
TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 16, ss. 339-371. 

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 16 

 
 
 
 
 
 

LÜBNAN MAKALELERİ –II ∗ 

 
Josef  van ESS 

 Çev.: Ömer YILMAZ∗∗ 
 

III. Tarîkat Hayatı 
1. Yaşrutiye Tarîkatına İntisaplar 

Ali el-Yaşrûtî’nin tarîkatı Filistin ve Suriye’de çok hızlı bir şekilde yayıldı. Kızı, 
tarîkatın bu şekilde hızlı yayılmasının nedenini, sadece onun avama hitap et-
memesine bağlamaktadır. Hatta kendinden gayet emin olarak, tarîkata bağlı 
olan Osmanlı Devlet görevlileri veya aydın kesimdekilerin isimlerini dahi tek 
tek zikretmektedir. Bu devlet erkanının bir çoğu mümarese yapmak maksadıy-
la zaman zaman zâviyeye gelip gitmişlerdir. Bunlar arasında Hazine Müdürü 
Nesim Paşa (Müdür el-Hassa el- mülkiye), Sultan Abdülhamid’in Baş haznedarı 
Tevfik Bey (Sar-haznat es-sultan)1 ve statülerini yazarın da tam olarak bilemediği 
bir çok paşa bulunmaktadır. Aydın kesime gelince, bunların arasında isimleri 
çok sıkça zikredilen kimi şahıslar görülmektedir. Örneğin Ezher’deki Bağdatlı 
öğrencilerin yurdunda müdürlük yapan ve daha sonra Tarşiha zâviyesinde 
uzun yıllar görev alan Şeyh Hüseyin el-Hasani el-Bağdâdî, (daha sonra bu zat 
Daru’z-Zûr Müftüsü olacak ve burada Şâzilîye’nin yeni bir kolunu kuracak-
tır.)2, Derviş Muhammed Rodoslu ve Derviş Said ez-Savahili bunlardan bazıla-
rıdır. İsmi geçen son iki şahıs, tarîkatın Rodos’tan Doğu Afrika’ya kadar yayıl-
masında etken olan kişiler olarak bilinmektedir. Bunların yanında, şeyhin oğlu 
Muhyiddin’in Kürt asıllı öğretmenleri Şeyh Muhammed Sincar ve Muhammed 

                                                           
∗  Bu makale’nin ilk bölümü, Tasavvuf Dergisi, Temmuz-Aralık 2005, sayı 15, ss. 415-452’ de 

yayımlanmıştır.  
∗∗  Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı. 
1  Doğrusu “ser-hazin”dir. 24 Nisan  1893 tarihli mektubu matbudur. 
2  Ali Nureddin’in oradaki temsilci ve halifesi olarak tayin ettiğine dair icazetnamesi çok ilginç-

tir. ( R 325) 
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Süleymanî, Gazzeli Şeyh Muhammed Sukayik ve oğlu Abdüsselam, Nablus 
yakınlarındaki Tubaslı Şeyh İsmail b. Ahmet el-Hatip et-Tubasi, yazarımız 
Fatma’nın hocası Hacı Salim Balık ve onun hemşerisi Sidonlu Şeyh Mahmut 
Cadiba3 ve kardeşleri Hamid ile Ahmet Haşişo, Şeyh Muhammed Şerif, Mağ-
ripli Hacı Ali, Beyrutlu Şeyh Yusuf el-Mu’abba, Filistinli Şeyh Mustafa el-Halil, 
Halepli Şeyh Muhammed el-Badincaki ve Şeyh Mustafa Kenan gibi şahıslar 
görülmektedir. Yazarın lakaplarını bilemediği Şamlı, Tortusalı ve hatta Mekkeli 
bir çok kişinin de bunlar arasında isimleri zikredilmektedir. (R 257) Ancak bu-
rada ismi geçen zevat, içinde bulunulan zaman itibariyle ve az sayıdaki biyog-
rafik literatür nedeniyle tam olarak teşhis edilememektedir. O halde bu isimle-
rin Suriye bölgesinin o zaman için tanınmış şahsiyetlerinden oluştuğunu zan-
nediyoruz.  
 Bu kimseler, aynı zamanda yazarın temel eserinin sonunda verdiği müm-
taz addedilen “yabancı” üyelerin listesinde de mevcuttur. (R 348) Yazar, bura-
da Nakip el-Eşraf Muhammed Ali el-Hüseynî ve şehrin bir çok ileri gelenleri ile 
Muhammed İbn Budayir (ö.1220/1805)4 gibi Kudüslü altı; Filistin’den dört kişi-
nin adını vermekte; İbn Arabî’yi metheden ve bu nedenle Emir Abdülkadir ile 
çok yakın dostluğu bulunan5 “Hilyetü’l-beşer” sahibinin bir yeğeni Bahaddin el-
Baytar ve Bika Müftüsü Mustafa Ebu Rişa’nın da aralarında bulunduğu Şamlı 
yirmi kişiyi saymaktadır.  Yine Humus’tan en az bir kişinin, Lübnan’daki Has-
biye Müftüsünün; aralarında tanınmış hukukçuların da bulunduğu Beyrutlu 
dokuz kişinin; Halep’ten on üç kişinin; aralarında şehrin beş eski müftüsünün 
de bulunduğu Akkalı on bir kişinin, Dâr-ez-zûr dan, Nablus yakınlarındaki 
Sarta’dan, Tubas’tan, Nablus ve Arraba’dan birer kişinin; Gazze’den üç kişinin, 
aralarında şeyhin kendisi gibi bir çok Hasânî şerifinin de bulunduğu Safat’lı on 
kişinin; yine bölgenin kadısı ve oğlunun da bulunduğu Tarşiha’lı üç kişi ile 
Sidon’dan sekiz kişinin adlarını vermektedir. Fatma, Ali Nureddin’in bizzat 
tanıdığı Yusuf b. İsmail Nebhânî (ö.1350/1932)’den ise hiç bahsetmemektedir.6 
Tarîkatın Afrika’da yayılmasına gelince bu konu hakkında ileride daha geniş 
bilgi verilecektir.  

2. Zâviye’de Yaşam 

Zâviye, ibadet ve ilmî konuşmaların, aynı zamanda sohbet ve hayır işlerinin 
yapıldığı merkezdir. Binanın üç bölüme ayrıldığını görüyoruz: Bunlar; ibadet 
ile zikir için tahsis edilmiş tekke adı verilen kutsal bölüm (harem-i kebir), fakirler 
                                                           
3  Bk. R. 16. 
4  Baytar, Hilyetü’l-beşer 1351.  
5  age, s. 380. 
6  Camiu kerâmâti’l-evliyâ, c. II, s. 386. 
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ve ailesiyle birlikte şeyhin yanında inzivaya çekilmek isteyenler (mütecerridûn) 
için ayrılmış misafirhane ve son olarak şeyhin ikametgâhıdır.  (R 164)7 Pek tabii 
burada “mütecerridûn” diye isimlendirilen kişiler kendilerini sadece inzivaya 
vakfedenlerden oluşmuyordu. Zâviyede önemli olan bütün görevler bu kimse-
lerce yerine getiriliyordu. Bunlar çiftçilik, zeytin hasadı, alışveriş, temizlik, do-
kumacılık, yastıkçılık vb. işlerle de iştigal ediyorlardı. Bu kimseler görünürde 
herhangi bir mala sahip değillerdi.-Bu kimseleri Hıristiyan manastırındaki ra-
hibelere benzetmek mümkündür. Harçlıklarını şeyh veriyordu. Çünkü bunlar 
zâviyenin aslî personelidir. Zâviye adeta bu kimselerle ekonomik yeterliliğine 
kavuşuyordu. (R 254) Zâviyede bunlara ilaveten sırf ziyaret maksadıyla bulu-
nan, zikirlerde yer alan ve kendilerini tarîkata sıkı sıkıya bağlanmış hisseden, 
dünya ile iç içe olan (ehl el-esbâb) dediğimiz şehir ahalisi de bulunuyordu. (R 
252)  
 Zâviyenin mal varlığı, vakıf arazileri, tarîkata bağlı olanların bağışları ile 
şeyhin kendi servetinden oluşmaktadır. ( R 254) Bilindiği gibi daha önce Ali 
Rıza Paşa Şam’da tarîkat için Baltaciye zâviyesinin yapılmasını vasiyet etmiştir. 
Bu vakıflar vergiden muaftır. Tarîkatın kendi binası haricinde vakıf yoluyla da 
arazi sahibi olduğunu kabul edebiliriz. Filistin ve Lübnan’ın Akdeniz kıyıların-
daki verimli bölgeleri onlara hatırı sayılır gelir getirmektedir. İşte bu tür iktisa-
di güç sayesinde yardım müessesesi ve öğretim faaliyetleri hayatiyetini devam 
ettirmiştir. Her ne kadar vakıf arazilerinin geliri devlette kaybolsa da, çevreye 
de faydası dokunuyordu. Zira zamana göre en güzel çözüm de gerçekten bu 
idi.8  
 Şeyhin hayır duasını kazanmak veya ona şükranlarını arz etmek isteyenler 
tarafından çok sık yapılan diğer bir şey de özel hediyelerdir.9 Bugün bile, çiftçi-
lerin hasat zamanı mahsullerini doğrudan doğruya zâviyeye getirdikleri hatır-
lardadır. Bu arada biyografide şeyhin reddettiği bazı şeylerden de bahsedil-
mektedir,muhtemelen tarîkatın kendi ayakları üzerinde durduğu zamanlar 
örneğin Akka’daki cemaatin eski reisi ve belediye meclis başkanı olan  Hacı 
Mustafa b. Said es-Sa’di bütün servetini zâviyeye vakfetmek istemiş, ancak 
şeyh bu talebi kendi çocuklarının hakkı olduğu gerekçesiyle kabul etmemiştir. 
Bununla beraber adı geçen şahsı zâviyenin vekili yapmıştır. (R. 255) Yine Umm 
el-fehm köy halkı tarîkata hayvan bağışlamak istemişler, şeyh ise onlara hay-
vanların zekatından belli bir miktar vermelerinin daha iyi olacağını söylemiştir. 
Keza Sidonlu müridleri ona ziynet eşyası hediye etmiş, şeyh önce bu hediyeleri 

                                                           
7  Burada Sinûsi tekkesinin bölümleri zikir olunuyor. Acaba aralarında bir ilişki var mı? 
8  Bu durum, İran’daki kervansarayların bir benzeridir. Ancak Fransızların Cezayir’i işgal etme-

siyle birlikte bu sistem tamamen ortadan kaldırılmış ve okul düzeni de değiştirilmiştir.  
9  Aslında hediyeleşme Mağribi bir gelenektir. 
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kabul etmiş, daha sonra ise geri vermiştir. Ancak verilen bu hediyelerden kızı-
na sadece küçük bir yüzük ile ucuz bir inci kolye bırakmıştır. (R.266) Ali el-
Yaşruti, her ne kadar para ve malın zihinleri meşgul ettiğine inansa da, hiçbir 
zaman dünyadan tamamen uzaklaşmayı müridlerine tavsiye etmemiştir. Bu 
anlayış hem kendisi, hem de diğerleri için geçerlidir. Kimsenin âhireti bahane 
ederek mesleğini terk etmesine asla razı olmamıştır. Müflis bir tüccar ona yüklü 
miktarda yardım etmiş, (R 267) ancak o bu yardımı kabul etmemiştir. Ancak ne 
var ki onun almadığı  bu yardımı vekili almış ve idareye kaldığı yerden devam 
etmiştir.10 
 Her zâviyenin, tarikata yeni müridler kabul edebilecek bir piri (mukad-
dem) bulunmaktadır. Bu anlamda Kudüs, Beyrut, Şam, Halep, Sidon ve Dar ez-
Zur gibi  zâviye merkezlerinden bazı isimler zikredilmektedir. (R. 253) Daha 
önce bu isimlerin büyük bir kısmına temas etmiştik. Doğrusu organizasyon son 
derece mükemmeldir. Her gün buralarda dört-beş yüz kişiye kadar iaşe veril-
mektedir. Bu sayı bayramlarda bini aşmaktadır. Büyük bir masada yemek 
yenmekte ve ilahiler okunmaktadır. (R 254) Tarîkat bu tür toplantı meclislerin-
de hiç kimseyi dışlamamakta ve ziyaretçi çemberini de sadece Şâzilî’ler ile sı-
nırlamamaktadır.  Zâviye müştemilatı yalnızca ibadete tahsis edilmez, buralar-
da eğitim ve müzakereler de yapılmaktadır. Her akşam Akka kursunda dini 
bilgiler dersi verilmekte,  şeyhin kendisi de bizzat Türk medrese mezunu veya 
Ezher öğrencileri gibi okumuş kişilerin bulunduğu özel toplantılara iştirak et-
mektedir. Aslında bu gibi toplantılar önceden Cezzâr Camiinde11 yapılıyordu. 
Ancak ne var ki Akka’nın darlığı nedeniyle toplantı yeri bulmakta bir sıkıntı 
çekilmiştir. Ayrıca burada bir de kütüphane bulunmaktadır. Toplantı meclisle-
rine katılanların büyük bir kısmı Şâzilî tarîkatına intisap edince bir müddet 
sonra zâviyeye geri dönülmek zorunda kalınmıştır. (R 165) Şeyh bir zaman 
sonra Şam’daki zâviye için gündüz ve akşamları birer ders saati konulması 
gerektiğini emretmiştir.12 Fakat burada ne gibi derslerin müzakere edildiği 
hakkında detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Verilen eğitim halkın milli zevkiyle 
uyum halindedir.13 Bu eğitimde takip edilen eğilimi tahmin edebiliyoruz. İleri 
sürülen fikirler yenilik hareketinin ruhuna bağlıdır. Daha faaliyetinin başlangı-
cında şeyh böyle yapmakla Arraba’daki hukukçuları bile etkilemiştir.14 Bu ders-

                                                           
10  Bu iddia sözlü bir rivayete dayanmaktadır. “ Hidaye el-İslâmiye” dergisinde bir okurun; her 

mürid maaşından belli bir aidatı yada ürününün bir kısmını zâviyeye vermek zorundaydı” 
demesi  polemik olsa gerektir. 

