Zibin-i Saadet dergahında, silsilesi Abdülehad-ı 

Nfıri'ye ulaşan Şeyh Seyyid Yusuf Ziyaeddin Efendi tarafından temsil 
edilmekteydi. 

Mevleviyye 

Osmanlı döneminin önemli tarikatlarından biri de Mevleviyye'dir. 
Mevlana Celaleddin-i Rfuni'ye (ö.1273) nisbet edilen bu tarikat, An~
dolu topraklarında kurulmuş bir tarikattır. Her ne kadar Mevlana'ya 
nisbet edilse de, tarikatın adab ve erkanıyla müesseseleşmesi, Çelebi 
Hüsameddin (ö.1284) ve bilhassa Mevlana'nın oğlu Sultan Veled 
(ö.1312) zamanında olmuştur. XV. yüzyıla kadar geçen devre, bu tari
katın kuruluş ve gelişme dönemi olarak kabul edilir. Anadolu'da Kon
ya'daki dergahtan sonra en önemli Mevlevi dergahı 1316 yılında yapı
lan Afyonkarahisar Mevlevihanesi'dir. 

Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'den sonra erkek torunları vasıtasıyla 
devam eden aile üyelerinin Konya'daki tekkede şeyhlik makamına otur
maları sonucu, Mevlevilik'te bir "Çelebilik Makamı" meydana gelmiş

tir. Bu makamı temsil eden çelebiler, ya şeyh olurlar veya şeyh olacak
lara ichazetname verirlerdi. Diğer taraftan, Mevlana soyunun Sultan 
Veled'in kızı Mutahhare Abide Hatun kolundan devam eden kanadına 
da "İnas Çelebileri" denilmekteydi. Bundan dolayı Mevlevi şeyhleri 
Çelebiler ve Çelebi olmayanlar diye temelde iki guruba ayrılmaktadır. 

Ayrıca, başlangıçtan itibaren Mevlevilik inanç bakımından da iki 
kol halinde gelişmiştir. Bunlardan biri, zühdü esas alıp, Ehl-i Sünnet'in 
inanç esaslarına ve şeriat kurallarına bağlı kalan Veled Kolu; diğeri ise 
Kalenderiler gibi şeriatla kendini kayıtlı hissetmeyip, şarap ve esrarın 
serbest olduğu, bıyıkların uzatıldığı, veya "çar darb" denilen saç, sakal, 
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bıyık ve kaşların kazıtıldığı, bii.tıni karaktere sahip Şems Kolu'dur. XVI. 
yüzyılda Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nde şeyhlik yapan Divane 
Mehmed Çelebi (ö. 1544'len sonra) de "inas çelebilerinden olup meş
reb itibariyle Şems Kolu'na mensub bir kimse idi. Bu dergah bundan 
sonra hep bu zatın soyundan gelenlerin yöneliminde olmuştur. Ancak, 
Osmanlı topraklarında varlığını sürdüren ve Mevlevilik denilince akla 
gelen kol Çelebiler tarafından temsil edilen Veled Kolu'dur. Bu kolun 
Osmanlı yönetimiyle münasebetleri de hep iyi olagelmiştir. 

Mevleviyye tarikatı, Divane Mehmed Çelebi ile birlikte Anadolu'da 
belirgin bir yayılma sürecine girmiştir. Sık sık seyahatlar yapan bu 
Kalenderi meşrebli zat, uğradığı birçok yerde dergah açtırmış ve ora
lara halifeler tayin etmiştir. Mesela, Burdur, Eğridir, Sandıklı, Muğla 
ve Kütahya'daki dergahlar bunlardandır. İstanbul'daki Galata Mev
levihii.nesi'ni de bu zat açtırmıştır. 

Mevleviyye'nin Anadolu'daki üçüncü önemli merkezi ise, 1368 
yılında Saruhan İli Beyi İlyasoğlu İshak Bey tarafından Manisa' da yap
tırılan Mevlevihii.ne'dir. Anadolu'da, zikredilenlerin dışında bir başka 
Mevlevi dergahı da, yine Konya'da bulunan ve XVI. yüzyıl başlarında 
kurulan Piri Melımed Paşa Zaviyesi'dir. 

Mevlevilik, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren köy ve kasabalardan 
ziyade şehir merkezlerinde faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başlamıştır. 
Bundan böyle Mevlevilik şehir merkezlerinde faaliyet gösteren, yük
sek zümreye ve elit tabakaya hitabeden bir tarikat hüviyeti kazanmış
tır. Bunun yanı sıra Mevlevi dergahları, edebiyat, musiki, hat vb. güzel 
sanatların icra edildiği birer merkez durumuna gelmiştir. Bu yüzden 
birçok devlet ricali, Mevleviliğe yakın ilgi duymuş, bunlardan bazı
ları da bu tarikat mensupları için dergah inşa ettirmişlerdir. Mesela, 
Peçoy Mevlevihii.nesi 1665'te Gazi Hasan Paşa, Kayseri Mevlevihii.nesi 
1675'te Bayram Paşa, Kilis Mevlevihii.nesi 1676'da Ali Ağa, Selii.nik 
Mevlevihii.nesi vezir Ahmet Paşa, İstanbul'daki Yenikapı Mevleviha
nesi Malkoç Bey, Beşiktaş Mevlevihii.nesi Ohrili Hüseyin Paşa, Üsküdar 
Mevlevihii.nesi de Sultanzade Numan Dede Bey tarafından yaptırılmış
tır. Yine, birçok Mevlevi dergahı devlet ricali tarafından tamir ettiril
miştir. Bunun bir örneği, bir yangında yanan Get.lala Mevlevih~esi'nin 
Sultan m. Mustafa'nın emriyle ve hazinenin parasıyla 1765'te yeniden 
yaptırılmasıdır. Bütün bunlar Mevlevi dergii.lılarınm üst düzey devlet 
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adamlarıyla çok sıkı bir ilişki içinde olduklarını ve onların yakın ala
kalarına mazhar olduklarını göstermektedir. Bu yakın ilişki, Mevlevi 
şeyhi Şeyh Galib'e bağlılığı ile bilinen ve şair ve müzisyen olan Sultan 
III. Selim ile doruğa ulaşmış; yine zamanın Mevlevi şeyhi Halet Efendi 
ile yakınlığı bilinen II. Mahmud'la devam etmiştir. Bu ilişki,· zaman 
içinde Mevlevi dergahlarının gelişmesine büyük katkı sağladığı gibi, 
Mevlevi dervişlerinin askere alınmama vb. birtakım imtiyazlara sahip 
olmasını da beraberinde getirmiştir. 

Zaman içinde İstanbul'da beş ayrı Mevlevihane kurulmuştur. Bun
lar, Galata, Üsküdar, Kasımpaşa, Bahariye (Eyüpsultan'da) ve Yeni.kapı 
Mevlevihfuıeleri'dir. Bunlardan başka Anadolu ve Rumeli'de birçok 
Mevlevi dergahı faaliyet göstermiştir. Bunlardan daha önce zikredilen
lerden başka, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gelibolu, Sivas, Ankara, Kasta
monu, Manastır ve Selanik'i sayabiliriz. Diğer taraftan, Halep, Şanı, 
Medine, Mısır ve Kırım'da da mevlevihaneler kurulmuş olduğunu 
belirtmekte fayda vardır. 