11  Bu camii Cezerî Ahmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. 
12  Bu durumu “Hidaye el İslâmiyye”deki bir okuyucu mektubu doğrulamaktadır. Her gün hukuk 

ve irşadın işlendiği iki kurs yapılırdı. 
13  Heywort-Dunne, Histor of Education, s. 11. 
14  age, s. 13. 
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lerden başka müzakerelerde  İbn Arabî’nin “Futûhat el-Mekkiyye”si de mütalaa 
edilmektedir.15 
 Zâviye ramazan ayı gibi özelliği olan günlerde bir başka izdihama daha 
tanık olurdu. Geceleri peygamber sevgisi üzerine ilahiler okunur, kasideler 
söylenirdi. Sabahları genel bir iftar (sahur olmalı çev.) sofrası etrafında toplanı-
lır, akşam cemiyetlerinde ise meyve ve içecekler ikram edilirdi.16 Bayramın ilk 
gününde zâviyeye askerler de gelmektedir. Cemaatle bayram namazı eda edi-
lirken askerî bando da hazır tutulmaktadır. Şeyh bayramlarda insanları huzura 
kabul etme yerinin dar olduğunu bildiğinden komutan ve subayları tekkesinde 
karşılıyordu. (R 192) Askerler de haftalık izinlerini sık sık Pazartesi ve Cuma 
akşamları yapılan zikirlere katılmak ve bayram günleri ziyaretlerine tahsis et-
mek suretiyle değerlendiriyorlardı. (R 197)17 
 Zâviyede bulunan altmış-yetmiş civarındaki kadının oldukça rahat hareket 
ettiklerini görüyoruz. Şeyh tekkedeyken bile kadınlar odalarında oldukça rahat 
gülüp oynuyor ve gürültü ediyorlardı. Sokakta ve tekkeden uzak olanlar da 
aynı serbestliği tadabiliyorlardı. Yeni evliler zifafa girmeden önceki gün zâvi-
yeye gelerek, tasavvuf musikisi eşliğinde evliliklerini kutluyor ve ilahiler söy-
lüyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, kadınlar zâviyedeki tüm etkinlikle-
re rahat katılabiliyor, ancak aşırı izdiham nedeniyle burada daha fazla kalamı-
yorlardı. (R 294) Şeyh, huzuruna kabul ettiği hanımlar için özel dini dersler 
vermektedir. Yazarımızın annesi ve şeyhin son hanımı da okuma-yazmayı 
kendisinden öğrenmiştir. Şeyh kızına Beyrutlu bir öğretmenden özel ders al-
dırtmakta, hatta ileri yaşına rağmen bizzat kendisi de bu dersleri izlemektedir. 
Bunu yaparken diğer küçük kızını da yanına oturtmayı ihmal etmiyordu. Top-
luca yapılan sabah zikirlerine kadınlar da katılabilmektedir. Diğer zikir meclis-
lerine gelince, kadınlar bunu perde arkasından takip ederlerdi. (R 290; 297) Bu 
kadınlardan bazıları daha ayrıcalıklı bir tarzda tarîkata kabul edilmişler,  din-
darlıklarından dolayı da azami hürmete layık görülmüşlerdir. Biz, burada ayrı 
ayrı merkezlerde18 bulunan toplam yirmi iki kadının isimlerini görüyoruz. Bun-
lardan biri hukukçu, yazar ve şair olarak tanıtılmakta, diğeri ise şeyh tarafın-
dan tarîkatın intişarıyla görevlendirilmektedir. Nitekim biz adı geçenlerden  
Siti Meryem’in vaaz turlarından daha önce söz etmiştik. Bu kadınların hepsi ya 
aristokrat (varlıklı) veya en azından şehirli bir çevreden gelmektedir. (R 295) 
                                                           
15  Müridlerin neye ilgi duyduklarını tahmin etmek oldukça zordur. Bu hususta Dilâiyye Zâvi-

yesinde okunan kitapların listesi ile bir mukayese yapılabilir. (Hacı, Zâviye Dilaiye, s. 72.) 
16  Zâviyedeki misafir ağırlama usulü için (Bk. Nebhânî, Câmiu Kerâmati’l-evliyâ, c. II, s. 386.) 
17  Erzincanlı Halidi kolu Şeyhi Mustafa Fehmi’nin, şehrin birçok askeri yetkilisinin  iştirak ettiği 

zikr ile bunların yakın  ilişkide bulunduğu  anlaşılmaktadır.  Ali Nureddin’in müridi olan  
askerlerin bir de listesi bulunmaktadır. (R 196).  

18  Bunların arasında Lübnan’daki Raşâiye’de anılmaktadır. 
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3. İbadet Usulleri 

Burada birdenbire zâviyenin çekiciliğini ortaya koyan önemli bir noktayla kar-
şılaşıyoruz.  O da kardeşliğin sosyal boyutu. Yani toplumsal bağlamda zengin 
ile fakirin bilinçli bir yardımlaşma içinde olduklarını görüyoruz.  Dünyevî mai-
şeti de ihmal etmeyen memur ve askerler, zâviyeye gelmekle bu dünyanın stre-
sinden kurtulduklarına inanmaktadır. Ancak bunda topluca ibadet etmenin 
meydana getirdiği güçlü bir heyecanın da etken olduğunu söylemek zorunda-
yız. O halde her ikisi birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. İbadet toplumsal anlamda 
çok büyük bir değere haizdir. Bu hadiseye, zaman içinde gittikçe derinleştiri-
len, makam-mevki-şahıs farkı gözetilmeden uygulanan bir yaklaşım tarzı da 
etkendir. Pek tabi bu konuda iki şey birbirinden özenle ayrı tutulmalıdır. Bun-
lar evrad ve ibadettir.19 
 Genel olarak her tarîkatın kurucusuna kadar uzanan özel bir evrâdı vardır. 
Sırra mazhar olabilmek için her Yaşrûtî günlük beş vakit ibadetin üç vaktinde 
aşağıdaki metni tek başına okumak zorundadır.  
Sabah ve akşam namazının akabinde yüz defa; Estağfirullah el-azim ellezi la ilahe 
illa hüve’l- hayyu’l- kayyum ve etubü ileyh, Peygamber ve ailesine salât-u selam ile 
kelime-i tevhidin ilk kısmı: Lâ  ilahe illallah. Kelime-i tevhidin ikinci kısmı 
Muhammedün rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem       ise bir kere zikredilmeli-
dir.20 
Mürid, yatsı ve sabah namazından sonra Şâzilî evrad-ı kebirini kendi usulüne 
göre eda etmelidir. Ebu’l-Hasan eş- Şâzilî’nin kendisi de bu virdi hizbü’l-feth 
olarak adlandırmıştır. Gerçi daha sonraları Yaşrûtîye’de bu biraz daha değişik 
bir forma sokulmuştur. Aslına bakılırsa bu formun kökü çok genç yaşta hırka 
giyen Şâzilî’nin hocası Abdüsselam b. Maşiş (silsile no 17)’e kadar gitmektedir: 
Buna karşın şu anda süregelen ve adeta mezc edilen yeni usul ise daha yakın 
bir zamana tesadüf etmektedir. Darkaviye tarîkatının kurucusu Ebu Ahmet ed-
Darkavi’den başlayıp Ali el-Yaşrûtî’ye kadar bu usul uygulanmıştır. Sonlarda 
okunan sûre ve aşırların21 dizilişi ise Ahmet Zerruk (silsile no 26)’un 
“Sefinetü’n- neca li-men ila ilahi’l-teca”sına dayanmaktadır. Yazar, kitabında 51,5 
sayfa tutan mezkur sûrelerin tam metnini vermektedir.22 (R 237) Metnin ezber-
lenmesi ve okunması oldukça zaman alıyordu. O yüzden mürid,23 işin başında 

                                                           
19  “Evrad” genellikle “zikr” ile aynı anlama gelmektedir. Şeyhin, Şam’daki zâviyesinin açılışı 

münasebetiyle Mahmut Ebu’ş- Şamada yazdığı mektupta özel bir evrâd tarifi göze çarpmak-
tadır. 

20  Bk. Trimingham, age, s. 88, 276. 
21   Söz konusu olan Sûreler: İnşirah, Kureyş, İhlas, Nâs ve Fatiha.  
22  Metin Muhammed Haci’nin eseri “ Zâviye ed- Dilâiyye” de verilmektedir. 
23  Bu kelime tarîkat mensuplarını ifade eder. 
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tedrici bir alıştırmayla tarîkata ısındırılırdı.  
 Evradın cemaatle ezbere okunması ise şeyh ile birlikte icra edilmektedir. 
Haftanın iki gününde, (Pazartesi ve Cuma) akşamları halka açık genel bir zikir 
meclisi teşekkül etmektedir. Fatma el-Yaşrûtî yapılan bu zikri bize ayrıntılı bir 
biçimde anlatmaktadır. Ben de ondan iktibas ettiğim bu paragrafı bir bütünlük 
içinde aynen tercüme etmek istiyorum: 
  “Daha önceden dervişlerin büyük evradı, yani Şâzilî zorunlu zikrini gün-
de iki kez yaptıklarını söylemiştim. Bu ise doğrudan doğruya sabah ve yatsı 
namazından sonra cemaatle ve cehrî olarak yapılıyordu. Şeyh ve tecrübeli 
müridler sık bir şekilde yan yana oturarak bir daire oluştururlardı. Burada her-
kes diz çökerek oturur, ellerini dizlerinin üstünde açık şekilde tutarlardı.24 Zik-
rin sonuna yaklaşıldığında yüz kere Lâ ilâhe illallah denir ve son keresinde buna 
Muhammedün resüllallah eklenirdi. Akabinde Kur’an’dan bir aşır ve fâtiha tilavet 
edilirdi. Şeyh veya zâviyenin ileri gelenlerinden biri, bu şekildeki oturma dü-
zeninin, Allah’ın kendisine ilham yoluyla ve peygamberin de yardımıyla nasıl 
verildiği hakkında bir de kısa konuşma yapardı.25 
 Cuma akşamı veya Pazartesi günleri yapılan mecburi zikir alışılageldiği 
şekilde son bulmazdı. Şeyh veya ileri gelenlerden biri diğerlerine oranla biraz 
daha yukarıya kalkarak bir kez “Lâ ilâhe illallah” der, daha sonra zikirde hazır 
bulunan bütün dervişler hep bir ağızdan ve aynı ses tonuyla buna iştirak eder-
lerdi. Şeyh ile birlikte bu bir çok defa tekrarlanırdı. Daha sonra şeyh artan bir 
tempoyla “Allah Allah” lafzını söyler ve “Lâ ilâhe illallah” diyen bir seda ile ha-
fifçe sallanırdı. Şeyh ayağa kalkar ve müridleri onu zikirde takip ederken, her-
kes birbirinin elini tutar ve parmaklar birleşince avuç içleri yanındaki kardeşi-
nin avuç üstüne konurdu. Bu sırada şeyh dairenin tam ortasında bulunur, bir 
yerden diğer yere gidip gelirdi. Dervişler ise bulundukları yerde şeyhin hare-
ketlerini ve zikirdeki makamını takip ederlerdi. Daha sonra hep beraber bir 
başka makama ve bir başka safhaya intikal edilirdi. İşte zikir muhtemelen bu 
minval üzere devam edip giderdi. İcra edilen bu süreklilik ve ahenk, sesin yük-
sekliği ve derinliği, bundan başka makamın değişmesi, sesli harflerin çabuk 
veya yavaş söylenmesi, kelimenin “Allah Allah” veya bunun yerine “hû hû” 
yahut “âh âh” şeklinde değiştirilmesi göğüs sesi ile sağlanırdı.  
 Kendilerine “münşidûn” adı verilen  kasideciler de müridlerle birlikte aynı 
halkada zikre katılmaktadır. Fakat zikre katılan dervişlerin sayısı çok fazla ol-
                                                           
24  Burada geleneksel tefekkür hareketi söz konusudur. 
25  Kısaca zikrin nasıl eda edileceğinden söz edilmektedir. Bu konuda Fatma el-Yaşrûtî nin 1962 

yılında Beyrut’ta yayımlanan, “Tilâvet el- evrâd ve ikâmet el- ezkâr fi’t- tarika eş-Şâzilîye el-
Yaşrûtîye” isimli bir eseri mevcuttur. “Lâ ilâhe illallâh” ehil biri tarafından önce zikredilir, son-
ra müridler yedi yada on kez tekrar eder.  Aşır – eğer doğru anlamışsam- sadece sabahları 
okunurdu. 
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duğunda, münşidûn her dört veya beş kişinin karşı karşıya olduğu 26 iki halka 
sırasının içine girmektedir. Eğer katılanların sayısı daha da artarsa o zaman 
dervişler de halkanın içine girip birinci halkanın içinde yeni bir halka oluştur-
maktadır. Eğer sayı daha da artarsa bu sefer münşidûn, oluşturulan  her iki 
halkanın içine oturmakta, böylece zikir halkası kasidecilerin de içinde bulun-
duğu iki daire şeklinde teşekkül etmektedir. Genelde şeyhin ve kasidecilerin 
içinde bulunduğu toplantılar üç daire şeklinde oluşurdu. Böylece hem şeyh 
hem de kasideciler, makam ve ses düzeyini, zikre ara vermeden üstelik müzikal 
harmoniyi de bozmadan değiştirerek katılanlara aktarabiliyorlardı. Çünkü bü-
tün düzey ve makamların her melodi ve tarza göre müzikal harmonide kendi 
dengeleri mevcuttu.  
 Zikrin sonuna yaklaşıldığında, şeyh veyahut onun görevlendirdiği bir baş-
ka kimse, eğer halkanın ortasında bulunuyorsa hızlı hızlı etrafı dolaşmakta ve 
böylece bitmek üzere olan zikre bir ivme kazandırmaktadır. Birdenbire bu şahıs 
ayağa fırlar ve sağ elini yüzünün önüne getirip başının üstüne koyarak 
teşehhüd27 de olduğu gibi işaret parmağıyla hareket yapar ve hep beraber 
Muhammedün rasulullah derlerdi. İşte yapılan bu son hareket artık zikrin bittiği-
ni göstermektedir.  Çünkü Allah’ın elçisi Hz. Muhammed de peygamberliğin 
son noktasıdır. Bu hareketle birlikte herkes olduğu yerde kala kalırdı.  Keza 
şeyh de bulunduğu yerde onlardan biri gibi durur, ancak şeyh için bu duruş 
genelde ortada değil öne denk gelecek şekilde olurdu. Bundan sonra herkes az 
önce verilen zikirleri yapar veya fatiha okurdu. Böylece “hazır bulunma” (Nakşi-
likte hatm-ı hâce’nin karşılığı çev.) adı verilen toplu zikir sona ererdi. Bundan 
sonra şeyh vaaz u nasihatine başlar, müridlerine bir takım ikazlarda bulunur, 
öğütler verir ve onlara ibadetlerle islâmî hayat tarzını öğretirdi. Marifet ve aka-
binde kişinin nasıl hakîkate ulaşacağını anlatırdı. En sonunda ise yine bir fatiha 
okunur ve Allah’tan hayırlı netice vermesi için temennilerde bulunulurdu.   
 Bazen Kuran’dan bir aşır okumak için bir çeşit halka oluşturulur daha son-
ra zikre başlanılırdı. Bunlar bittikten sonra da özel ilahiler söylenirdi. Hep be-
raber söylenilen bu ilahinin her kıtasından sonra topluca: “Lâ ilâhe illallâh, Lâ 
ilâhe illallâh, Lâ ilâhe illallâh, Muhammedun rasulullah” veya “ Allah, Allah, Allah, 
Allah, Muhammedun rasulullah” veya “ Allahu dâim, Allah, Allah, mevlânâ, Lâ ilâhe 
illallâh” sözleri ilahinin harmonisine uygun bir tarzda eklenirdi. Sonunda şeyh 
“Ya Allah, Allah” diyerek ikinci bir zikir turunu organize eder ya da 
“Muhammedün rasulullah” der ve yukarıda belirtilen özel zikir beyitlerini oku-
yarak zikri sona erdirirdi. Böylece toplantı (huzurda olma28) sona erer  ve her-
                                                           
26  M. Gilsenan, Saint and Sufi in modern Egypt s. 160. 
27  Teşehhüd, 5 vakit namaz içinde geçen bir rükündür. 
28  “Hazra” zikir organizasyonu anlamında kullanılan tasavvufi bir tabirdir. 
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kes kendi yoluna giderdi.” (R 249) 
 Burada bize verilen zikir usulünü bir başka ikinci bir metinle daha karşılaş-
tırdık. Zaten Mahmut Ebu’ ş-Şamad da bu konuya değinmiştir.29 Onda tarîkat 
en parlak devrini yaşarken, okunan ilahilerin nasıl bir merkezî rol oynadığını 
daha açık ve net anlayabiliyoruz. Önceki paragraftaki iktibasta “sema” ve “zi-
kir” arasındaki form söz konusu edildiğinde koro halinde ilahi söylemenin ve 
birlikte zikretmenin fevkâlade sık yaşandığı görülmektedir.30 Zikre başlamadan 
önce kaside söyleyen kimselerin belli bir geleneksel tasavvufi sedayı yakalama-
ları gerekmektedir. Yalnız naat-ı şeriflerde bu hal nedense mekruh sayılmakta-
dır.31 O halde burada bir şey dikkatimizi çekmektedir: Bu ise, zikrin sonunda 
onu en üst noktaya taşımak için göğüs, gırtlak ve ağızla çıkartılan ve sürekli 
değişen “âh” sesidir. Bundan başka ayak parmaklarıyla sürekli yere dokunmak, 
ellerle mütemadiyen bir aşağı bir yukarı hareket etmek suretiyle insanlar ritmik 
bir takım sıçramalarla cezbeye getirilmektedir.32 
 Bütün bunlara rağmen Yaşrûtîlerin zikir meclisleri diğer tarîkatlara oranla 
daha sönüktür. Zira bunlar zikir esnasında müzik enstrümanı kullanmazlar.  
Zaten şeyh de sürekli olarak müridlerine zikir halinde ve huzurdayken; “ken-
dinize ve davranışlarınıza hakim olun. Allah’ın huzurunda olduğunuzun bilin-
cinde bulunun” derdi. (N 113) Zikir yapılırken birisi aşka gelip bağırıp çağırır-
sa,33 şeyh bunu yapmacık olarak nitelendirirdi. (tevâcud N 222) Çünkü ona 
göre insan bu esnada kendini kontrol etmek zorundadır. Nitekim şeyhin ölü-
münden sonra zâviyenin Akka’daki yöneticisi Abdullah es-Sadi, zikirde gü-
lüşmeler yaşandığından cehrî zikirlere son verme eğiliminde bulunmuştur. (R 
253) 
 Tarîkat evradına ilâhîlerin sonradan dahil edilmesi, zevkten mahrum Suri-
ye bölgesinde büyük bir tesir meydana getirmiştir. Akka halkı da bayram ve 
düğünlerde halk diline yakın Arapça ilahiler ve kasideler okuma geleneğini çok 
çabuk benimsemişlerdir. (R 198) Çünkü onlar daha önceden de bu tip bir tarza 
yabancı değillerdi. Zira muvaşşahat geleneği İbn Senaü’l- Mülk (ö. 608/1211) ve 
Safadi (ö. 764/1363) zamanından beri bu bölgede hep bilinmekte ve yazılı ola-
rak da korunmaktaydı. Ali el-Yaşrûtî’nin Şam ve Halep’te rastladığı Şâzilîlerin 
daha o zamanlarda tarîkatlarında bu edebi türü kullandıkları ihtimal dahilin-
dedir. Hatta bu geleneğin, 10/16. Yüzyılın ilk yarısında Ebu Medyen tarafından 
kurulan ve Şâzilî tarîkatına yakınlığı ile tanınan Arrakiye vasıtasıyla Suriye’ye 

                                                           
29   “İlhamat el- İlâhiyye” isimli kendi eserinin 55. sayfasından iktibas ettim.  
30  Bu yorumu ben F. Meier’in “asiatische studien 8/1954 s. 128” den aldım. 
31  Meier bu şekil zikir tekniğinin Yesevilik ve Halvetiye’de de olduğunu kaydetmektedir. 
32  Trimingham, Sufi orders, s. 205. 
33  Hamidiyye tarîkatında da böyledir. 
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taşındığı düşünülmektedir. Ancak ne var ki bu şekil zikir meclislerinin XIX. 
Yüzyılda artık herhangi bir etkisi kalmamıştır. Zira Ali el-Yaşrûtî’nin Suri-
ye’deki Şâzilî çağdaşları, kamuoyunu daha fazla etkileme gücüne sahip ola-
mamış ve toplumdan izole edilmişlerdir. Her şeyden önce bu kişilerin şeyh 
kadar mağripli orijinallikleri ve prestijleri bulunmuyordu. Dolayısıyla Şâzilîye 
ancak bu sıralarda manzum ilahiler sayesinde en parlak devrini yaşamış oldu. 
Bu bağlamda şeyhin ara sıra Şusterî’den alıntılar yapmasını da tesadüfî göre-
meyiz.(M 113) 
 Şeyhin kızı Fatma kitabında dini halk şiirine ait bir çok örnekler vermekte-
dir. Bunların en meşhuru kendi müridleri tarafından kaleme alınanlardır. Zâvi-
yenin sürekli misafiri olan ve kendilerine “mütecerridun” adı verilenler de söz 
yazarları arasında bulunmakta, diğer bazıları da bunların bestesini yapmakta-
dır. (R 175) Bu şiirlerin bir kısmı tamamen halk ezgisi niteliğindedir. (R 175) 
Bununla beraber, Ali el-Yaşrûtî’ye yazılan övgü kasideleri gibi klasik şiir form-
larına da rastlanılmaktadır. Rihle’de korunan bu materyallerin sayısı oldukça 
fazladır.34 Bunlar, Ahmet İzzet Paşa Ömer el-Faruki’nin “ Ukud el-cevheriye fi 
meda’ih el-hadra er-Rifaiye”’sinde veya Ebu Salih et-Tayyibi’nin “Reşafat al- 
mudâm”ında topladığı halveti şiirleri ile karşılaştırılmış ve ayrı ayrı araştırmalar 
sonucunda iyi bir analize tabi tutulmuştur.  
 Din konusunda ki bu aşırı titizliğe rağmen o zamanlar için toplumda bir 
muhalefet de hissedilmiyor değildi. Şeyh zikirde bir “yenileşmenin” gereğine 
inanıyordu. Gerçi söz konusu olan bu yenileşme “iyi bir yenileşme” (bid’atü’l- 
hasene N 114) sayılıyordu. Kayıtların birinde ise tesadüfen kısa bir müddet için 
şeyhin ilahi söylemeyi yasakladığını görüyoruz. (M 113) Mahmud Ebu’ş-
Şamad’a gelince; o kuralların daha sıkı biçimde uygulanması ve bunun ahlaki 
faydasını sağlamlaştırmak için birçok materyali bir araya getirmiştir. Fatma el-
Yaşrutî de tarihsel anlamda zaman ve zemin farkı olmasına rağmen adı geçen 
şeyhin bu yaptıklarını doğru bulmakta ve onları savunmaktadır. Çünkü zikir 
gençliği kahvehanelerden kurtarmak için bir araçtır. (R 176) Şeyh bunların meş-
ruiyetine dair Kur’an ve sünnetten deliller getirmektedir. Nitekim Suyûtî (ö. 
911/1055) “Risale es-seyf el-kâti el-lami li ehl el-i’tiraz eş-şevai” ve “Neticetü’l- fikir fi 
l-cehr bi’z- zikr” adlı eserlerinde, Abdülganî en-Nablûsî (ö.1143/1731) “Cem’ü’l--
esrâr fi men el- eşrâr mine’t- ta’n ala’ s-sufiye el-ahyâr ehle’t-tevhit ve’l-ezkâr” ında,  
şeyhin çağdaşı Muhammed Zafir ise “Risâletü’n-Nur es-sati vel-burhân el-kâti” 
adlı risalesinde zikrin bu çeşidinden övgüyle bahsetmişlerdir. (R 183) Yine 
Suyûtî ve Muhammed Zafir meşhur fakihlerin bu konudaki görüşlerinden çok 
sayıda delil getirmeyi de ihmal etmemişlerdir. 
                                                           
34  Kitabın her bölümüne bir şiirle başlanılmıştır. Beyrut’ta basılan “Kitâb el-latif ve ruhiya li ebnâ 

et-tarika es-Şâzilîye el-Yaşrûtîye” de bir çok şiir ihtiva etmektedir.  
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 Yazarımız bütün bu olumlu görüşlere rağmen halkın önünde ilahiler söy-
lenerek zikir yapılmasını tasavvufun ruhuna uygun görmemektedir.  Ona göre 
tasavvufun amacı Allah’a giden yolu açmak olmalıdır. (R 176, 245) Halbuki 
bununla beraber müridlerin kapalı bir yerde, gündüz ve akşam vakitlerinde tek 
başlarına yapabilecekleri zikri hafîleri de vardı. Tekkede namaz vakitleri hari-
cinde bu zikirler hiç kimse rahatsız edilmeksizin yapılabilirdi. Böylece bir çeşit 
sürekli ibadet hali gerçekleştirilmiş oluyordu.35(R 175) Bunun meydana gelmesi 
için yalnızca Allah’ın yüce isminin fısıldanması ve her defasında nefesin olabil-
diğince uzatılması yeterlidir. Burada ismi celâle en fazla bir nefes uzunluğunda 
terennüm edilmekte, böylece ibadetin bozulma tehlikesi de ortadan kalkmak-
tadır. Üstelik bunun için belli bir organizasyon da gerekmemektedir. Bunda 
herkes bir kenara çekiliyor, ellerinde bulunan 3 pus (1 pus=2, 54 cm) genişliğin-
deki bir kayış ile dizler arkadan bağlanarak oturma konumuna geliniyordu.36 
Aslında burada artık bir zikir ya da “huzurda bulunmaktan” ziyade bir tevec-
cüh hali söz konusudur.(R 245)37 
 Eğer kişi zikir esnasında gerekli konsantreyi sağlayabilirse, o Allah’ın ismi 
a’zamına ulaşabilecektir. (N 110) Bu esnada sadece (ism-i celâle) akılda tutula-
cak, Allah’ın diğer doksan dokuz  ismi o an için hatırdan çıkarılacaktır. (N 49) 
Böylece kişi birbirine zıt manalar taşıyan esma-i hüsna’nın diğer kavramlarını 
“ism-i a’zam” da cem etmiş olacak, dolayısıyla buradan fena fillâh’a ulaşılacak-
tır. (N 49) Pek tabii bu doksan dokuz ismin hepsi Allah’ın isimlerinden olup 
hakikatte birbirlerinden farklı değildir. İbn Küllâb’ın kurduğu geleneğe daya-
nan Eş’ari ilahiyatçılarının da iddia ettiği gibi- aslında “O’nun eşi ve benzeri yok-
tur” anlayışı nedeniyle- kulun Allah ile aynîleşme iddiası geçerli bir iddia de-
ğildir. (N 59) Bundan başka “Allah” lafzı celâlesi tüm isimlerin başıdır. Bu ne-
denle kişi zikr-i hafî yaparak da muradına erişebilir. (N 47)38 Fena fillah anlayı-
şına göre, her kim Allah’ta fâni  olursa “Allah’ın isimleri” ona zuhur edecek ve 
bu sayede insanın “kul’ tabiatı Allah’ın mahiyetinde erimiş olacaktır. (N 110) 
(Makale yazarı ESS muhtemelen burada  fena fillah’ı tarif etmeye çalışıyor. Her 
ne kadar açık olarak hulûl ve ittihâd kavramlarını kullanmasa da izahları bu 
yönde seyretmektedir. çev.) Doğrusu kişi bu sayede muazzam bir güç kazan-
maktadır. (N 55) Ancak yine de mürid elde ettiği bu enerjiyi başkalarının kötü-
lüğü için kullanamazdı. Nitekim şeyh ile beraber Rodos’ta sürgünde olan Said 
el-Halidi, Allah’ın “ism-i celâle”sini ihbarcıların mahvolması için telaffuz ettiği 