Bayramiyye 

Osmanlı ülkesinde doğup gelişen tarikatlardan biri de Bayramiy
ye'dir. Somuncu Baba diye bilinen Şeyh Hfunidüddin-i Aksarayi'nin 
(ö.1412) manevi terbiyesi altında yetişen ve kendisinden sonra maka
mına geçen Şeyh Hacı Bayram-ı Veli (ö.1430) tarafından Ankara'da 
kurulan bu tarikat. kurucusundan sonra Şemsiyye-i Bayrfuniyye ve 
Melfuniyye-i Bayramiyye isminde iki ana kola ayrılmıştır. Daha son
raları bu tarikattan Celvetiyye adında önemli bir kol daha ortaya çık
mıştır. Şeyh Hfunidüddin-i Aksarayi, Ebheriyye, Nakşbendiyye ve Hal
vetiyye tarikatlarının her birine mensup şeyhlerden terbiye gördüğü 
için, Hacı Bayram-ı Veli'nin kurduğu tarikatta bu üç tarikatı meczettiği 
söylenmektedir. Daha sağlığında büyük bir rağbet ve şöhrete kavuşan 
Hacı Bayram, müridanının fazlalığı sebebiyle devlet aleyhine tehlike 
arzettiği yolunda şikayetler duyan Sultan il. Murad tarafından Edir
ne'ye getirtilmiş, ilmi, fazileti ve samimiyeti müşahede edilince, iltifat 
ve hediyelerle memleketine gönderilmiştir. Sağlığında pek çok mürid 
yetiştirmiş ve hilafet vermiştir. Bunlar arasında asırlarca ismi unu
tulmayan şahsiyetler de vardır. Mesela Fatih'in hocası Akşemseddin 
(ö.1459), Osmanlı dönemi Melamiliği'nin kurucusu Ömer-i Sikkini 
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(ö.1475), Anadolu'da asırlarca sevilerek okunan Muhammediye'nin 
yazarı Yazıcızade Muhammed (ö.1451) ve onun kardeşi ve Emrôru'l-A
şıkin'in yazan Ahmed-i Bican bunlardandır. Hacı Bayram'ın vefatın
dan sonra makamına en önde gelen halifesi Akşemseddin geçmiştir. 
Bu zat, tarikat faaliyetlerini Göynük'te devam ettirir. Orada Akşem
seddin'in sohbet ve zikir meclislerine katılan Hacı Bayram'ın bir başka 
halifesi Ömer-i Sik.kini ile metod konusunda aralarında zuhur eden 
ihtilaf sebebiyle Bayramilik iki kola ayrılmış olur: 

ı. Şemsiyye-i Bayramiyye: 

Akşemseddin adıyla meşhur olup, Fatih Sultan Mehmed'in hoca
lığını yapan ve İstanbul'un fethinde onun yanında bulunan Şemsed
din Muhammed tarafından kurulan bu kol, Bayramiliğin sünni çizgide 
devam eden kolu olup, zikir tarzı olarak "cehri zikir"i benimsemiştir. 
Bu koldan birkaç yan kol r!ı:ıha doğmuştur. 

a. Tennüriwe: Akşemseddin'in halifelerinden Kayseri'li Şeyh 

İbrahim-i Tennuri (ö.1482) tarafından kurulmuş olup, Muhyiddin-i 
Yavsi, Şeyh Kasım, Mecdüddin İsa-yı Saruhani, İlyas-ı Saruhan! gibi 
şeyhler tarafından devam ettirilmiştir. Bunlardan Muhyiddin-i Yavsi 
(ö.1514), Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babası, Ali Kuşçu'nun da 
damadıdır. Aslen İskilip'li olan Yavsi Efendi, İskilip ve Amasya'da 
irşad faaliyetinde bulunmuş, Amasya'da iken kendisini tanıyan Şeh
zade Bayezid'in tahta oturduktan sonra daveti üzerine İstanbul'a git
miş, Sultan'ın kendisi için yaptırdığı, bilahere Yavsi Baba Tekkesi 
adıyla meşhur olan tekkede tarikat faaliyetine devam etmiştir. Sul
tan'ın vefatından sonra tekrar İskilip'e dönmüş ve iki yıl sonra orada 
vefat etmiştir. 

b. İseviyye: Tarikat silsilesi İbrahim-i Tennfıri'ye dayanan Şeyh 
İlyas-ı Saruhani (ö.1559) tarafından kurulan bu kol, Tennuriyye'nin 
bir kolu olarak da mütalaa edilmektedir. Akhisar'lı olan ve Şeyh Mec
düddin İsa-yı Saruhani'nin oğlu ve halifesi olan bu zat, tarikat faaliye
tini Manisa'da sürdürmüştür. 

c. Himmetiyye: Bu şubenin kın.ucusu da Şeyh Himmet Efendi'dir 
(ö.1684). Aslen Bolu'lu olan Himmet Efendi, müderris ik~~ Şeyh 
Ahmed-i Bayrami'ye intisab etmiş ve İstanbul'da İbrahim Efendi'nin 
yaptırdığı tekkede şeyhlik yapmıştır. 
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2. Melômiyye-i Bayrômiyye: 

Hacı Bayram-ı Veli'nin hallfesi Bıçakçı Ömer Dede (Sikkini) tara
fından kurulmuştur. Gizli zikri ve· "melamet" tavrını benimseyen 
Ömer Dede, önce de bahsedildiği gibi metod yönünden Akşemsed
din'le anlaşamadığı için ayn bir kol 1..-urarak kendi tarikatını yaymaya 
çalışmıştır. il. Devre Melamiliği de denilen ve Vahdet-i Vücü.d anlayı
şını benimseyen bu kola mensup sü.filer, düşüncelerini her yerde ulu 
orta söyledikleri için, Ehl-i Sünnet'in hamisi durumundaki Osmanlı 
yöneticileri tarafından sıkı takibata alınmış, bunlardan bir kısmı idam 
edilmiş, bir kısmı hapse atılmış, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Bun
lardan İsmail-i Maşü.ki (ö.1539) Ayasofya, Bayezid ve Süleymaniye 
gibi merkezi camilerde yaptığı konuşmalarda şatahat türünden şeriata 
aykırı sözler sarfetmesi ve bunda ısrar etmesi üzerine Şeyhülislam İbn 
Kemal'in fetvasıyla oniki müridiyle birlikte idam edilmiştir. Yine, Şeyh 
Hamza Bali (ö.1561), benzer tavırları sergilemesi sebebiyle, Ebussuü.d 
Efendi'nin fetvasıyla idam edilmiştir. İdam edilen bir başkası da Şeyh 
Beşir Ağa'dır. Bünyamin-i Ayaşi ile Hüsameddin-i Ankaravi (ö.1557) 
de hapsedildiler arasındadır. Ankaravi Ankara'ya yerleşerek tarikatını 
Anadolu'da yaymaya çalışmıştır. Bosna'lı Şeyh Hamza Bfili (ö.1561), 
Bursa'lı Şeyh Hamza (Hasan Kabadüz) (ö.1601) ve İdris-i Muhtefi 
(Hacı Ali-i Rfıml) (ö.1615) onun önde gelen halifeleridir. Bunlardan 
İdris-i Muhtefi, söz konusu baskılardan dolayı farklı bir isim altında 
kırk yıl kadar kendini gizlemiştir. Üzerlerindeki bu baskı sebebiyle, 
Melamiyye mensupları gizli bir tarikat özelliği kazanmış ve faaliyetle
rini de gizliden gizliye sürdürmeye çalışmışlardır. Bu yüzden tarikatın 
tarihi seyrini takip de hayli zorlaşmıştır. Bayramiyye Melamiliği'nin 
kurucusu Ömer Dede'den sonra makamına Ayaş'lı Bünyamin (ö.1510) 
oturmuş, ondan sonra da yerine Aksaray'lı Pir Ali (ö.1538) geçmiştir. 
Bu zat, İsmail-i Maşüki'nin babasıdır. Maşü.ki'nin halefi ise Halvayi 
(Helvacı) Baba lakabıyla meşhur olan Yaküb Efendi'dir (ö.1589). Hay
rabolu'lu Ahmed-i Sarban (ö.1545). Vize'li Alaeddin (ö.1562), Gazan
fer Dede (ö.1566), Hüseyn-i Larnekaru (ö.1625) ve Şeyh Abdullah-ı 
Bosnevi (ö.1644) de bu tarikat mensuplarının meşhurlarındandır. 