                                                           
35  Zikr-i hafî genellikle her tarîkatta uygulanan bir metottur.  
36  Yemen’de dövme bugün bile  fiilen uygulanmaktadır. Benim Şamlı danışmanım nedense 

bunu bilemediğini söyledi. 
37  Bk. Trimingham, age, s. 213. 
38  Ritter, Meer der sufi s. 198. 
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zaman; Ali el-Yaşrûtî bunu tasvip etmemiş ve onu yanlış yapmaması konusun-
da uyarmıştı. (M 71) 
 Daha sonra evrattan zikir talimlerinin telkin yoluyla yapıldığını anlıyoruz. 
Tarîkata yeni girenlere zikir usulleri önce “telkin edilir”, daha sonra kendi ken-
dilerine bunları öğrenmeleri istenirdi. Yaşrûtîye’de kişilere yapmaları gereken 
mecburi evradın bir kopyası verilir ve belli bir süre sonra onlardan bunu ezbere 
okumaları talep edilirdi. (M 111) Tarîkata kabul töreni, Şâzilîye ve diğer tarîkat-
larda olduğu gibi musâfaha39 ve sadâkat yemini ile yapılırdı. Sadâkat yeminine 
ise Kur’an’ın Fetih sûresindeki şu ayet delil olarak getirilmektedir: (Ey resulüm) 
sana biat edenler40 ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın kuvvet ve yardımı o biat 
edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Onun için kim cayarsa, ancak kendi aley-
hine caymış olur. Kim Allah’a verdiği sözü yerine getirirse, Allah da ona büyük bir 
mükafat verecektir.” Mürid bu maksatla önce şeyhin karşısına oturmakta ve her 
ikisi birden aynı anda murâkabeye dalmaktadır. Ancak yapıla gelen bu dini 
gelenek zarurete binaen günümüzde kısmen azalmıştır. Biz, takdim ettiğimiz 
bu bilgileri şeyhin çağdaşı olan Şeyh Muhammed Zafir’in, Hilyetü’l-beşer yaza-
rına bizzat verdiği otobiyografik çalışmalardan öğreniyoruz. Nitekim  babası 
Muhammed el-Medenî de oğlunu tarîkatına kabul ettiğinde, önce elini vermiş 
ve Kur’an’ın Nahl Sûresi doksan birinci ayeti ile Fetih Sûresinin onuncu ayetle-
rini okumuştur. (Bunlardan birincisi Allah ile ahdi ima etmekte, ikincisi ise 
biraz önce meali verilen ayettir.) Akabinde ise kelime-i tevhidin ilk kısmını, 
yani Lâ ilâhe illallâh’ı fısıldamış, -aslında bu kısım zikrin tamamlayıcı parçasıdır- 
bir müddet sonra da bir hırka (mağrib türü pamuklu bir cüppe) ile oğlunu taltif 
etmişti. Muhammed Zafir bu giysinin zaman zaman insanlardan gizlenecek 
kadar muhtemelen basitliği nedeniyle- nahoş olduğunu itiraf etmektedir. An-
latmasına bakılırsa, üç yıl boyunca bu tür giysiye sabretmiş, bunun üzerine 
babası da elbiselerini değiştirmesine müsaade etmiştir. Zafir daha sonra pede-
rinden Allah’ın özel isimlerinin (ism el-hass) kendisine tebliğ edilmesini istemiş, 
ancak onun bir müddet denenmesinden sonra bu istek yerine getirilmiştir.41 
 Ali el-Yaşrûtî’nin ikinci telkini, “özel isim”in fısıldanmasıdır. Bunun ne 
olduğu  hususunda doğrusu herhangi bir yerde yeterli bilgi bulabilmiş değiliz. 
Galiba buradaki “esrar”ın nedeni, onun büyük halk kitlelerince öğrenilmeme-
sine matuf olsa gerektir. Bu arada Şazilîleri şeklen tanıtan hırka ve sarık sarma 
(azaba) işaretlerinin artık günümüzde uygulanmadığını da söyleyebiliriz. Hal-
buki şeyhin kızı zamanın birinde, şazilî müridine günlük elbiselerinin özel sûfî 
adetlerine uygun olmadığını söylemiş ve onu bu konuda ikna ederek o şahsın 
                                                           
39  Musafaha şarkta bir selamlaşma şeklidir. 
40  “biat” için bk. Trimingham, Sufi Orders, s. 186. 
41  Bk. Hilyetü’l-beşer,  s. 761. 
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bir murakka’a (yamalı derviş hırkası) giymesine öncülük etmiştir. (R 88)42  
 Görünüşe bakılırsa bu tarîkat manastır havası veren yada gizli bir cemiyeti 
andıran özelliklerden tamamen uzak kalmıştır. Onlar tarafından icra edilen şey, 
sadece manevi ihtiyaçları tatmin, yada ne pahasına olursa olsun alelade bir 
aksiyondan ziyade toplumsal bir dindarlık tecrübesi yaşatma ve zorlamaksızın 
geleneksel bir din anlayışını devam ettirmektir. Bu insanların yaşamında, ne 
büsbütün inzivaî bir teknik, ne de ulemalık taslamak neşv ü nema bulmuyordu. 
Ali el-Yaşrûtî de hocası Muhammed el-Medenî gibi hiyerarşi sevdalısı değildir. 
(N 100)43 Bu kimseler ruhi olgunlaşmaya ulvî duygular sayesinde çoktan ulaş-
tıklarını kabul ediyorlardı. Kur’an okumasını iyi bilemeyenlerin yaptığı hatayı 
meleklerin düzelttiğine inanıyorlardı. (N 90) Onlara göre tarîkata giren kimse, 
kıyamet günü (huzuru mahşerde) Allah’ın inayetine nail olacaktı. (N 66; N243) 
Şeyh bütün bunlara rağmen, pespaye bir derviş görüntüsü vermekten gayet 
uzak durmuştur. Onun ortaya çıkışı tabiri caiz ise tam bir “burjuva” (şehirli) 
hareketidir. Zıtlıklardan nefret ettiğini asla gizlememiştir. Şerîata uygun hare-
ket etmeyen kimsenin tarîkattan kaydı silinirdi. (N 194, 195, 198, 199) Şeyhin 
yaşantısı Kur’an ve Ehl-i Sünnete tamamen uygundu. Dindarlığını zamanın 
getirdiği bir takım yenileşme hareketlerine asla kurban etmemiştir. Duygu ve 
dini yaşantısında daima muhafazakar bir yapıya sahip olmuştur. Garnizon 
kentindeki bu zâviyesinde bazı çelişkiler de görülmüyor değildi. Ancak bu çe-
lişkiler genelde yerli halk ile Osmanlı kuvvetleri gibi sosyal sınıflar arasında 
cereyan ederdi. Zaten onun başarısının sırrı da bu çelişkileri gayet akıllıca idare 
etmesinden kaynaklanmaktadır.  

 IV. Tarîkatın Son Durumu 
1. Filistin 

Şeyhin ölümünden sonra geçkin yaşına rağmen oğlu İbrahim el Yaşrûtî  tarîkatı 
uzunca bir süre idare etmeyi başarmıştır. İbrahim 1927 yılında seksen yaşını 
aştığı halde vefat etmiştir.44 Aslında babası gibi o da Akka’daki zâviyede mu-
kaddem değildi. Babası, ölümünden kısa bir süre önce bu görev için onu tercih 
etmiştir. (R 253) 
 İbrahim’den sonra göreve gelen oğul Muhammed el-Hâdî ise bugün (1973) 
yetmiş altı yaşında olup halen Beyrut’ta ikamet etmektedir. Babasından nakle-
dilen rivayetlere bakılırsa, aslında o bu makama kendi isteğiyle gelmemiştir. 
Hâdî çiftçilikle iştigal ediyordu. Fakat ailede kendisinden başka biri bulunma-
                                                           
42  Şâzilîler gerçekte belirli bir kıyafet taşımamaktadır. Ancak ilk yıllarda görev esnasında hırka 

giyerlerdi. 
43  Çağdaşı Aşçı Dede İbrahim gibi buralarda da düzenli bir hiyerarşiye pek rastlanılmaz.  
44  Kehhâle, Mu’cem, c. IX,  s. 279. 
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dığı için sıra ona gelmişti.45 Daha önce de belirtildiği gibi göreve getirilişi onun 
isteksizliğine rağmen gerçekleştirilmiştir. Ama ne var ki en büyük oğul o idi ve 
ilk akla gelen de o olmuştur.46 Bu isteksizliğinin nedeni muhtemelen tarîkatta 
büyükbabasının mirasına konmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü 
deruhte edilen bu görev ve temsil edilen bu makam bugüne kadar pek de rahat 
bırakılmamıştır. Tarîkat kurucularının geleneğinde kadınlara da özel bir önem 
verildiği görülmekte ve bir anlamda varlıklarının bu yolla devam ettiği anla-
şılmaktadır. Biyografisini yazan kızı Fatma ile şeyhin en çok değer verdiği oğlu 
Muhyiddin’in kızı Enîse bunlar arasındadır.  Enîse, Fatma’nın onca toruna 
rağmen, kendi kitabında yer verdiği tek isimdir. (R 319)47 Mesela kitapta, bü-
yükbabası kadar organize ruhuna sahip Muhammed el-Hâdî hakkında hiçbir 
ifadeye rastlayamazsınız. Bana göre bir tarîkatın kurucusu ne kadar çok yücel-
tilirse “inişi” de o kadar çabuk olmaktadır. Nitekim Fatma da düşüncelerini 
ifade ederken bunu göstermiştir. O, Ali Nureddin’in kırkıncı kutub olduğunu 
ve içinde ehl-i beytten birinin yer aldığı silsileye izafeten (silsiletü’z-zeheb) gele-
neğine sahip bulunduğunu hep anlata gelmiştir. Ona göre bu durum ancak 
“vekaleti” taşıyabileceklere nasip olacak bir nimettir. Halbuki Ali Nureddin’in 
kimin tarafından kutup seçildiği belli değildir. Mahmut Ebu ş-Şamad, şeyhin 
hayatta olduğu sırada kaleme alıp 1300/1883 yılında bitirdiği eseri “İlhamat el- 
İlahiye” de, Ahmet Zerruk’un “Şâzilîye’nin kıyamete kadar her zaman bir kutup 
çıkaracağı” şeklindeki sözlerini nakletmektedir.48 Zaten kırk sayısı peygamber-
lerde de kutup olarak kabul edilmektedir. Ancak bu anlayışın her zaman ve her 
yerde tereddütsüz kabul edildiğini  söylemek mümkün değildir.  
 Fatma bulunduğu zaman itibariyle Filistin’de büyük bir itibar görmüştür. 
Ağabeyi İbrahim vefat ettiğinde aile içinde Ali Nureddin hakkında hatıraları 
olan tek kişi odur. Nitekim 1905’te doğan ve 1927’de Hâdî’ye intisap eden, be-
nim de malumat aldığım kişilerden biri olan Ebû Halil, kendisinin ve babasının 
tarîkata girmesi nedeniyle Fatma’nın onlara bir ziyaret yaptığından bahsetmek-
te, bu şereften dolayı bütün şehir ahalisinin ailesine gıpta ile baktığından söz 
etmektedir.49 Fatma’nın anlattığına göre, babası kendisine halkın getirdiği sayı-
sız hediyeleri çıkartıp vermiş, ancak o sadece üç gün yetecek kadarını alarak 
geri kalanını fakirlere dağıtmıştır. Aslında ailenin hali vakti oldukça yerindedir. 

                                                           
45  Bu bilgi bana  Şam’da Mahmut Ebu’ş- Şamad’ın torunlarından biri tarafından verilmiştir.  
46  Kardeşi Abdüllatif, Beyrut Amerikan Üniversitesi doktorudur. O daha gençti. İbrahim baba-

sının ölümünden sonra bir defa daha evlenmiştir.  
47  Enise, teyzesi Hatice’nin oğluyla evlenmiştir. Çok yaşlanan Enise  şimdi Beyrut’ta yaşamak-

tadır.  
48  Bu görüş, İbn Mugaizilî’nin “Kevâkib ez-Zâhira” isimli eserinde de mevcuttur. Burada tipik 

Şâzilî öğretileri bulunmaktadır.  
49  Taha Hüseyin, Eyyâm I, Kâhire, s. 93. 
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Fatma, bozuk olan sağlığını, Şam ve Mısır’a yaptığı müteaddit gezilerle tama-
men düzeltmiştir. Aynı zamanda bu geziler Fatma’ya babası hakkında sarf edi-
len tüm rivayetleri araştırıp öğrenme ve böylece yirmi yıl boyunca yazacağı 
kitaplar için de materyal toplama imkanı sağlamıştır. 
 Tarîkatın başarısı ve nev-i şahsına münhasır yapılanması, gayr-i müslim 
çevrenin de dikkatini çekmiştir. Nitekim 1947 yılında bir Yahudi gözlemci bu 
hususu şöyle dile getirmektedir: “Tarîkatın hem arazi hem de evleri vardı. 
Müridler muhtemelen mutecerridûn’u kastediyor toprağı işler ve bütün gelirle-
ri şeyhe bırakırlardı. Şeyh ise onların yiyecekleri, giyecekleri ve hatta cep harç-
lıklarından bile sorumluydu.”50 Ancak yine de bütün bunlara rağmen bir çatış-
ma söz konusudur. Tarîkat nedense Sünnîliğe olan inancını bir türlü yakın ve 
uzak çevresine kanıtlayamamıştır.51 Gerçi Muhammed el-Hâdî kendisine göste-
rilen saygıdan oldukça memnundur. Hâdî, kalabalık maiyetiyle ortaya çıkmayı 
hep adet haline getirmiştir.52 Ancak 1948 yılında Filistin’deki vakıf arazileri ve 
diğer bütün mallar yeni İsrailli derebeyler tarafından zapt edilmiştir. Bunlardan 
sadece zâviye tarîkat malı olarak varlığını koruyabilmiştir. Bu arada bir çok 
mürid de ülkeden kaçmıştır. Hâdî’ye gelince doğrusu İsrail’de mi yoksa işgal 
altındaki toprakların başka bir yerinde mi hayatiyetini devam ettirdi onu ben 
de tam olarak tespit edebilmiş değilim. Bana gösterilen bir istatistikte53-burada 
söz konusu olan Şâzilîye’nin Yaşrûtîye ile aynı olması kaydı şartıyla Akka’da 
hayvanlarını Ali el-Yaşrûtî’ye hediye eden iki yüz çiftçinin ismi  bulunmakta-
dır. Ayrıca Umm el-Fehm’54den altı yüz, Tubas’dan dört yüz, Nablus55 ve Yaf-
ta’dan üç yüz ve Kudüs’ten56 iki yüz kişinin isminin zikredildiğine şahit oluyo-

                                                           
50  J. Vashitz, The Arabi in Palestine, 1947 s. 50. 
51  Bir ölçüde Ebû Ya’la orada  on kadar  sapıklıktan söz etmektedir. Bunlar: 
1) Allah’ın bütün eşyaya hulûl ettiği, 
2) Yakîne erenlerin dini emirlerden muaf tutulduğu, 
3) İsteklerin Allah’tan değil, gözler kapatılarak ve rabıtayla şeyhten istenmesi gerektiği,  
4) Ali Nureddin’in kabrini ziyaretin hac sayıldığı, Akka’nın  Mekke yerine geçtiği, 
5) Tevhidin başlangıcının ancak bu kimselerin  telkini ile mümkün olacağı,   
6) Her müridin ayda gelirinin belirli bir kısmını zâviyeye ödemek  zorunda  bulunduğu, 
7) Mal, hatta eşlerin bile ortaklığının esas olduğu,  
8)Her müridin hanımında şeyh’in hak sahibi olduğu, hatta buna özel faydalanmanın da dahil bu-

lunduğu, 
9) Her dua esnasında  kişinin “Yâ hâdi” diye seslenmesi gerektiği,  
10) Hiçbir kadının, mürid kardeşinin isteği karşısında çekingen davranamayacağı. 
52  Bilgiler Sadık el-Azm’ın hanımı Fevz el- Azm’den alınmıştır. 
53  Yazar Josef Van Ess burada detaylı bir doküman sunmaktadır.(çev.) 
54  Bu köy Canin civarındadır. 
55  1927 yılında Nablus kentinde hâlâ zikir yapıldığına şahit olunmuştur. 
56  Muhtemelen şehri eski kısmı. İstatistik, gerek İsrail gerekse Ürdün bölümünde kalan kısım 

diye bir ayrım yapmamaktadır.  
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ruz. Ali’nin irşada başladığı Tarşiha’dan ise kimsenin ismi yoktur.57 Diğer bir 
kaynak ise Şâzilîye’nin Hanacira-Bedevileri58 üzerindeki mutlak etkisinden 
bahsetmektedir. Hayfa Üniversitesi profesörlerinden Butrus Ebu Manneh’in 
verdiği bilgilere göre, teşkilatın Akka’da bulunan merkez binası59 hâlâ açık ve 
sınırlı da olsa çalışmasına devam etmektedir.   

2. Beyrut 

Beyrut’ta da bir asırdan daha eski olduğu belirtilen ve oldukça harap durum-
daki tarîkatın ilk zâviyesi hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu bina bölgenin ilk 
mukaddemi ve daha sonra Beyrut Müftülüğü yapan Mustafa Neca’ya aittir.60 
Hukukçu hiyerarşisine rağmen  onu bu çıkışa iten husus, tarîkatın ileri gelenle-
rinin muhafazakar yapıları ve alimler nazarındaki “sisteme uygunlukları” ol-
muştur. Gördüğümüz kadarıyla tasavvuf ve fıkıh arasındaki bu ilişki o zaman-
lar için yadsınacak bir şey değildir. Zaten içinde bulunulan zaman itibariyle 
İslâm birliğini sağlama ideali, ancak bu ikisi bir araya getirildiğinde mümkün 
olacaktır. Zira her iki disiplin bir birinden ayrı olduğunda adeta bir düşman 
gibi İslâm birliğinin oluşmasını asırlardır engellemektedir. II. Abdülhamid bu 
birliği elindeki güç sayesinde uzun süre korumasını başarmıştır. Padişah, Mus-
tafa Neca’nın selefi olan ve 1296/1879 yılından bu yana Beyrut Müftülüğü ya-
pan Abdülbasit el-Fâhûrî’ye “Şeyhu’l-meşayih et-turuk es-Sûfiyye” unvanını ver-
miştir.61 
 Fatma, Beyrut cemaatinin önde gelen isimlerini tek tek saymaktadır. (R 
351) Tarîkat bu insanların dünya ile olan ilişkilerinde merkezi bir rol oynamak-
tadır. Kamerun’da bulunan meşhur Şeyh Muhammed Ma’ruf 1323/1904 yılında 
vefat ettiğinde oradakilere başsağlığı mesajı gönderilmiştir.62 Ancak ne var ki 
Fatma’nın da açıkça belirttiği gibi, mazisi çok eskilere dayanan bu aile artık 
tarîkattan ayrılmıştır. Zira II. Dünya Savaşından sonra Beyrut’un konumu ta-
savvuf için uygun değildir.63 Onun yerine buraya Filistin mültecileri gelmiştir. 
                                                           
57  1948 yılında İsrail tarafından beş yüz kadar Şâzilî mensubunun Gazze şeridinden sürgün 

edildiği anlaşılmıştır. 
58  Yaacov, Shimoni, Arviye Eretz Yisrayel, Telaviv 1947, s. 148. 
59  Bu bilgiler bana  Y. Firestone tarafından ulaştırılmıştır.  
60  Mustafa Neca 1853-1932 tarihleri arasında yaşadı. 1909 yılından itibaren Müftü olarak görev 

yaptı. Doğum tarihi, zâviyenin yüz yıl yaşadığı hakkında şüphe doğurmaktadır. Neca, ilk  
defa 1880 yılında Ali Nureddin   tarafından  müridliğe kabul edilmiş, 1887 yılında ise kendi-
sine genel icazet verilmiştir. 

61  Fâhûrî 1905 yılında vefat etmiştir. “Şeyh meşâyih et-turuk es-sûfiye” göreviyle memur olanlar 
şehir yada eyaletlerde tarîkatları koordine ediyordu. Bunun yanında şeyh atamaları da bu şa-
hıslar tarafından gerçekleştirilirdi.  

62  Metnin 85. sayfasına  bakınız.  
63  Massignon, Annvaire du Monde Müsülman, Paris 1954. 
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Muhammed el-Hâdî her ne kadar Beyrut’ta otursa da,64 Yaşrûtîye geleneği artık 
şehrin bir kenarında  kaybedilen vatanın anılarıyla ayakta kalmaya çalışmakta-
dır.  
 Bu sırada mültecilerin özel durumu, vatanlarından ayrılmaları ve umut-
suzluk sürüp gitmektedir. Bu talihsizlikten önce tarîkatın bağlarının oldukça 
kuvvetli olduğu Beyrut, Şam ve Halep gibi yerler kısmen de olsa canlılığını 
muhafaza ediyordu. Buralarda insanlar, anlamlarını pek kavramasa da hâlâ 
dini halk ezgilerini (ilahileri) söylemeye devam etmektedir. Genç nesle gelince, 
doğrusu onlar geçmişten gelen karmaşık duygularla baş başadır. Gençler Arap 
devletlerinde olduğu gibi tarîkat hayatını ve duygusal (coşkulu) dindarlığı ar-
tık gericilik olarak telakki etmektedir. Ancak yine de tarîkat, bu gençleri çok 
önce kaybettikleri bazı şeylere götüren yegane köprü olarak görülmektedir. 
Mesela ağır bir atmosfer ve münasebetsiz bir ortamdaki garip tesadüfler beni 
hep düşündürmüştür. Beyrut’ta Amerikan Üniversitesinde okuyan Arap öğ-
renciler, ellerinde cin-tonikle etrafında toplandıkları içlerindeki tek ayık kişi 
olan ve hatırladığı bir Yaşrûtî kasidesini söyleyen ihtiyar adamı alaylı bir şekil-
de dinliyorlardı.65 
 Buna karşın Hâdî’nin evindeki hâlet-i rûhiye gayet sakindir. Taşıdığı ma-
kamının bilincinden dolayı olsa gerek evde fazla bir nostalji yoktur. Şeyh, ka-
dınlar da dahil olmak üzere bir çok kez eli öpülmek suretiyle selamlanmakta-
dır. Beyrutlu bir avukat, Ürdünlü bir milletvekili yan odaya alınan ziyaretçiler-
den bazılarıdır. Yaşları on ila yirmi arasında değişen genç müridlerin olması ise 
gerçekten şaşırtıcıdır. İlişkilerin daha da yaygınlaştırılması için burada yemin-
ler yapılmakta, Abu Dabi, Katar, Riyad, Kanada, ABD, Brezilya ve Afrika gibi 
dünyanın her tarafından gelen mektuplar gıpta ile ona takdim edilmektedir. 
Burada bulunan mültecilerin bazıları aileleri muhacir olanlardan, bazıları ise 
zengin petrol ülke vatandaşlarından oluşmaktadır. Tarîkat daha ilk günlerin-
den itibaren Afrika ve özellikle Kamerun ile Madagaskar’da tamamen istikrar 
bulmuştur. Prestijleri sürekli artmakta ve bazı müridlerin geçimini temin etmek 
için verilen iaşeler buraya akmaktadır. Misafir olduğum ev sahibi de günlük 
evradını yapmak için yeterince vakit bulabiliyor, ancak nedense ara sıra telefon 
kullanmayı unutuyordu.66 Birliktelik ruhu hâlâ canlılığını muhafaza etmekte-
dir. Sahip oldukları iç dinamizm onların bu faaliyetlerini devam ettirmesine 
                                                           
64  Akka’lı taraftarlar Beyrut’ta bir kampta yaşamaktadır. Muhammed el-Hâdî’nin oğlu, Halit el-

Yaşrûtî 1935 Akka doğumludur. El-Fetih ve FKÖ yönetici kadrosunda görev yapmaktaydı. 
16.1.1970 yılında Beyrut’ta bir kazaya kurban gitmiştir.(?) Hanımı Nida el-Yaşrûtî ise 1973 yı-
lında Filistin ve Lübnan ordusu arasında çıkan çatışmalarda arabuluculuk yapmak üzere gö-
revlendirildiğinde,  Başkanlığa dönüşü esnasında öldürülmüştür.  

65  Bana göre (J. V. Ess) burada sosyolojik bir araştırma yapmak gerekir.  
66  Yaşrûtîler benimle buluşup bazı şeyleri abartmaya gayret gösteriyorlardı. 
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imkan tanımaktadır. Suç işleyen kimse tabir yerindeyse “aforoz” edilmekte, bu 
şahsın ismi sadece kendi bölgesine değil, tarîkatın bütün üyelerine bildirilmek 
suretiyle bir daha onunla kimsenin ilişki kurmasına müsaade edilmemektedir.67 
Aslına bakılırsa tarikatta özgürlüğün sınırları gayet geniştir. Ancak ne var ki bir 
başka inanç propagandasının yapılmasına müsaade edilmemektedir. Sünnî 
İslâm sınırları içinde kalmak kaydı şartıyla istenilen şekilde bir serbestlik söz 
konusudur.  Zaten mühim olan da tarîkatla dayanışma halinde bulunmaktır.68 

3. Şam 

Şam’daki zâviyeye gelince burada geçmişin ihtişamı ile günün burukluğu bir 
arada yaşanmaktadır. Burası daha başlangıçta oldukça geniş inşa edilmiştir. 
Zâviyede bulunan ibadethane kısmının henüz çini süslemeli kubbesi tamamla-
namamıştır. Zâviye büyük bir toplantı salonuyla birlikte iç bahçede konuşlan-
dırılmıştır.  
 Şehrin yaşlı ahalisi, I. Dünya Savaşından önce Perşembe akşamları zikir 
için iki bin  kadar kişinin burada toplandığını hatırlamaktadır. Bugün ise (1973) 
burası tamamen boş ve ölü durumdadır. Hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın 
kent üzerinde alçaktan uçuş yapan İsrail helikopterlerinin neden olduğu cam 
kırıkları hâlâ yerlerde durmaktadır. Buna rağmen Perşembe akşamları aralıksız 
zikir yapılmaya devam etmektedir.69 Ancak cemaatte bir vurdumduymazlık 
havası hakimdir. Örneğin haber kaynağım olan kişi Perşembe akşamı karanlık 
çökmesine rağmen yola koyulmak için herhangi bir hazırlıkta bulunmamıştır.  
 Zâviye şehir surlarının dışında, XVI. Yüzyılda inşa edilmiş Sinan Camiin 
yakınında bulunan eski Bâb el-Câbiye kapısının dibindedir. İbadethane kısmı-
nın iç yazıları 1301/1884 tarihini göstermektedir. Bir başka konu nedeniyle daha 
önce zikrettiğimiz Ali Nureddin’in 1303 tarihli mektubu, zâviyenin bu şekil 
geniş planlı yapılmasında Sultan Abdülhamid’in ikna edilmesine imkan tanı-
mış ve ondan buranın yapımı için yüklü miktarda mali yardım alınmıştır.70 Söz 
konusu bu mali yardımın Sultanın özel Baş sekreteri Ali Rıza Paşa tarafından 
zâviyeye iletildiği Fatma’nın biyografisindeki bilgilerle örtüşmektedir. Burası 
muhtemelen arazi üstündeki eski bir yapıyla birlikte hediye edilmiştir. Kürt 
Ali, Kanavâd diye bilinen bu arazide 1290/1873 yılında bir Şâzilî zâviyesinin 
                                                           
67  Bu işin pratiği siret geleneğinden kalmadır. Nitekim Şair Ka’b İbn Malik de, Peygamberin 

Tebük gazvesine ilgisizliği nedeniyle toplumdan tecrit edilmişti. 
68  Beka vadisindeki Yaşrûtîleri görebiliriz. 
69  Kaside söyleyenlerin de bu işi her hafta muntazam olarak yaptığı bana biraz şüpheli gelmek-

tedir. Beyrutlu danışmanımın ifadesine göre, Şam’da toplu zikir sadece Bayram ve Ramazan 
sonunda yapılırdı.  

70  Daha sonra Şam, Rodos ve İstanbul zâviyeleri de devlet kasasından belli bir miktar para 
almışlardır. 
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inşa edildiğinden bahsetmektedir.71 O zamanlar burası Baltâciye zâviyesi olarak 
anılmaktadır.72 Dolayısıyla on yıl sonra yerini yeni bir binaya bırakmış oldu. Şu 
anda ise bu bina, asıl adı Mahmud b. Muhyiddin b. Mustafa, lakabı ise Ebu ş-
Şamad olan ve tarîkatın buradaki ileri gelen mümessiline izafeten “Ebu ş-Şamad 
Zâviyesi” olarak bilinmektedir. Aslında Yaşrûtîye’nin Şam’daki misyonu tam 
olarak Ebu’ş-Şamad ile başlamış değildir. Ancak bu zâviye şeyh tarafından 
genç yaşta halife tayin edilen Ebu’-ş Şamad idaresi altında uzun yıllar hizmet 
sunmuştur. Doğrusu tarikatın buradaki ilk temsilcisi Tarşiha mukaddemi Ah-
met Abdurrahman’dır. Onun zamanında zikirler Ümeyye ve Sinan Camiinde 
icra edilirdi. Daha sonra Ebu ş-Şamad’ın parlak döneminde müridlerin sayısı 
oldukça artmış çok uzun mesafeler ve gece eve dönüşteki zorluklar nedeniyle 
cemaat şehir içi, meydan ve Salihiye olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. (R 362) 
Bununla birlikte bu zâviyede Ali Nureddin tarafından daha önceden hukuk 
tahsili için Akka’dan Şama gönderilen öğrenciler de bulunuyordu. (R 169) 
  Şeyh daha başında bu zâviyeyi Abdurrahman yerine Ebu’ş-Şamad ile ida-
re edebilirdi.  Ancak ne var ki Ebu’ş- Şamad o zamanlar henüz bir tüccardır.  
Dini tahsil yapmaya daha sonra karar vermiştir. Ebu’ş- Şamad önce kendi hem-
şerisi ve tanınmış Şafi alimi Said b. Kasım el-Kasımî’den, daha sonra ikisi de 
Hanefi olan Abdülgani b. Talib el-Meydânî (1222/1807-1289/1881) ve Emin b. 
Abdülgani el-Baytar (1234/1819-1326/1908) gibi tanınmış alimlerden tahsil gör-
müştür. Ancak Ebu’ş-Şamad tahsilinin sonunda Hanefi mezhebinde karar kıl-
mıştır. Fakat Şafi Mustafa Necâ gibi de hukukçuluğunu profesyonel olarak de-
vam ettirmemiştir. Hayatının tamamını tarîkata hizmet etmeye adamıştır. Bil-
diğimiz kadarıyla İstanbul ve Osmanlı Sarayı ile bağlantıyı sağlayan yegane 
kişi de odur. Üstelik Hanefi olması bu konuda işini daha da kolaylaştırmıştır. 
Ayrıca II. Abdülhamid’in etrafında toplanmış olan Suriye’nin kuvvetli din 
adamları ve eşrafıyla da sürekli ilişki halinde bulunuyordu.73 Bizzat bana şey-
hin torunu tarafından “Padişah Abdülhamid’in Yaşrûti tarîkatına kazandırıldı-
ğına” dair söylenen tez henüz ispatlanmış değildir. Buna benzer bir iddiayı kızı 
Fatma’da yapmaktadır.74 Doğrusu Şam Valisinin Padişahı bu konuda etkileme-
sini ihtimal dahilinde görmüyorum. Yine torununun ifadesine göre II. 