Melamiyye-i Bayramiyye, Aksaray'lı Pir Ali zamanında Orta Ana
dolu, İstanbul ve Edirne civarına yayılmıştır. İsmfill-i Maşüki zama
nında Sipahiler arasına da girmiş ve bilhassa Rumeli' de yaygınlaşmış-
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lır. Melamiliğin bu bölgede yayılmasında, Şeyh Bedreddin vasıtasıyla 
bölge insanının Vahdet-i Vücüd düşüncesine önceden aşina olmasının 
da etkisi olmuştur. Resmi otoritenin ve medrese ulemasının Melami
ler üzerindeki baskısı halkın onlara karşı ilgisini artırmış ve bu tari
kat Rumeli içlerine kadar yayılmıştır. Ahmed-i Sarban'ın faaliyetlerin
deki başarısı ve saf Türkçe ile yazdığı şiirler de bu yayılmada etkili 
olmuştur. Hüsameddin-i Arıkaravi zamanında bu bölgede tarikat daha 
da yayılarak, bilhassa Bosna ve civarı tarikatın ikinci merkezi haline 
gelmiştir. Şeyh Hamza Bali vasıtasıyla daha da gelişen tarikat, Hasan 
Kabadüz zamanında da gelişmesini sürdürmüştür. Kabadüz'dan sonra 
gelen İdris-i Muhtefi zamanında Melamiyye şairlerden şeyhülislam 
".e sadrazama kadar bütün devlet ricali arasında yayılma imkanı bul
muştur. Nihayet Beşir Ağa ve kırk müridinin idam edilmesinden sonra 
bu tarikat faaliyetlerini gizlemek zorunda kalmış ve yayılma hızını da 
kaybetmiştir. Daha ziyade Rumeli bölgesinde yayılan Melamiler'in, 
Istrumca, Selanik, Doyran, Köprülü, Tikveş, İştip, Prizren, Üsküp ve 
Manastır'da tekkeleri bulunmaktaydı. 

Uzunca bir süre gizlenmek zorunda kaldıktan sonra, XIX. yüzyılda· 

Şeyh Muhammed Nüru'l-Arabi'nin (ö.1887) Üsküp'te başlattığı irşad 
faaliyetiyle Melamilik Balkanlar'da yeni bir safha ve ivme kazanarak 
varlığını devam ettirmiştir. 

3. Celvetiyye: 

XVI. yüzyılın sonlarında Şeyh Aziz Mahmud-ı Hüdayi (ö.1628) 
tarafından kurulan tarikat, Bayramiyye'nin önemli kollarından biri
dir. Hüdayi'nin silsilesi, Hacı Bayram-ı Veli'nin halifelerinden Akbıyık 
Meczfıb'a (ö.1455) dayanır. Şeyh Hüdayi'nin mürşidi, Bınsa'da faali
yet gösteren Şeyh Muhammed Muhyiddin Üftade Efendi'dir (ö.1580). 
İstanbul ve Mısır' da ilim tahsilinden sonra Bursa' da nfilblik ve müder
rislik vazifesi yapmakta iken, Üftade Efendi'ye intisab eden Hüdayi 
Efendi, bu vazifelerini terkederek şeyhinin yanında sühlkünü tamam
layarak hilafet almıştır. Şeyhinin vefatından sonra makamına geçen 
Hüdayi, Bınsa'dan ayrılarak, kısa bir süre memleketi olan Sivrihi
sar'da bulunduktan sonra, irşad.faaliyetlerini İstanbul'da devam ettir
miştir. Üsküdar'daki Hüdayi dergahı da kendi zamanında ~muş
tın. Osmanlı padişahlarından lll. Mınad, ill. Mehmed, I. Ahmed, II. 
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Osman (Genç Osman) ve rv Murad'la çok yakın münasebetler içinde 
olan Hüdayi, İstanbul'da en çok rağbet edilen şeyhlerden biri olmuş
tur. Hayatında pek çok kimseyi irşad etmiş, bunlardan altmıştan fazla
sına hilafet vermiştir. Vefat edince makamına, o sırada Bursa'da şeyh
lik yapan halifesi Muk'ad Ahmed Efendi (ö.1639) oturmuştur. 

Hüdayi Efendi'nin etrafa gönderdiği halifeleri vasıtasıyla Celve
tiyye tarikatı, bilhasa İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak 
üzere, kısa zamanda Anadolu ve Balkanlar'a yayılmıştır. Zamanla bu 
tarikattan da birtakım alt kollar ortaya çıkmışlır. Bunlar, Üsküdar'daki 
Hüdayi dergahında şeyhlik yapan Şeyh Selami Ali Efendi'ye (ö.1692) 
nisbet edilen Selômiyye; Osman Fazli Efendi'nin (ö.1690) halifesi ola
rak Bursa'da irşad faaliyetlerinde bulunan, Riıhu'l-Beyôn adlı tefsirin 
müellifi ve pek çok eserin sahibi meşhur alim ve sfıfi İsmail Hak.ki-i Bur
sevi'ye (ö.1724) nisbet edilen Hakkıyye; Selami Ali Efendi'nin halifesi 
olup, Manisa, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösteren Kütahya'lı Fenai 
Ali Efendi'ye (ö.1745) nisbet edilen Fenôiyye; ve Şeyh YusufNizamed
din Efendi'nin (ö.1752) oğlu ve halifesi olup, daha önce Melamiyye 
ve Bektaşiyye tarikatlarına da intisab etmiş olan ve Üsküdar'daki Ban
dırmalı dergahında şeyhlik yapan Mustafa Haşim Efendi'ye (ö.1782) 
nisbet edilen Hôşimiyye'dir. Zaman içinde İstanbul'un muhtelif semt
lerinde otuz kadar Celveti tekkesinin bulunmuş olması, bu tarikatın 
İstanbul' da ne derece yaygın ve etkin olduğunun bir işaretidir. 

Nak.şbendiyye 

Buhara'lı Şeyh Muhammed Bahauddin Nakşbend (ö.1389) tara
fından kurulan Nakşbendiyye, İslam dünyasının birçok bölgesinde 
olduğu gibi, Osmanlı topraklarında da en yaygın ve tesiri en geniş olan 
tarikatlardan biridir. Anadolu'ya gelen ilk Nakşbendi şeyhi, Bahaud
din Nakşbend'in halifesi Buhara'lı Hace Rükneddin Mahmud olup, 
tekkesini 1404'te Aınasya'da kurarak tarikatını yaymaya başlamıştır. 
Fatih devrinde Buhara'dan Anadolu'ya gelip Bursa'ya yerleşerek der
gahını kuran bir başka Nakşi şeyhi de Ahmed-i İlahi'dir. Nakşbendiy
ye'nin Anadolu'da hızla yaygınlaşıp şöhret bulması, Hace Ubeydul
lah Ahrar'ın (ö.1490) tasavvufi terbiyesinde yetişerek hilafet göreviyle 
Anadolu'ya gelen Simav'lı Molla Abdullah-ı İlahi (ö.1491) ve onun 
yetiştirdiği halifeleri vasıtasıyla olmuştur. 
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Molla İlahi, İstanbul'da Zeyrek medresesinde dini ilimleri tahsil 
elliği esnada ilmini arltrmak. için devrin meşhur ilim merkezlerinden 
olan Horasan bölgesine gitmiş, orada ilimle meşgul olurken tasavvuf 
yoluna meylederek Semerkant'ta bulunan Şeyh Ubeydullah Ahrar'a 
intisab etmiştir. Sülfıkünü tamamlayıp icazet aldıktan sonra bir yıl 
Buhara'da Bahauddin Nakşbend'in mezarının yanında inzivada kal
mış, daha sonra şeyhinin emriyle memleketine dönmüştür. Yolcu
luğu sırasında Molla Abdurrahman-ı Cami ve daha başka sfıfilerle de 
görüşmüştür. Memleketinde kısa zamanda şöhret bulan ve tarikatını 
yaymaya devam eden Molla İlahi, Fatih tarafından İstanbul'a davet 
edilmiş, fakat o hemen bu davete icabet etmeyerek, önde gelen mürid
lerinden Emir Ahmed-i Buhari'yi (ö.1516) göndermiştir. Bilahere ken
disi de İstanbul'a giderek, Zeyrek Camii yakınındaki metruk bir yerde 
bir müddet irşad hizmetinde bulunduktan sonra, Selanik yakınların

daki Vardaryenicesi'ne gitmiş ve vefatına kadar hizmetini orada devam 
ettirmiştir. 