                                                           
71  Daha önce burada İbn Ataullah’ın bir zâviyesi vardı. Aşçı Dede İbrahim’in anlattığına göre 

bu bir Şâzilî tarîkatıydı. Eski Eserleri Koruma Müdürlüğüne yaptığım müracaatta, Şam’da bu 
zâviyenin kısa bir müddet ayakta kaldığını öğrendim.  

72  Bu kelime Türkçe kökenlidir. Saraya bağlı Hassa askerleri taraftarı anlamına gelir. Gelişmeleri 
19 YY. başlarına dayanmaktadır. İbn-i Ataullah’ın  buradaki zâviyesi, Deli Balta tarafından 
Hükümet binasının bir bölümünde  hizmet vermiştir. 

73  Tibavi, A. Modern History of Syria, s. 182. 
74  Abdülhamid’in Muhammed Zafir tarafından Şâzilîye’ye, özellikle de Medeniye tarîkatına 

kabul edildiği herkes tarafından bilinmektedir.  
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Wilhelm’in 1898 sonbaharında kutsal topraklara yaptığı geziyi müteakiben 
Şam’a uğradığı, Sultanın telkin ve teşvikiyle bu zâviyeye getirildiğine dair id-
dia da böyledir.75 
 Ebu ş-Şamad, Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden (28 Nisan 1909) 
uzun bir müddet sonra, yani 22 Mayıs 1913 tarihinde Padişahın Selanik’te gö-
zaltında tutulduğu bir sırada ona mektup  göndermiş ve bu mektuba birkaç ay 
sonra, yani 22 Eylül tarihinde cevap alabilmiştir. (mektup ileride gelecektir. 
çev.) Sultan mektubunda, Şamlı şeyhten kendi güttüğü Arap politikasını anla-
masını rica etmektedir. Ebu ş-Şamad’ın yeni Türk idaresine bakış tarzı ile daha 
sonra Kral Faysal yönetimindeki Arap özgürlük hareketinde nasıl yer aldığı ise 
henüz tespit edilememiştir. Maysalun Fatihi General  Gavraud onunla bir bağ-
lantı kurmuş ve zâviyede kendisini ziyaret etmiştir. Her nedense Fransız  kolo-
ni siyaseti öteden beri daima tarîkatın desteğini almaya çalışmıştır. Ebu ş-
Şamad 1923 yılında öldüğünde bile Suriye birkaç yıldır Fransız mandası altında 
bulunuyordu. Ölümü üzerine yazılan mersiye bugün de zâviyedeki bir çerçe-
vede asılı durmaktadır. Şeyh, Hıristiyan ruhbanlarının giydiği siyah elbiseler-
den farklı olmasını istediği beyaz elbiseleri ile dikkat çekerdi. Mustafa Neca 
gibi o da çok yazan biridir. Hem İbn Ataullah’ın “Hikem”ini, hem de İbn el-
Farid’in “Taiye” sini şerh ve tefsir etmiştir. Taiye dört cilttir.“Vazife eş-Şâzilîye” 
adlı eserinin şerhine gelince, bu kitap 1960 yılında tekrar basılmıştır. Tasavvufi 
şiirleri yanında İbn Arabi’nin tasavvur ettiği şekilde “vahdetü’l-vücûd” dan bah-
seden bir kaside kaleme almıştır.76 
 Ebu’ş Şamad’ın Abdullah, Abdurrahman ve Abdurrahim adında üç oğlu 
bulunmaktadır. Rivayete göre, Ali Nureddin ona rüyasında görünmüş ve 
“Besmeleyle artık bu işi bitir” demiştir. Herhalde şeyh sayıyı bu prensibe göre 
belirlemiştir. Oğullarından sadece Abdurrahman doksan beş yıl kadar yaşamış-
tır.77 Bugün altmış yaşında olan ve tarîkatın çöküşünü fiilen yaşayan torunla-
rından biriyle sohbet ettim. Çevrede hoşnutsuzluk meydana getiren şeyleri 
tekrar Sünnî İslâm anlayışıyla diriltme gayretleri sezinledim.78 Kadın ve erkek-
ler beraber zikir yapmak zorunda kalmışlardı. Bana anlattıklarına göre, farz 
olan dini vecibelere dahi aldırış edilmiyordu. Bu arada Ebu’ş Şamad’ın torunu 
                                                           
75  Bu iddia benim başdanışmanım tarafından doğrudan tasdik edilmedi. Bu seyahatle ilgili 

olarak resmi Alman haberleri de Arapça metinler gibi yeterli bilgi vermemektedir. Belki de bu 
Prens Friedrich Karl’ın 1883 yılında Emir Abdülkadir’in ölümünden kısa bir süre önce yaptığı 
ziyaretle karıştırılabilir. O zamanlar yeni bir zâviye inşaat halindeydi. Yaşlı kesim ise impara-
torun ziyareti hakkında daha kuvvetli bir hatıraya sahiptir. Hatta Mastaba adı verilen bir 
yerde onun  ziyareti anısına bir meydan bile oluşturulmuştur. 

76  Takiyüddin Hüsnü, Muntahibât, s. 797.   
77  Sözlü rivayet böyle, ancak bu sayıda sanırım bir yanlışlık olmalıdır.  
78  Belli bir ölçüde Akka zâviyesinde de durum buna benzemektedir.  
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bana, bazı kişilerin yanlış hareketlerinden dolayı bütün tarîkatın sorumlu tutu-
lamayacağını söyledi. Nitekim Ebu ş-Şamad’ın kendisi de bu yüzden cemaa-
tinde aykırı ses çıkaran ve hayatı hakkında çok fazla bir şey bilemediğimiz 
meşhur Veled Adnan’ı ikaz etmek zorunda kalmıştır. Ali el-Yaşrûtî zamanında 
ona  muhalif olanlar da, onun ölümünden sonra tarîkattan kovulmalarına rağ-
men bu faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir.79 Bununla beraber o, tarîkatın dı-
şında kalanların yaptığı bu taşkınlıktan kendisinin de sorumlu olduğunun far-
kındaydı. Ona göre olayların iç yüzüne vakıf olunmadıkça ve zındıklardan en 
az bin kişi doğruyu bulmadıkça mesele halledilemezdi. Torunu hatıralarını 
rahat anlatmaktan çekinmektedir. Fakat Ali Nureddin ile çetin bir münakaşaya 
giren Emin eş-Şaabi’nin suçlarını ayrıntılı olarak anlattı. Ancak nedense daha 
sonraki tecrübelerini kendisi de hatırlayamıyormuş gibi yaptı. Emin eş-Şaabi 
kendi hür iradesiyle ibadeti terk etmiş ve “şeytanın ölmeyeceğine” inananlar 
zümresine katılmıştır. Halbuki biz, Ali Nureddin’in Rodos’taki sürgün haya-
tında, şeytan hakkında bir takım spekülâsyonlar yapan Şam’lı fanatik Said el-
Halidi’yi bile nasıl olgun bir insan haline getirdiğini hatırlıyoruz. Hallâc ve 
Gazzâli’nin fikirlerini mukayese etmek mümkündür. Aslında Şam’da metfun 
bulunan İbn Teymiyye ve yine aynı kentte yatan İbn Arabi bu konuları anlaşı-
labilir hale getirmiştir. Bu fikirler şöyle ya da böyle değişik tarzda modern bir 
şekilde Suriye-Lübnan bölgesinde hâlâ varlığını sürdürmektedir.80 İbn 
Teymiyye anlayışında olan Hilyetü’l-beşer yazarının torunu, 1382/1963 yılında 
Yaşrûtîye’nin  yaptığı hataları birer birer meydana çıkartmış ve bunları bir ki-
tabında yayımlamıştır.  
 Buna göre Yaşrûtîye’ye zarar veren sadece bu dini “yenilikler” değildir. 
Ebu ş-Şamad’ın oğulları da politik olarak kendilerine bir türlü hakim olama-
mışlardır. Halbuki baba bu tür davranıştan hep uzak kalmıştır. Onun ölümün-
den sonra atmosfer birdenbire tarîkatın  aleyhine dönmeye başlamıştır. Aslında 
kriz Fransızların burayı terk etmesinden hemen sonra baş göstermiştir. Ailenin 
temsilcisiyle yaptığımız görüşme bu noktadan sonra belirsiz imalara dönüştü. 
Şam’da Yaşrûtîye’nin itibar kaybetmesinden sonra, mutat Şâzilîye görüşlerine 
yeniden dönülmüştür.81 Bununla beraber işin aslına bakılırsa son yıllardaki 
tehlike sadece Yaşrutiye için değil diğer tüm tarîkatlar için de geçerlidir. Yeni 
nesil artık farz olan günlük ibadetlerini dahi yapacak zaman bulamıyordu. Bilgi 
aldığımız kişinin bir oğlu, (Ebu ş-Şamad’ın torunun oğlu) Almanya Aachen da 
                                                           
79  Nebhani, age, c. II,  s. 385. 
80  Bk. J.V. ESS, Libanesische Miszelle I. 
81  Nakşibendiyye ve kısmen Halvetiyye de Şam’da itibar kaybetmiştir. Tarîkat aktivitesinin 

Suriye’de uzun süre resmi makamların tahkikatından uzak kalması araştırılması gereken bir 
konudur. 
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eğitim görmüş, şimdi Libya’da çalışmaktadır. 

4. Halep 

Yaşrûtîye’nin misyonu Şam üzerinden Güta ve Hamat’a kadar ulaşmıştır.(R 33) 
Ancak Halep bunlara göre daha önemli bir konumdadır. Buradaki cemaat 
Akka’da Ali Nureddin’i ziyaret eden İsmail el-Lebâbidi (ö.1290/1873) tarafın-
dan oluşturulmuştur.82 Lebâbidi, Halep’in güneyi Riha’da yaşayan83 Şeyh Mu-
hammed es-Sear er-Rihaviye’yi tarîkata intisap ettirmeyi başaran şahıstır. İşin 
şaşırtıcı tarafı Ömer er-Rihavi adındaki bir başka Yaşrûtî, h. XIV. yüzyılın baş-
larında (1885) Halep’e gelerek orada (vahdet-i vücûd) için mürid toplamasıdır. 
Halk o zaman bu girişimi şüpheyle karşılayarak, ona tepki göstermiş ve bunun 
arkasında ahlaki bir aşınma tehlikesi sezmişlerdir.  Ali Nureddin ise kendisinin 
bu şahısla herhangi bir alakasının olmadığını ve bu kişiden uzak durulmasını 
istemiştir.84 Neticede güven yeniden tesis edilmiş ve İbn Arabî ile vahdet-i 
vücûd anlayışına yatkın eğilimler durdurulmuştur. Diğer taraftan meselenin 
sadece bundan kaynaklandığı da tam olarak netlik kazanmamıştır. Bu fitnenin 
Suriye’deki tasavvuf karşıtlarının ağzından çıktığı zannediliyordu. Belki de bu 
olayın aynı sıralarda Nablus çevresinde olanlarla da bir ilişkisi vardı. Tabbah, 
daha o zamanlar Yaşrûtî akımının on beş sene içinde yok olacağını belirtmişti. 
Halbuki Tabbah’ın kitabı 1345/1926 yılında yayımlandığında, bu söz üzerinden 
on beş yıl değil yaklaşık yirmi beş yıl geçmiş, o zaman bile Yaşrûtîye varlığını 
korumaya devam etmiştir. Yaşrutiye  ancak 1325/1907 yılında  son bulmuştur.  
 Günümüze gelince, Halep’te Yaşrûtîye’yi görmek neredeyse imkansız gi-
bidir. Hiçbir zaman Yaşrûtîye’nin burada müstakil bir zâviyesi olmamıştır. 
Müridler genellikle Han es-Sabun çevresindeki evlerde toplanıyorlardı. Görü-
nüşe göre en büyük cemaatleri de kentin çevresindeki Safira85denilen bir yerde 
bulunuyordu. Halkın muhafazakar yapısıyla tanınan Mambiç yakınındaki ve 
Haleb’e kırk km. uzaklıktaki el-Bâb ile yine aynı bölgedeki Tazif şehrinde de 
müridler mevcuttu. Bugün dahi bu müridler  Ehl-i Sünnet karşıtlarıyla müca-
dele etmek zorunda kalmışlardır. Yaptığım mülakatlarda inandığım tek şey, bu 
kimselerin tüm vakit ve enerjilerini, vahdeti vücûd inkarcılığı ve ahlâk dışı bir 
hayat  tarzına karşı mücadele etmekle geçirmeleridir. Yaşrûtîye’nin el- Bâb ve 
Tazif kentinde taraftar bulmasında Ali Nureddin’in kız torunu etkin bir rol 

                                                           
82  Muhammed Ragib et-Tabbah, I’lâm en- Nübela, c. VII, s. 358. 
83  Burası Jericho semti değildir. Çünkü buranın halkının çoğunluğu Hıristiyan’dı. Her iki semt 

Yakuti’nin Mu’cem’ inde  aynı isimle anılmaktadır. 
84  Bk. age, s. 359. 
85  Safira hakkında Yaşrûtînin bir şiiri vardır. 



Lübnan Makaleleri –II 

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 16 

361

üstlenmiştir.86 Bu hanım, daha önce bölgede tarîkatın önemli isimlerinden biri 
olan Bika Müftüsü Mustafa Ebû Rişa’nın oğlu Muhammed Şafi Ebû Rişa ile evli 
İbrahim’in kızıdır. 87 
 Sanırım bu ailenin üzerinde biraz daha fazla durmak gerekecektir. Mu-
hammed Şafi, Mambic’e Kaymakam olarak atandığı için Bika bölgesinden bu-
raya gelmiştir. 1908 yılında Mambiç’te bir erkek çocukları dünyaya geldi. Oğul-
ları Ömer Ebû Rişa, bugün Suriye’nin en tanınmış şairleri arasındadır. Ömer, 
Beyrut Amerikan Üniversitesinde eğitim görmüş ve II. Dünya Savaşından son-
ra on yıl süreyle özellikle Güney Amerika ve Hindistan başta olmak üzere bir 
çok ülkede Suriye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.88 Şimdiyse yaşamını 
uzun yıllardır Beyrut’ta sürdürmektedir. Ömer, dıştan bakıldığında tarîkatla 
arasına biraz mesafe koymuş gözükmektedir. Aynı şey İbrahim’in torunların-
dan biri olan kuzeni Abdurrahman  Ebû Rişa için de geçerlidir. Babası onu bu 
ailenin kızlarından biriyle evlendirmiştir. O da tarîkat  üyesiydi, ancak akrabası 
Muhammed el-Hâdî’yi kayıtsız şartsız itaate layık bir şeyh olarak görmüyordu. 
Anlayabildiğimiz kadarıyla Muhammed el-Hâdî ruhun aydınlanma gücüne 
inanmıyordu.  Bu yüzden de Aburrahman bir mutasavvıftan beklenen müessir 
kuvveti bu şahısta bulamamıştır. Hâdî, kendinden önceki bir çok kişi gibi ta-
savvufî düşüncelerini manzum hale getirmiş, böylece bir araya gelebilmek için 
gereken cemaati yeniden teşekkül ettirebilmiştir. Karakteristik olarak Ali 
Nureddin’in bu halkayı tamamlayan kırkıncı kutup olduğuna inanmamakta-
dırlar. Bunlar Beyrut’un “merkezinden” hiç vazgeçmediler. Halk, Muhammed 
el-Hâdî’yi “sâhibü’z-zâhir” tarîkatın dış temsilcisi, Abdurrahman Ebû Rişa’yı ise 
“sâhibü’l-bâtın” tarîkatın manevi geleneğini sürdüren kişi olarak görmektedir. 
Ancak her nedense iki grup arasındaki ilişkiler hep gergin seyretmiştir.  
 Abdurrahman Ebû Rişa bugün altmış beş yaşını çoktan aşmıştır. Nerede 
oturduğunu öğrenmek ise oldukça zordur. Hızır gibi sürekli yer değiştirmekte, 
bazen Şam’ın doğusunda bulunan Guta/ Harista’da, bazen Şam’da, bazen de 
Kafr Susya’da yaşamaktadır. Uzun süre Amman da ikamet etmiştir. Ür-
dün’deki Filistin mukavemet hareketinin kanlı bir şekilde yok edilmesinden 
sonra bu şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra da izi kaybolmuş, 
böylelikle etkisi de azalmıştır. Bununla birlikte Muhammed el-Hâdî de Halep 
cemaati üzerindeki nüfuzunu eskisi kadar muhafaza edememiştir.89 
                                                           
86  Bk. Letâif er- Ruhiya, s. 273. 
87  Burada adı geçen hanım bir zamanlar Emir Abdülkadir’in evinde hizmetçi olarak bulunmuş-

tu. 
88  Sami ed-Dehhan “Eş-Şuara el-a’lâm  fi Suriye”, Beyrut 1968, s. 307. 
89  Muhammed el-Hâdî’nin Halepli müridlerinden birisi de, “hâzihi hiye Şâzilîye’ adlı broşür 

çıkaran Ahmet Bakur’dur. 
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5. Afrika, Komor Adaları, Madagaskar 

Afrika’nın bir çok ülkesinde Yaşrûtî müridlerini görmek mümkündür. Mu-
hammed el-Hâdî’nin yazışmalarından anlaşıldığına göre Kenya, Uganda, Tan-
zanya yani Viktorya gölü çevresindeki bütün bölgede; aynı zamanda batıda 
Gine ve Kamerun’da pek çok müridleri bulunmaktadır. Ancak bu ülkelerdeki 
güçleri hakkında tam olarak herhangi bir bilgi elde edemedim. İkinci kaynaklar 
ise bunlardan genel olarak bahsetmekte, detayına fazla girmeksizin Şâzilîye 
hakkında bilgi vermektedir.90 Bunlarla birlikte adı geçen bu bölgelerde daha 
değişik tasavvufi akımlar da görmekteyiz. Örneğin XVIII. Yüzyılda Muham-
med el-Meczub es-Sugayir (ö.1832) tarafından Sudan’da yayılan bir ekol, yine 
Somali’de XIX. yüzyılın ortalarında Muhammed b. Muhammed b. Mesud b. 
Abdurrahman el-Fâsî (ö.1295/1878) tarafından sağlam temeller üzerine oturtu-
lan Medeniyye’nin Hicaz kolu olan Rahmaniyye bunlardan bazılarıdır.91 
 Dışarıdan bakıldığında kapalı bir İslâm toplumu olarak görülen Madagas-
kar ile, Doğu Afrika kıta toprakları arasında kalan ve bugün hâlâ Fransız koloni 
bölgesi olan Komor adalar topluluğu bunlar için dikkate değer bölgelerdir.92  
Burada Yaşrûtîye ile ilgili yazılı bir kaynak emrimize sunulmaktadır.  Bu  eser, 
Ali Nureddin’in genç çağdaşı, büyük ada Angaziya’daki Moroni şehrinde me-
zarı  bulunan ve hâlâ hürmetle yâd edilen tarîkat şeyhi Muhammed b. Ahmet 
el-Maruf (1270/1852-1323/1904)’un biyografisidir. Bu eserin tam adı “Menâkib 
bahr eş-şeri’a es- seyyid Muhammed b. Ahmet b. Ebu Bekr eş-Şâzilî el-Yaşrûtî”dir. 
Mezkur kitap şeyhin öğrencisi Ahmet b. Abdurrahman b. Sultan el-Alevî tara-
fından Anjouan adasının lehçesiyle (el-lüga el-Hinzuvaniye) kaleme alınmıştır. 
Kitabın Arapça çevirisi ise tarîkatın üyesi Anjouan kadısı tarafından 1340/1921 
tarihinde yapılmış ve Kâhire’de iki baskı yapmıştır.93 İçlerinde tarîkat müridi 
olan önemli ailelerin de bulunduğu birçok ada halkı, Arapça anlamadığı için 
sonunda metin Fransızca’ya da çevrilmiştir.94 
 O halde tarîkat Komor adalarındaki etkisini Muhammed Maruf’a borçlu-
dur. Maruf, nesiller boyu bu adalarda hakimiyetini sürdüren Seyyit Ebu Bekir 
sülalesinden gelmektedir. Dedeleri Ebu Bekir b. Salim (1514-1584) 
Hadramevt’den buraya göç etmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren bu ailenin soyu 

                                                           
90  Trimingham, İslâm  in East Africa, Oxford,  s. 93. 
91  M. Brelvi, İslâm in Africa, Lahor 1964, s. 244. 
92  Coğrafya ve tarih için bk. V. Tara ve J. C. Woillet, Connaissance des iles Madagascar, 

Maccareignen et comores, Paris 1969, s. 337. 
93  1934  yılında II. Başkan Mustafa Al-Babi el-Halebi tarafından yapılmıştır. 
94  Bu nadir basım için G.Rottere teşekkür ederim. 
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adeta Komor adaları ile özdeşleşmiştir.95 Başlangıçta Muhammed Maruf,  Ali 
Nureddin gibi büyük bir prestije sahip değildir. Kerametlerinden çok az söz 
edilmektedir. Bu bölgedeki propaganda dini menkıbelerle yapılmıyordu. Mis-
tik cazibelerden nadiren ise söz edilirdi. Zaten bu durum inanmaya mütemayil 
bir cemaat için gayet normal sayılmaktadır. Zikir esnasında kendisine bir “hâl” 
vaki olan kişi, şeyh tarafından aslî hüviyetine yeniden döndürülürdü. Aslına 
bakılırsa herkes kendisindeki bu duyguları kontrol altında tutmak zorundadır.   
 Bu arada zaman zaman siyasi münakaşaların da yapıldığına şahit oluyo-
ruz. Büyük Komor adasındaki Sultan Seyyid Ali’ye karşı bir komplo düzen-
lenmiş ve komplo Fransızlar tarafından ber taraf edilmiştir.96 Bunun üzerine 
Muhammed Maruf Sensibar’a kaçmak zorunda kalmış97 ancak birkaç yıl sonra 
tekrar adaya dönmüştür.98 Şeyhin hayatının son on yılı bile daha sonraki nesil-
lerin hafızasına yerleşmek açısından yeterli görülmüştür. Halk bu şeyhin her 
yıl geleneksel hale getirilen Moroni’deki mezar ziyaretine büyük bir rağbet 
göstermektedir.99 Yaşrûtîye, Komor’daki yapılanmasını tamamen zamanın şart-
larına uygun, İslâm hukukuyla çatışmayacak ve tarîkat hayatını da ihtiva ede-
cek şekilde yapmıştır. Dolayısıyla bu yapılanma, Yaşrûtîye’nin geleneksel din-
darlık anlayışıyla uyum sağlaması ve burada büyük bir prestij kazanmasına 
neden olmuştur. Diğer taraftan bunu yaparken sadece yerli halkın köklerine 
inmekle kalmamışlar, Arap geleneklerine de sadâkat göstermişlerdir.   
 Muhammed Maruf’un özellikle Yaşrûtîye’ye olan bağlılığı, o zamanlar için 
çok aktüel olan pan-İslâmik söylemlerle de alakalı olabilir. Zira Muhammed 
Maruf’un yeğeni Mansab b. Ali (1863-1927)’de pan-İslâmizm hareketiyle ya-
kından ilgilenmiştir. Ali, Muhammed Abduh’u okuyor, Menâr, Hilâl vb.100 Mı-
sır dergilerini takip ediyordu. Şüphesiz daha o zaman yapılan bu tercih misyo-
nun kaderini oldukça etkilemiştir. Said Derviş es-Sevâhilî’nin oğlu olduğunu 
tahmin ettiğimiz Abdullah b. Said Derviş daha gençliğinde iken babasıyla be-
raber Akka’ya gitmiş ve buradaki zâviyede halvete girmişti. Bu şahıs daha son-
ra kardeşi Abdurrahman ile birlikte Arap olmayan annesini de yanına alarak 
Büyük Komor adalarından biri olan Angaziya geri dönmüş ve memleketi 
Itsandra da bir okul ve tekke kurmuştur. Bu sayede Muhammed Maruf ile ara-

                                                           
95  B.G. Martin, Migrations from the Hadramut to East Africa Indenasia, University of Ibadan 

1973. 
96  B. D. Dubins, A political history of the Comoro, İsland, Boston 1972, s. 9. 
97  Bk. age, s. 14. 
98  Bradford G. Martin’in  19.Yüzyıl tarîkatlarıyla ilgili çalışmasından alınmıştır. 
99  Bradford’un 13/7/1973 tarihli mektubu. 
100  B.G. Martin, African historical studies,  4/1971,  s. 535. 
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larında bir dostluk tesis etmişlerdir. Onun Maruf ile olan bu tanışma ve dostlu-
ğu, kesin olarak karar veremediği tarîkat hayatına olan ilgisini de ortaya koy-
muş, Mekke’de Şâzilîye’yi (muhtemelen buradaki kolu olan Rahmaniye’yi) 
seçmiştir. Sensibar’da ise Kadiriyye tarîkatına kabul edilmiştir. Maruf, Abdul-
lah Derviş ile olan karşılaşmasında ona yeni bir yön tayin etmiştir. Kendisine 
Ali Nureddin ve onun Akka’daki haleflerinden daha fazla hürmet göstermiştir. 
İbrahim ile de mektup vasıtasıyla ilişkisini devam ettirmiştir. Onun vasiyeti 
üzerine Akka’da varlığını koruyan tarîkata iaşe tedarikinde bulunmuştur. Ab-
dullah’ın babası Said Derviş, tarîkatın Akka’da adeta baba ocağı mesabesinde 
bulunan merkezini görmezlikten gelmiş ve burada kendi özel kolunu kurmuş-
tur. Hiç kimse de o zaman için buna itiraz etmemiştir.  Zaten onun Akka’ya 
olan bağlılığı hocasına olan sadâkatinden kaynaklanıyordu. Said bunu yapar-
ken oğlu Abdullah bu şekilde davranmamış, Akka’ya olan meşruiyet ve onun 
liderine olan sadâkatinde asla kusur etmemiştir. 
 Yaşrûtîye, Kamerun’da belli bir tasavvuf kültürü bulunmamasına rağmen 
burada büyük bir etki alanı meydana getirmeyi başarmıştır. Kamerun’da İbn 
Ataullah’ın “Hikem”ini  ilk defa yayan kişi Muhammed Maruf’dur. Akabinde 
İbn Abbâd’ın yorumu kaleme alınmıştır. Aslında kendisinin edebî bilgisi çok 
fazla değildir. Sadece “Risâle fi redd kavm ze’amû fi azgad el-menâm anhum iftazzû 
ebkâr merâm ehl el-irfân” adında küçük bir dini risale yazabilmiştir. Maruf ile 
birlikte bu bölgede Arap gelenekleriyle bağlantıyı sağlayan diğer kişi de Ali 
Nureddin tarafından tarîkata kabul edilen ve Muhammed  Maruf’un ölümün-
den sonra kendi müstakil zâviyesini kuran Mahmut b.Yusuf eş-Şamruh’dur. 
Şamruh 1338/1919 yılında Sensibar’da vefat etmiştir. Muhammed Maruf’un 
halefi ise Filistin’den gelen ve Abdullah Dervişin de tavsiye ettiği Tunus asıllı 
Abdullah b. Humeyd (ö.1332/1914)’dir. Fakat tüm Sünnî gayretlere rağmen bu 
dönemde bölgede yerli düşüncelerden müteşekkil bir hurafe ortamı oluşmuş-
tur. Ruh çağırmalar, iyileştiricilik (cinci hocalar) vs. tamamen bastırılamamıştır. 
Doğrusu bunun kesin sebepleri hakkında ancak uzman birisi konuşabilir.101 
Fatma’nın az da olsa verdiği bilgilere göre Yaşrûtîye’yi tüm kıtada yayanlardan 
biri de Muhammed Maruf’un oğlu Ali Vefa (ö.1954)’102dır.  
 Bugün Komor adalarındaki cemaatin hayatı tarîkatın adeta gurur kaynağı-
dır.103 1961 yılında Hâdî buraya bir seyahat yapmış, fotoğraflarla belgelediği 
gibi kendisi muzaffer bir komutan edasıyla karşılanmıştır. Komor’da ona bir 
çok hediyeler verilmiş, hatta kendisi bana, Komor Başbakanı Muhammed b. 