Molla İlahi yetiştirmiş olduğu yüzlerce müridi ile Nakşbendiyye'nin 
Osmanlı ülkesinde yayılmasında çok büyük bir pay sahibi olmuştur. 
Bu müridlerin başında hiç şüphesiz İstanbul'daki dergahında kendi 
makamına oturttuğu Emir Ahmed-i Buhari gelir. Bu zat da ilk önce 
Ubeydullah Ahrar'a intisab etmiş, Molla İlahi ile birlikte Anadolu'ya 
gelerek sülfıkünü onun yanında tamamlamıştır. İstanbul' da Fatih sem
tinde kendi adına tesis edilen tekkede tarikatını yaymaya çalışmış, kısa 
zamanda büyük bir mürid kitlesine sahip olmuştur. Mevcut tekke kifa
yet etmediği için bir tekke de Ayvansaray'da kurdurmuştur. Kısa zaman 
sonra bunlar da kifayet etmemiş, halifesi ve damadi Mahmud Çelebi 
(ö.1531) tarafından Edirnekapı'da bir tekke daha lnırulmuştur. Böylece 
ilk etapta İstanbul'da Fatih, Ayvansaray ve Edirnekapı'da olmak üzere 
üç ayrı Emir Buhari Tekkesi teşekkül etmiştir. Emir Buhari de şeyhi 
gibi yüzlerce mürid yetiştirmiş bir zattır. Bunlardan yukarıda zikri 
geçen ve vefatından sonra Fatih'teki tekkede makamına oturan Mah
mud Çele-bi'nin dışında şu önemli isimleri de zikretmek gerekir: İstan
bul Koska'da faaliyet gösteren Hakim Çelebi (ö.1566), Eğridir'de Piri 
Halife (ö.1554), Bursa'da, Moll!! Cfuni'nin meşhur Nefehôtü'l-Üns'ünü 
tercüme eden Mahmud Lamii Çelebi (ö.1531) ve Kastamop.u ile Bur
sa'da faaliyet gösteren ve il. Bayezid'le yakın ilişkisi ·alan Şeyh Mus-
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liheddin-i Tavil. Bunlardan başka, Emir Buhari daha pek çok halife 
yetiştirip irşad göreviyle çeşitli bölgelere göndermiştir. 

Molla İliihi ve Emir Buhari'nin yetiştirip etrafa gönderdiği halifeler 
vasıtasıyla Nakşbendiyye tarikatı, İstanbul başla olmak üzere Rumeli, 
Isparta, Bursa, Kastamonu ve Bolu gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde 
hızla yayılmıştır. 

Bu silsileden ayrı olarak, kısaca Nahcivôni Tefsiri diye bilinen 
el-Fevôtihu'l-İlôhiyye ve'l-Mefôtihu'/-Gaybi)'J'e adlı tasavvufi tefsirin 
müellifi Nahcıvan'lı Baba Nimetullah (ö.1514) da Tebriz'den Akşehir'e 
gelip yerleşmiş ve onallı yıl süreyle o bölgede Nakşbendiyye'yi tanıt
mış ve yaymıştır. Yine Amasya'da, XV. yüzyıl başlarında, daha önce 
zikri geçen Hace Rükneddin Mahmud-ı Buhari'nin kurduğu ve şimdi
lik Anadolu'da kurulan ilk Nakşi tekkesi olarak bilinen Mahmud Çelebi 
Tekkesi'nden başka, 1453'te yaptırılan ve Sadeddin-i Kaşgari'nin hali
fesi Sun'ullah-ı Buhari'nin ve peşinden oğlu Şeyh Abdülvedud Efen
di'nin şeyhliklerini yaptığı Ya Vedud Tekkesi ile, 1554'te Nakşi şeyhi 
Abdullah Efendi tarafından yaptırılan Şeyh Abdal Tekkesi'nde gerçek
leştirilen irşad faaliyetleriyle tarikat o bölgede de yayılma imkam bul
muştur. Nakşbendiyye'nin İstanbul'da faaliyet gösteren önemli şahsi
yetlerinden biri de, Emir Buhari Tekkesi'nde şeyhlik yapan Mehmed 
Emin-i Tokadi'dir (ö.1745). Meşhur alim ve sufi Müstakimzade Süley
man Sadeddin Efendi de onun müridlerindendir. 

XVI. ve XVII. yüzyılda gerçekleşen bu yayılma sürecinden sonra, 
Nakşbendiyye tarikatı XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında Halidiy
ye-i Nakşbendiyye adı altında yeni ve daha hızlı bir yayılma dönemine 
girerek, ·İstanbul ve Anadolu' da çok geniş bir tesir icra etmiştir. 

1. Hdlidi)'J'e: 

Yetiştirip etrafa gönderdiği yetmiş küsür halifesiyle Nakşbendiy
ye'nin, Uzak Doğu ülkeleri de dahil dünyanın pek çok bölgesine yayıl
masını sağladığı için, Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadi'den (ö.1827) iti
baren bu tarikat onun ismine nisbetle kısaca Halidiyye adıyla anılır 
olmuştur. Silsilesi altıncı halkada İmfun-ı Rabbaru'ye (ö.1625) ulaşan 
Bağdadi, Hindistan'lı Şeyh Abdullah-ı Dehlevi'nin (ö.1824) halifesi
dir. Halid-i Bağdadl'nin faaliyet gösterdiği Irak ve Suriye topraklarının 
Osmanlı devletine bağlı olması, onun tarikatının İstanbul ve Anada-
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lu'da yayılmasını kolaylaştırmıştır. Bu hızlı yayılmaya yardımcı olan 
bir başka sebep de, II. Mahmud döneminde Yeniçeri ordusunun lağ
vedilmesiyle birlikte kapatılan Bektaşi tekkelerine çoğunlukla Hali
diyye-i Nakşbendiyye'ye mensup şeyhlerin atanmış olmasıdır. Şimdi 

Halidiyye'yi İstanbul ve Anadolu'ya taşıyan ve yayan şahsiyetlere 
kısaca bir göz atalım. 

1. Bağdadi'nin halifelerinden Trablusşam müftüsü Ahmed-i 
Ervadi'nin (ö.1857) halifesi olan Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi 
(ö.1893), İstanbul Babıali'deki dergahında yapmış olduğu faaliyetle
riyle son dönem Osmanlı toplumunun siyasi, ictimai ve dini hayatında 
önemli bir rol oynadığı gibi, Bağdadi'nin geleneğine uyarak çeşitli böl
gelere gönderdiği yüzün üzerindeki halifesiyle tarikatın yayılmasına 

çok büyük katkıda bulunmuştur. Kendisinden sonra dergahtaki hiz
metleri halifesi Ömer Ziyaeddin-i Dağıstani (ö.1920) ve onun halef
leri devam ettirmiştir. Cumhuriyet rlöneminde yetişen Nureddin Top
çu'nun şeyhi Abdülaziz Bekkine (ö. 1952) ile Mehmed Zahid Kotl'U 
(ö.1980) da bu silsileye bağlıdırlar. 

2. Bağdadi'nin bir başka halifesi Seyyid Taha-yı Hak.kari vasıtasıyla 

ayrı bir silsile yayılmıştır. Anadolu'da faaliyet gösterip de silsilesi bu 
zata ulaşan ve Cumhuriyet dönemini idrak eden önemli şahsiyetler 
arasında, Es'ad-ı Erbill (ö.1931), Bitlis'li Muhammed-i Küfrevi, Sey
yid Abdülhakim-i Arvasi (ö.1943), Şeyh Ahmed-i Hanzevi (ö.1949), 
Alvar'lı Muhammed Lütfi (ö.1956), Bolu'lu Muhammed Muhyiddin 
Efendi (ö.1976), Mahmud Sami Ramazanoğlu (ö.1984) vb. kimseleri 
sayabiliriz. 

3. Halifelerinden Erzincan'lı Abdullah-ı Mekki kanalıyla gelen 
önemli şahsiyetlerden, onun halifeleri Erzincan'lı Hayyat Muhammed 
Vehbi Efendi (Terzi Baba) (ö.1848) ve Edirne ve İstanbul'da faaliyet 
gösteren Yanya'lı Mustafa İsmet Efendi'yi (ö.1872) zikretmek gerekir. 

4. Bir başka halifesi de Memiş Efendi diye tanınan Muham.med-i 
Kudsi'dir (ö.1852). Bu zatın halifeleri, Konya merkez olmak üzere 
İstanbul, Kırım, Trabzon, Sivas, Tarsus ve Manisa'da faaliyet göster
mişlerdir. Silistre'li Hacı Feyzlfllah Efendi (ö.1875) ve Konya'lı Topbaş
zude Ahmed-i Kudsi Efendi (ö.1889) de onun halifelerindendir. 
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5. Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Palu'daki tekkesinde faaliyet 
gösteren Ali-i Sebti'den sonra yerine oğlu Şeyh Mahmud geçmiştir. 
Şeyh Mahmud'un oğlu Şeyh Said (ö.1925) de Hınıs'ta faaliyet göster
miştir. Bu zat, Cumhuriyet yönetimine karşı isyana kalkıştığı içi,n. idam 
edilmiştir. Ali-i Sebti'nin halifelerinden Mahmud-ı Samini ile onun 
halifesi Osman Bedreddin-i Erzurumi (İman1 Efendi) de doğu illerin
deki faaliyetleriyle tarikatı yaymışlardır. 

6. Bağdadi'nin halifelerinden Muhammed b. Abdullah-ı Hani 
(ö.1862), Musa Safveti Paşa'nm daveti üzerine İstanbul'a gelerek Sultan 
Abdülmecid'le görüşmüştür. İstanbul' da pek çok mürid edinmiş, Ana
dolu'ya da halifeler göndermiştir. Ayasofya Camii vaizi Yusuf Efendi, 
Arpacılar Camii imamı Hacı Al1med Efendi, Bursa' da Ulu Cami imamı 
İsmail Vehbi Efendi ve Kula'lı İsmail Efendi onun Anadolu'da faaliyet 
gösteren halifelerinden bazılarıdır. 

7. Bağdadi'nin bir başka halifesi olan Osman Siraceddin-i Tavili . 
(ö.1866) ve onun soyundan gelenler genellikle bugünkü İran ve Irak'ta 
faaliyet göstermişlerdir. 

8. Halifelerinden Şeyh Halid-i Cezeri ve onun yolunu devam etti
renler ise Suriye, Irak ve Güneydoğu Anadolu'da Halidiyye'yi yay
maya çalışmışlardır. 

Görüldüğü gibi, Halidiyye şeyhlerinin faaliyetleri daha ziyade 
Kuzey Irak, Kuzeybatı İran, Kuzeydoğu Suriye, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmış durumdadır. Halidller Doğu Ana
dolu'da daha ziyade Bitlis ve Nurşin yörelerinde faaliyetlerini yoğun
laştırmışlardır. O bölgede faaliyet gösteren Kadiri şeyhi Abdurrahman-ı 
Taği'nin Seyyid Taha-yı Hakkari'nin halifesi Sıbgatullah-ı Arvasi'nin 
etkisiyle Kadirilik'ten Halidiliğe geçmesiyle bölgede Halidilik daha da 
gelişmiştir. Daha sonra Nurşin'e yerleşen Taği, burayı tarikat merkezi 
haline getirmiştir. Kendisi vefat edince, görevini halifesi Şeyh Fethul
lah-ı Verkanisi, ondan sonra da Taği'nin Hazret lakabıyla tanınan oğlu 
Molla Muhammed Ziyaeddin devam ettirmişlerdir. 

XIX. yüzyılın önemli Halitli şeyhlerinden şu isimleri de zikret
mek gerekir: İstanbul' da Veliyyüddinzade Hıfzi Efendi (ö.1837), Yahya 
Efendi dergahında Muhammed Nfui Şemseddin (ö.1863), Çarşam
ba'da Murad Molla dergahında Muhammed Murad-ı Buhari (ö.1848), 
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Bursa'lı Hüsameddin Efendi'nin halifesi Şeyh Vahyi Mustafa Efendi 
(ö.1878), Karabağ'lı Hamza Nigari (ö.1887) ve Bursa'da Hoca Hüsa
meddin Efendi (ö.1863). 

Önce de belirtildiği gibi, Halidiyye'nin Osmanlı ülkesindeki faali
yetleri asla bu bölgelerle sınırlı kalmamış, İstanbul başta olmak üzere, 
Anadolu'nun hemen her tarafına, Balkanlar'a ve Kafkaslar'a yayıldığı 
gibi, Sultan II. Abdülhamid' in teşviki ve desteğiyle bazı Afrika ve Uzak 
Doğu ülkelerine kadar uzanmıştır. Halidiliğin İstanbul'daki en güçlü 
temsilciliğini Gümüşlıanevi dergahı yapmış, Ahmed Ziyaeddin-i 
Gümüşhanevi'nin yetiştirip etrafa gönderdiği halifeleri vasıtasıyla tari
kat daha çok yayılma imkanı bulmuştur. 

Bektaşiyye 

Anadolu'ya gelen Yesevi dervişlerinden biri olan Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin (ö.1270) kurduğu bu tarikat, gerek Osmanlı'nın kuruluş dev
relerinde, gerekse sonraki yüzyıllarda Anadolu ve Balkanlarda,~aa

liyet gösteren önemli tarikatlardan biridir. Hoca Ahmed-i Yesevi'niı:;t 
(ö.1166) müridi Lokmarı-ı Perende'nin manevi terbiyesinde yetişen ve 
iyi bir ilim tahsil ermiş olan Hacı Bektaş, irşad ve tebliğ maksadıyla 
geldiği Anadolu'da Sulucakarahöyük'ü (bugünkü Hacıbektaş) mekan 
tutarak dergahını kurmuş ve irşad faaliyetini başlamıştır. Sünni inanca 
bağlılığı eserlerinden açıkça anlaşılan Hacı Bektaş-ı Veli, faaliyetlerini 
daha çok kırsal kesimde yaşayan kitleler üzerinde· yoğuıılaştırmıştır. 
Sağlığında pek çok kimseyi tarikat terbiyesiyle yetiştirmiş, bunlardan 
birçoğuna hilafet vererek, tarikatını yayması için değişik bölgelerde 
görevlendirmiştir. Vilôyetname-i Hacı Bektôş-ı Veli'de bahsedildiğine 

göre, buıılardan Cemal Seyyid adlı halifesini Akdeniz bölgesine gön
dermiştir. O da oğlu Asıldoğan'ı yetiştirerek irşad için Rumeli tarafına 
yollamıştır. Diğer halifeleri Sarı İsmail'i Menteşe ilinin Tavaz havali
sine, Hacım Sultan'ı Uşak tarafına, Resul Baba'yı (Resul Ali Sultan) 
Altıntaş'a bağlı Beşkarış mevkiine, Pir Ebu Sultan'ı Konya'ya, İbra
him Hacı'yı Dulkadiroğlu beyliğinde Bozok ve Üçok bölgesine, Sarı 
Saltuk adıyla meşhur olan Muhaıruned-i Buhari'yi de Rumeli'ye gön
dermiştir. Bu son şahıs Barak Baba'yı, o Tapduk Emre'yi, o da Yfuıus 
Emre'yi yetiştirmişlerdir. Bütün bu zatlar ve oııların yetişii!diği daha 
pek çok Bektaşi dervişi, Anadolu ve Rumeli'nin müslümanlaşmasında 
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önemli bir rol oynadıkları gibi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşüncelerini ve 
Ahmed-i Yesevi'den beri gelen tasavvuf kültürünü bu bölgelerde yay
mışlardır. Ayın zamanda mücahid ruhlu olan bu dervişler Osmanlı'nın 

kuruluş yıllarında pek çok yararlı hizmetler yapmışlar, Osmanlı ordu
suyla birlikte savaşa bile iştirak etmişlerdir. Bunlara örnek olarak, 
daha önce de zikri geçen Abdal Müsu'yı zikredebiliriz. Bu zat, Bur
sa'nın fethinden sonra Antalya'ya bağlı Elmalı yakınlarında bir köye 
(bugünkü Tekkeköy) gelerek meşhur tekkesini kurmuş ve yetiştirdiği 
dervişlerden birçoğuna hilafet vererek Anadolu içlerine göndermiştir. 
Onun en önemli halifelerinden biri olan Kaygusuz Abdal, Mısır'a gide
rek Bektaşiliği o bölgeye sokan zattır. 

Bektaşiliğin Balkanlar'daki efsanevi şahsiyeti Sarı Saltuk'tan sonra, 
tarikatın o bölgedeki en önemli şahsiyetlerinden biri de Kızıl Deli 
adıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'dır. Kendisine Dimetoka'yı merkez 
seçen bu zat, Fatih'in esir ettiği bir Sırp prensinin kızıyla evlenmiş 
ve bu evlilikten Balım Sultan dünyaya gelmiştir. Balım Sultan, tahsh 
lini ve tarikat eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul'a gelmiş, ancak 
irşad faaliyetinde bulunmak üzere tekrar memleketi Dimatoka'ya dön
müştür. Daha sonra 1501'de II. Bayezit tarafından Pir Evi denilen Hacı 
Bektaş'taki merkez tekkeye şeyh (dede-baba) tayin edilmiştir. 

İlk dönemlerde derli toplu bir teşkilat yapısına sahip olmayan ve 
kısmen Kalenderilik'le içli dışlı olan Bektaşilik, Hacı Bektaş zaviyesi
nin şeyhliğini üstlenen ve Bektaşiliğin ikinci piri kabul edilen Balım 
Sultan'la (Hızır Bali) (ö.1516) beraber, XVI. yüzyıl başlarından itiba
ren, hem Kalenderilik'ten bütünüyle ayrılarak kendine özgü kural ve 
kaideleriyle müstakil bir tarikat hüviyeti kazanrnış, hem de merkezi
yetçi bir yapıya kavuşarak il. Mahmud tarafından 1826'da Yeniçeri
lik'le birlikte kapatılışına kadar bu özelliğini korumuştur. 

Balım Sultan Pir Evi'nde şeyh olduktan sonra, Hacı Bektaş Der
gahı civarında, kan bağı ile Hacı Bektaş'a bağlı olduğu söylenen ne 
kadar kişi mezarı varsa hepsini söktürüp yok etmiştir. Onun yaptığı 
en önemli icraatlardan biri de, Hurüfi-Şü-Hıristiyaru unsurların karı
şımından meydana gelen, Balım Sultan Erkam adı altında geliştirip 
uygulamaya koyduğu prensiplerdir. Kısaca, Oniki İmam töresi, bekar 
yaşama (mücerredlik), şarap içme (demlenme), ibahilik (ibadetler 
konusunda la.kayıt davranma ve haramları mübah sayma), teslis ve 

-·. 
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hulul anlayışı, kulağa küpe takma ve oniki post geleneği şeklinde özet

lenebilecek olan bu k.-urallar, bundan böyle Bekt&şiler'in genel olarak 
benimsedikleri kurallar olma hüviyetini kazanmış ve sünni tarikatla
rın dışında mülalaa edilmelerine yol açmıştır. Dolayısıyla, bu dönem
den itibaren Osmanlı yönetimi fiilen fazla müdahele etmese bile, Bek
taşiliğe pek sıcak bakmamış ve onunla iyi ilişkiler içinde olmamıştır. 

Nihayet ll. Mahmud'un Yeniçeri ordusunu lağvetmesinin ardından 
ülkedeki Bektaşi tekkelerinin faaliyetleri yasaklanmış, buralara Nakşi 
şeyhler tayin edilmiştir. 

Bektaşilik, tarihi gelişim süreci içinde ilk önceleri tabii olarak Pir 
Evi'ne yakın yörelerde ve kırsal kesimlerde tanınıp yayılmış, daha 

sonraları kasaba ve şehirlere de girerek, yukarıda da zikredildiği gibi 
XV. yüzyılda Konya, Eskişehir, Uşak, Aydın ve Antalya yöresinde kur
dukları zaviyelerle Batı Anadolu'da da yayılma imkanı bulmuştur. 
Osmanlı'nın Rumeli'de gerçekleştirdiği fütühata paralel olarak Bek
taşilik o bölgeye de girmiş, daha önce Sarı Saltuk ve müridlerinin 

oluşturduğu müsait ortamda zamanla Bulgaristan, Macaristan, Arna
vutluk, Makedonya, Yugoslavya ve Bosna-Hersek bölgelerine de yayıl-· 

mıştır. Son dönemlerde bu ülkelerden Bektaşiliğin en yaygın olduğu 

yer Arnavutluk olmuştur. Balım Sultan'la birlikte yeni bir yapılan
maya ve daha iyi maddi imkanlara kavuşan tarikat, XVI. yüzyıldan 

itibaren İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yayılmasını 
sürdürmüştür. Evliya Çelebi, Bektaşi tekkelerinin XVll. yüzyılda faa
liyette olan pek çoğu hakkında bilgi vermiş ve tarikatın Anadolu ve 
Rurneli'de yayıldığı bölgeleri belirtmiştir. Bu tarikatın 1826'ya kadar 
Anadolu'daki yayılma sahasını önce F. W. Hasluck, Bektaşilik Tedkik
leri'nde teshil etmiş, sonra da Suraiya Faroql:ıi Der Bektaschi-Orden in 
Anatolien adlı eserinde hem haritalarla göstererek, hem de Bektaşi tek

kelerinin indeksini vererek daha güvenilir bir tarzda göstermiştir. 

Rifaiyye 

Seyyid Ahrned-i Rifai (ö.1182) tarafından kurulan bu tarikat en 
eski ve meşhur tarikatlardan biridir. Ahrnediyye ismiyle de anılmak
tadır. Ortadoğu'da kurulup yaygınlaşan bu tarikat, zamanla Anadolu 
ve Rumeli'ye de yayılmıştır. Daha Selçuklular zamanınd.a Anado
lu'nun muhtelif yerlerinde Riffil dervişlerine rastlandığını kaynaklar 
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zikrelmektedir. Ahmed-i Rifai'nin oğlu Seyyid Taceddin, kalabalık bir 
mürid topluluğuyla birlikte Konya'ya gelmiş, bir müddet de Amas
ya'da kalmıştır. İbn Battfıta Seyahatnamesinde, İzmir ve Bergama'daki 
Rifai zaviyeleri ile Amasya'daki Ahmed Kuçek b. Taceddin zaviyesin
den bahselmektedir. Bu tarikat Anadolu' da Ahi teşkilatıyla, Rumeli' de 
de Bektaşilik'le yakın ilişkiler içinde olmuştur. 

Hüseyin Vassaf Bey'in Sefine-i Evliyô'da belirttiğine göre, Rifaiy
ye'yi İstanbul'a ilk defa getirip neşreden zat, Şeyh Mahmud-ı Hadi
di'dir. 1592 yılından sonraki bir zamanda, Üsküdar'da Rifai Asitanesi 
denilen mahallin karşısındaki mescidde ilk defa Riffil ayiıri icra elmiş
tir. Bu zat, Muhammed-i Mesani adında bir zatı halife bırakarak, Şam'a 
gitmiştir. Daha sonra 1689'dan sonra Şeyh Yesi-i şamı gelerek tarikatı 
yaymaya çalışmıştır. Tophane'de ilk defa "zikr-i kıyam"ı talim eden 
bu zattır. Şeyh Osman-ı Himmeti, Şeyh Sadık ve Hocazade Muham
med Tahir Efendi'ye hilafet vermiştir. Bunlardan Osman-ı Himmeti 
(ö.1796) Karasarıklı Şeyh İbrahim-i Sabri Efendi'yi (ö.1827) yetiştir
miştir. Bu zat, Küçükmustafapaşa'da Kara Ayşe Hatıln Mescidi'ni tekke 
olarak kullanmış ve yirmiüç halife yetiştirmiştir. Şeyh Yesi'nin halife
lerinden Şeyh Sadık Efendi (ö.1812) ise Aksaray semtinde Alaca Mes
cid yakınında bir dergah tesis etmişse de, büyük yangında yanmıştır. 

Riffilyye'nin İstanbul'da yayılmasında en çok emeği geçenlerden 
biri de, Karasarıklı Şeyh İbrahim Efendi'nin halifesi Şeyh Seyyid Nılri 
Efendi (ö.1856) olmuştur. III. Selim'in şehzadelerinin talini ve tedri
siyle görevli olan ve Bab-ı Alı Divan-ı Hümayfın Kalemi memurluğunu 
üstlenen bu zat, Alaca Mescid şeyhi Sadık Efendi'den, onun vefatın
dan sonra da Fatih civarında irşad faaliyetinde bulunan Karasarıklı 
İbrahim Efendi' den terbiye görmüştür. Hilafet alarak, Üsküdar' da Deb
bağlar Meydanı'ndaki Hamzaviler'e mensup Kurban Nasılh Baba Zavi
yesi'ni ihya edip genişletmiş ve vefatına kadar kırkbeş yıl irşad faaliye
tinde bulunmuştur. Makamına oğlu Tevf'ık Efendi (ö.1899) geçmiş ve 
kırkdört yıl da o görevi devam ettirmiştir. Nılri Efendi'nin önde gelen 
halifelerinden Üsküdar'lı Şeyh MU.sa Efendi, Tahta Minare Dergahı'm 
tesis edip şeyhliğini yapan Şeyh Salih Efendi (ö.1879), Odabaşı Derga
hı'nı tesis edip şeyhliğini yapan Şeyh Abdullah Efendi (ö.1872), Tes
bihci şair Şeyh Es'ad Efendi ve Sarrac İshak Dergahı şeyhi Muham
med-i Fazli Efendi'yi (ö.1898) zikretmek gerekir. Tevfık Efendi'den 
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sonra Üsküdar Rifai Dergahı şeyhliğine 1902 yılında oğlu Şeyh Hay
rullah Taceddin Efendi getirilmiştir. Bu halifelerden Muhammed-i 
Fazli Efendi'nin yetiştirdiği halifelerden Şeyh Yluhanuned-i Hilmi 
Efendi Çemberlitaş'taki Karababa Dergahında, Şeyh İhsan Efendi de 
Sultan Ahmed meydanındaki Düğümlü Baba Dergahı'nda şeyhlik 
yapmışlardır. 

İstanbul'da 1732 yılında tesis edilip, son dönemlere kadar faali
yette olan bir başka Riföi dergahı da, Üsküdar'da Menzilhane Yok.-u
şu'ndaki dergahtır. İstanbul'daki bir diğer dergah da Şerbetdiir Derga
hı'dır. Son dönemlerde Hırka-i Şerif civarında ihdas edilen bir başka 
dergahta Şeyh Kenan Bey (ö.l925'ten sonra) şeyhlik yapmıştır. XVII. 
yüzyıl ortalarından bu tarafa faaliyette bulunan bir başka Riffil dergahı 
da Eyüp'te bulunmaktadır. Buranın son dönem şeyhlerinden biri Şeyh 
Büyük Hasib Efendi'dir (ö.1834). Ondan sonra şeyhlik vazifesini oğlu 
Şeyh Muhammed Emin Efendi (ö.1886) devam ettirmiştir. 

XIX. yüzyıl başlarında Edirne' de varlığı bilinen bir Rifüi dergahı ~a. 
aynı zamanda bir divan şairi olan Edirne'li Mustafa Kabfıli Efendi'nin_ 
(ö.1825) şeyhlik yaptığı dergahtır. 

Zeyniyye 

Horasan sfıfilerinden Zeynedin-i Hafi'ye (ö.1435) nisbet edilen ve 
Sühreverdiyye'nin bir şubesi olan bu tarikat, Anadolu topraklarına 
Abdurrahim-i Merzifoni (Abdurrahim-i Rfımi) ( ö.144.6) ile Abdüllatif-i 
Kudsi (veya Makdisi) (ö.1452) tarafından taşınmıştır. Zeyneddin-i 
Hafi'nin kendisi hakkında "Bir aşk kütüğü yaktık, Rum (Anadolu) 
üzerine attık." dediği Şeyh Merzifoni, Aşknôme ve İrşôdü'l-Enôm gibi 
eserlerin yanı sıra Divôn sahibi bir şairdir. Zeyniyye'yi Anadolu'ya ilk 
getiren odur. Abdüllatif-i Kudsi de, Merzifoni gibi tasavvufi terbiye
sini Orta Asya'da Hafi'nin yanında tamamladıktan sonra, Konya üze
rinden Bursa'ya gelip yerleşmiş ve Zeyniyye dergahını kurarak, halkı 
irşada ve tarikatını yaymaya devam etmiştir. Bu esnada birçok Arapça 
eser kaleme almıştır. Tarikatın yayılması daha çok bu şeyhin halifeleri 
sayesinde gerçekleşmiştir. Kudsi'nin vefatından sonra dergahın post
nişinliğini, sırayla Taceddin İbralıirn-i Karamani (ö.1467), Hacı Halife 
diye bilinen Kastamonu'lu Şeyh Abdullah (ö.1489), Bolulu Çelebi diye 
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meşhur olan Şeyh Muhammed Efendi (ö.1493) ve Safiyyeddin Mus
tafa Efendi (ö.1513) üstlenmiştir. 

Kudsi'nin en meşhur halifesi kabul edilen ve Şeyh Vefa diye bilinen 
Konya'lı Muslihuddin Mustafa (ö.1491), Zeyniyye tarikatını İstanbul'a 
taşıyarak, kendi ismiyle anılan semtte 1.-urduğu zaviyede irşad faali
yetlerini sürdürmüştür. Kısa zamanda kendisini tanıtarak, zamanının 
İstanbul'daki en meşhur sufilerinden biri olmuştur. Onun vefatından 
sonra makamına halifesi Şeyh Ali Dede (ö.1511) geçmiştir. Bu zatın 
yetiştirip hilafet verdiği, meşhur şairlerden Rumeli'li Mevlana Şem'i 
de tarikatı Edirne'de yaymaya çalışmıştır. Kudsi'nin İstanbul'daki bir 
başka halifesi de, Aşık paşazade diye bilinen Şeyh Alımed'dir. Kudsi'nin 
Piri Halife diye bilinen halifesi Şeyh Muhammed de bu tarikatı Eğri
dir'e taşımıştır. Bunların dışında, Seyyid Velayet (ö.1522), Şeyh Musli
heddin Mustafa (Gündüz Musliheddin) ve Eğridir'li Şeyh Burlıanedin 
(ö.1562) gibi zatların faaliyetleriyle varlığını sürdüren Zeyniyye tari
katı XVI. yüzyıl ortalarında inkıraza uğrayarak, başka tarikatların bün
yesinde eriyip kaybolmuştur. Vefa'daki dergah da Sünbüliler'e intikal 
etmiştir. 

Değerlendirme 

Verdiğimiz bütün bu bilgiler, Osmanlı imparatorluğu döneminde 
tarikatların dağılımı hakkında genel bir fikir vermektedir. Ancak şunu 
tekrar belirtmeliyiz ki, burada konunun hiçbir zaman detayına inil
mediği gibi, altı asır gibi oldukça uzun bir zaman dilimine yayılan ve 
bu zaman içerisinde çok geniş bir coğrafi bölgeyi sınırları içine alan 
Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bütün bölgelerdeki tarikatları, her böl
geyi göz önüne alarak tümüyle incelemek elbette ki söz konusu olma
mıştır. Burada zaten buna imkan yoktur. Bu çalışma çerçevesinde yap
tığımız şey, İstanbul başta olmak üzere Anadolu ve kısmen Rumeli 
bölgesinde varlığı bilinen önemli tarikatlarla bunların yayılış süreçle
rine, belli başlı kollarına, onların bazı önemli şahsiyetlerine ve tekke
lerine işaret etınekten ibaret olmuştur. 

Verdiğimiz bu genel ve kısa bilgiler göz önüne alındığında karşı
mıza çıkan manzara kısaca şudur: İslam tarihi ve medeniyetinde çok 
önemli bir yer işgal eden tasavvuf hareketi zamanla pek çok tarika
tın kuruluşunu beraberinde getirmiştir. XII. yüzyıldan itibaren fiilen 
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kurulmaya başlayan ve asırlar geçtikçe sayıları alabildiğine çoğalan 
sfıfi tarikatların önemli bir kısmı Osmanlı devleti topraklarında az 
veya çok varlığını sürdürürken, bir kısmı da Osmanlı sınırları dahi
linde temsil imkanı elde edememiştir. Ancak şu rahatlıkla söylenebi
lir: Uzun yıllar İslam dünyasının liderliğini yapmış, dört asır kadar da 
hilafet görevini elinde bulundurmuş bir devlet olarak, Osmanlı ülkesi 
pek çok tarikat mensubu için daima bir cazibe merkezi olmuş, bu yüz
den Orta Asya, Horasan ve Orta Doğu başta olmak üzere İslam dünya
sının çeşitli bölgelerinden pek çok süfi Anadolu'ya gelerek tarikatını 
orada yaymaya çalışmıştır. Bazı tarikatlar da bizzat Anadolu' da kurul
muştur. Böylece zamanla Anadolu, tarikat faaliyetleri açısından İslam 
dünyasının en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

Yaptığımız bu kısa incelemede de görüleceği gibi, Osmanlı ülke
sinde en yaygın ve en etkili olan tarikatlar, sırasıyla Halvetilik, 
Nakşbendi:lik, Mevlevi:lik, Bektaşilik, Kadirllik, Bayramilik ve Rifüi

lik'tir. Bunlardan Halvetilik, İran topraklarında 1.-urulmasına rağfI!.en 
asıl yayılmasını Anadolu'da gerçekleştirmiştir. Bu tarikat, bünyesin~ 
den pek çok tali tarikatın doğuşunu gerçekleştirdiği için "tarikat kuluç
kası" olarak da nitelendirilmiştir. Osmanlı topraklarında zamanla adeta 
dal budak salarak çeşitli isimler altında faaliyetlerini sürdürmüş ve en 
yaygın tarikat haline gelmiştir. Zaman içinde müstakil birer tarikat gibi 
algılanan RCışeniyye, Gülşeniyye, Sünbüliyye, Şabaniyye, Sinaniyye, 
Uşşakiyye, Cerrabiyye, Şemsiyye vb. birçok tarikat Halvetili.k'ten türe
miş olan tarikatlardır. 

Halvetilik'ten sonra en yaygın ve etkili tarikat olarak Nakşbendi
liği görüyoruz. Horasan kaynaklı olan ve XV. yüzyıldan itibaren Ana
dolu'da varlığını gösteren bu tarikat, bölgedeki en hızlı atılımını XIX. 
yüzyılda Mevlana Hfilid-i Bağdadi ve halifeleri sayesinde gerçekleştir
miştir. Nakşbendili.k, Hfilidiyye adı altında Doğu ve Güney Doğu Ana
dolu bölgesi başta olmak üzere İstanbul' da ve Anadolu'nun çeşitli yer
lerinde son döneme damgasını vurmuştur. Siyasi otorite ile genelde iyi 
ilişkiler içerisinde olan Nakşbendiyye'nin bu atılımında, XIX. yüzyılın 
ilk yarısında kapatılan Bektaşi tekkelerine Nakşi şeyhlerinin atanmış 
olmasının da büyük payı vardır: 

Mevlevilik ise, daha Anadolu Selçukluları zamanından itiba
ren Anadolu'da kurulup gelişmiş, özellikle şehir merkezleriyle saray 
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muhitinde etkisini göstererek Osmanlı kültür ve sanatının zeııginleş
mesinde öııemli bir pay sahibi olmuştur. 

Anadolu'da k."Urulan bir başka tarikat olan Bektaşilik ise daha 
ziyade kırsal kesimde yaşayan kitleye hitab etmiş bir tarikat görünü
münde olmakla beraber büyük şehirlerde de faaliyetini sürdürmüştür. 
İlk dönemlerde Yeniçeri ordusuyla adeta bütünleşen bu tarikat, XVI. 
yüzyıldan itibaren ŞU-Batıni anlayışların etkisinde kalarak hetero
doks bir karaktere bürünmüş, bu yüzden bundan sonra devletle ilişki
leri genelde soğuk olmuş ve nihayet II. Mahmut döneminde tekkeleri 
kapatılmıştır. 

Bayrfuniyye de Anadolu'da kurulmuş bir tarikattır. Tarikatın piri 
Hacı Bayram-ı Veli'den itibaren belli bir şöhrete ve yaygınlığa ulaşan 
Bayramiyye, daha sonra özellikle Melamiyye ve Celvetiyye kolu ile 
varlığını ve şöhretini devam ettirmiştir. Bunlardan Melamiyye dev
letin politikasıyla ters düşen bir anlayışı temsil ettiği ve bu yüzden 
yoğun takibata ve hatta öldürmelere maruz kaldığı halde, Celvetiyye 
devlet tarafından hep tasvip ve destek görmüştür. 

Kadiriyye ve Rifiiiyye tarikatları da Anadolu dışında kurulmuş 
olmakla birlikte Osmanlı ülkesinde yayılma im.kam bulan tarikat
lardandır. Bunlardan Kadiriyye Osmanlı topraklarında Eşrefiyye ve 
Rumiyye kolları tarafından temsil edilmiştir. 

Burada ele aldıklarımızın dışında, az da olsa çeşitli dönemlerde, 
özellikle de son yüzyıllarda Osmanlı tapraklarında v~lığına şahit 
olduğumuz daha başka tarikatlar da vardu. Mesela Şazeliyye, Sa'diyye, 
Sühreverdiyye, Kübreviyye ve Ticaniyye bunlardan bazılarıdu. Sul
tan II. Abdülhamid'in bunlardan Şazeliyye ile yakın ilgisi bilinen bir 
husustur. 

Osmanlı'nın son dönemlerinde sadece İstanbul'da faaliyet göste
ren tekkelerin sayısının 1834'te 209, 1840'ta 259, 1889'da 307, 1918 
yılında da 254 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tarikatların 
Osmanlı ülkesinde ne derece yaygın ve etkili birer dini-sosyal mües
sese olduğu açıkça ortaya çıkınaktadu. 
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