                                                           
101  T. et-Woillet, Connaissance des Comores, s. 358. 
102  Bu şahsın ismi silsilenin 23. sırasında geçmişti. 
103  Komor adalarındakı Yaşrûtî cemaati sayıca Kadirilerden daha fazladır.  
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Şeyh el-Ebu Bekir tarafından verilen 2000 L.L. para hediyesi ile mektubunu 
göstermiştir. Komor Başbakanı da bir Yaşrûtîdir ve Muhammed Maruf ile aynı 
soydan gelmektedir. Ancak Hâdî Komor’da bir de paradoksla karşılaşmıştır. 
Muhafazakar zihniyetin mümessili gibi görünen Arapların birdenbire ilerici bir 
tavır takındıklarını görmüştür. Komor’da İslâm bugüne kadar geleneksel bir 
yapı içinde gelmiştir. Burada çevre şartlarının ve kısmen de olsa farklı bir sos-
yal yapının etkisi açıkça görülmektedir. Kadınların zaten yeterince fazla olan 
hakları daha da genişletilmek istenmemektedir. Bu durumda Hâdî din ile mo-
dernliğin bir arada bulunabileceğine kanaat getirmiştir. Lübnan’da uzun yıllar-
dır klişe haline gelen bu formülün o zamana kadar bir çıkış noktası olduğu 
kimsenin aklına gelmemişti.  
 Aslına bakılırsa tarîkat Komor’daki bu güzide başarısını burada bir güç 
dengesi oluşturan koloni kuvvetlerine borçludur. Halbuki Sensibar’da bunun 
tam tersi olmuştur. 1964 devriminin akabinde, 1968 yılında cemaat komşu ada 
Pempa’da olduğu gibi yerlerinden sürülmüşlerdir.104 Ben, bu olaydan sonra 
Sensibar’da çok sayıda bulunan Yaşrûtîye müridlerinden ne kadarının kalabil-
diğini öğrenemedim. Nedense Muhammed Hâdî de adadaki bugünkü müna-
sebetlerinden hiç mi hiç bahsetmedi.  
 Hadi, Madagaskar söz konusu olduğunda bunun aksine daha konuşkan 
bir tavır takındı. Hıristiyan bir devletin hakim olduğu Madagaskar’da tarîkat 
özgürlük ve refah içinde yaşamaktadır. Buradaki misyon, Muhammed Ma-
ruf’un Moroni’deki halefi Abdullah b. Humeyd tarafından başlatılmıştır. Mu-
hammed Maruf amcalarından Ahmet b. Mkuu b. Ebu Bekr’i Madagaskar’a yol-
lamış, adı geçen şahıs buradaki yerleşik dehrî (tabiata inanlar) taraftarlarına 
karşı büyük bir başarı elde etmiştir. Ölümden sonrası bir hazırlığa teşvik eden 
İslâm dini, burada büyük rağbet gören bir din haline gelmiştir. Bu şahıs 
1336/1918 yılında Anjuan’a geri dönmüş ve iki yıl sonra da burada vefat etmiş-
tir. Ebu Bekr faaliyetlerini muhtemelen uzun zaman Komor ve Madagaskar 
arasında yürüttüğü ticarî ilişkileriyle daha da ilerletmiştir. Bugün bölgenin en 
güçlü cemaati Madagaskar’ın kuzey-batı kıyısındaki Mayunga şehrinde bu-
lunmaktadır.105 Burası Komor adalarının tam karşısında olup, halkın büyük 
çoğunluğu Komor asıllıdır. Mayunga’da yaklaşık üç sene önce yeni bir zâviye 
daha kurulmuştur. Muhammed Hâdî bana gururla buradaki planlarını göster-
miştir. Kendisi bu zâviyeye “Mescid el-Ezher” adını vermektedir. Doğrusu bu-
radaki yetki göz ardı edilecek gibi değildir. Burası Akka’daki zâviye gibi sadece 
zikir maksadıyla ve inzivaya çekilmek için kullanılan bir yer değil, aynı za-

                                                           
104  B.G. Marit, African historical studies, 4/1971, s. 545. 
105  Bu sayı 27. 000  civarındadır. 
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manda bir okul olarak görev yapmaktadır. Madagaskar’da tarîkata olan güven 
hâlâ canlılığını muhafaza etmektedir. Binanın iki kapısından birine Bâb el-
Yaşrûtîye, diğerine de Bâb el-Hâdî adı verilmiştir.106 Beyrut’taki merkeze olan 
bağlılık ise eskisinden daha kuvvetli bir şekilde devam etmektedir.  

V- Sonsöz 

İslâm tarihinin akışı içinde tasavvuf çok değişik şekillerde ifade edilmiştir. Ki-
milerine göre bu ilim, dinsizliğe sevk eden yada itaatkar kılan, entelektüel veya 
vecde getiren, kimilerine göre de kişisel inziva yada kolektif yaşamayı temin 
eden bir disiplin dalıdır. XIX. yüzyıla doğru gelindiğinde bu şekil algılanan 
tasavvuf tarifi zıtlıkları, daha da minimum seviyeye indirgenmiştir. Tarîkatla-
rın disiplinli etkileri sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ve aynı 
zamanda bu sınırlar dışındaki Mağrip, İran ve Hindistan’da “doğruluğu” asla 
şüphe götürmez bir aktivite olarak geniş halk kitlelerine yayılmıştır. Ulema ve 
evliyanın, tekke ve medresenin tek bir kişilik ünitesi şeklinde tezahür edebile-
ceğine dair rüyanın gerçekleşmesi artık yakın görünüyordu. Bu durumda zâvi-
ye, halk arasında ölçülü bir coşku, entelektüel bir memnuniyet tevlit ediyordu. 
Tefekkür için müsaid bir ortam sağlamanın yanında, ibadetler için her kesim ve 
soydan insanın bir araya getirilmesi başarılmıştı. Tasavvufî tecrübenin rasgele 
taraftar bulamayacağı gayet iyi bilinmelidir. Bunda varlığından asla şüphe et-
mediğimiz ama her yerde de öne süremediğimiz inancın kişisel boyutu cemaat 
dindarlığıyla bağdaştırılmaktadır. Zâviye, toplumsal hayatın tam merkezine 
oturtulmuştur. Varlığı iyiden iyiye hissedilen ancak değiştirilmesi düşünülme-
yen sosyal farklılıklar burada adeta eşitlenmektedir. Halk, cemaatle yapılan 
zikre muhtemelen bizim futbol maçına gittiğimiz gibi gitmektedir.  
 Pek tabii bununla birlikte tarîkatlar toplumda alternatifi bulunmayan ye-
gane müesseseler değildir. Ya belirli bir ibadet tekniği sayesinde yada mümtaz 
bir şahsiyetle buluşulduğunda insanın cezbeye kapılmaması için bir neden yok-
tur. İşte Yaşrûtîye’nin bu örneği yeni merkezlerin nasıl oluştuğunu göstermek-
tedir. Başarı, o andaki durumun ve mevkiinin mütenasipliği ile doğru orantılı-
dır. Örneğin Yaşrûtîye Suriye’de ilk defa muvaşşahat şiirini ve folklorik şarkıla-
rı ilahi serüvene dahil edebilirken, Mağrip’de bu tür yaklaşım tarzı fazla bir 
rağbet görmemiştir. Tarîkat, II. Abdülhamid’in pan-İslâmik çabalarından da 
kendisine bir çıkar sağlamayı başarmış, ancak ne var ki bir nesil sonra Arap 
milliyetçiliğinin de uyanmasıyla birlikte bu atılım sönüp gitmiştir. Burada dik-
katlerden kaçmaması gereken bir hususu daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 
O da çevresini kerametle idare ettiğini kanıtlayan ve kendisini müceddid olarak 

                                                           
106  Madagaskar’da bulunan Müslümanların genel tarihi işlenmiştir. 
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nitelendiren karizmatik bir kişiliğin olmasıdır.107 Etrafında tabii olanı olağan 
dışı yorumlama eğilimine müsaid ve buna inanmaya hazır bir cemaat mevcut-
tur. Her zamanki gibi o devirde de dünya herkesin kendi zâviyesinden yorum-
lanmaktadır. İşte bu şartları kendi çıkarına kullanma gücü gösterebilenler, elde 
edemeyecekleri sosyal statüyü bu sayede kazanabilmişlerdir.108  
 Ayrıca bu durum içinde yaşanılan zaman itibariyle seyrek görülen bir hal 
değildir. Bu anlamda Ali Nureddin’in ekolü yeni bir şey getirmemiştir. Ancak 
burada şaşırtıcı olan onların hayatiyetlerini bugüne kadar sürdürebilmeleridir. 
Aslında tarîkatları bugün de ölü saymak mümkün değildir. Tarikatlar en çok 
baskı gördükleri yerde bile tekrar ortaya çıkabilmektedir.109 Tasavvufî düşün-
celer de zamanımızdaki edebî formlarda tekrar aktüalitesini muhafaza etmek-
tedir. Bunun en güzel örneği Necip Mahfuz’un “Za’balavi” 110 adındaki romanı-
dır. Fakat tarîkatlar şimdilerde görüş alanından biraz daha uzak kalmayı tercih 
etmektedir. Kendi hallerinde daha mütevazı bir hayat sürmekte ve daha önce-
leri geniş olan etkilerini de gittikçe daraltmaktadır. Yaşrûtîye’ye gelince, hâlâ 
güçlü bir merkezî yönetim ve kendisine inananları tarafından sağlanan ekono-
mik güçle şaşırtmaya devam etmektedir. Tabii ki bu durum kendililiğinden 
oluşmuş değildir. Diğer tarîkatlara nispetle bu tarikatın ana çekirdeği çok fazla 
parçalanmamıştır. Bununla birlikte Yaşrutiye’nin tarihi kökleri çok eskiye da-
yanmaktadır. Bugün dahi ona kuvvet veren iki şeyden söz edebiliriz: Bunlar-
dan biri, Filistinli mültecilerin vatan duygularını billurlaştırma ihtiyacı, diğeri 
Afrika’nın uzak bölgelerinin kimlik arayışları. Bu tarikatın özellikle Komor ve 
Madagaskar gibi yerlerdeki yönetim merkezleri ile tek vücut olma arzuları de-
vam etmektedir. Bana göre bunun oluşması çok uzak değildir. Bununla birlikte 
şüphesiz bir değişim de söz konusudur. Ancak bu yeni değişime ne kadar 
uyum sağlayacaklarını ve ayak uyduracaklarını zaman gösterecektir.  

Ali Nureddin’in Mahmut Ebu’ş-Şamad’a yazdığı mektup 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla, 
Allah’a hamd, Peygamberine salat ü selam olsun. 
Sevgili evladımız Şeyh Mahmud Efendi, Allah seni kendi rızasına uygun davranışta bulunma 
konusunda muvaffak eylesin. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerine olsun, duam seninledir.  
 Allah’tan tekrar niyazım seni rızasında sabit kadem eylemesidir. İfadenize göre, Şam zâ-
viyemizin inşası sona ermiş, irşada başlama konusunda benden izin talep ediyorsunuz. An-

                                                           
107  Asrın müceddidi olarak Darkavi,  kısmen de  Ali Nureddin anlaşılırdı. 
108  Trimingham, Sufi orders, s. 218. 
109  Örneğin bu anlamda Türkiye’deki Mevlevîleri hatırlıyorum. Mevlevîler, 1971 yılında Avru-

pa’da yaptıkları sema gösterileriyle oldukça tanınmıştılar.  
110  Sufi şeyhlerinin  Mısır köylerindeki geleneksel rollerini ifade etmektedir. 
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cak sana bazı bilgiler vermek istiyorum. Benim bilgim dışında tarîkatımıza pek çok gaye ile 
intisap etmiş insanlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları dünyevî, bazıları ise nefsânî ve şe-
hevî amaç taşımaktadır. Bunun en temel nedeni bu kimselerin benden izinsiz tarîkata alınma-
larıdır. Ben bunların hiç birine müsaade etmiş değilim. Bu kişiler başkalarından müsaade al-
mışlardır. Kendilerine izin verdiğimiz sadık ihvanların bu bölgedeki yokluğu bu tip insanla-
rın neş’et etmesine sebebiyet vermiştir. Neticede Emin Şa’bi Nablus civarındaki bazı köylerde 
faaliyet göstermiş, benden icâzetli olduğunu etrafına duyurarak üstelik mührümü de taklit 
etmek suretiyle tarîkatı kendi dünyevî ve nefsânî arzularına alet etmiştir. Bunun üzerine biz 
de hükümete müracaat ederek sahte mührün ele geçirilmesini temin ettik. Sahte mührü ya-
nında bulunduran Şa’binin kardeşinin oğlu Hüseyin ise hapse atılmıştır. Bu sebeple mührü-
mü değiştirdiğimden haberiniz olsun. 
 Yine adı geçen Emin taraftarları Akka zâviyesinde yirmi kişiyle birlikte bana fiili saldırı 
ve sözlü sataşmada bulunmuştur. Bunun üzerine biz, yerel hükümet makamlarına bir şika-
yette bulunduk. Onların bazıları tutuklanarak hapse atıldı. Dini ifsat edici sözlü iddiaları için 
de dava açtık. Pek çok defa nasihat etmemize rağmen, ne yazık ki bu onlara fayda etmedi. 
Muhalefetlerinde ısrar edince, Allah onları azabına müstahak eylesin dedik. Onları zâviyeden 
kovmamıza rağmen gerek dini bozucu görüşlerinden, gerekse bize olan muhalefetlerinden 
asla vazgeçmediler. Dolayısıyla tüm bu olanları o tarafta bulunan cemaatimize duyurarak 
dikkatli olmalarını istedik ve bir daha bu tip kimselerin tarîkata yeniden alınmamaları konu-
sunda uyanık olmalarını tavsiye ettik. Ey evladımız! bilginiz olsun ki tarîkatımıza intisap et-
tiğini söyleyen pek çok kimsenin bu iddiası yalandan ibarettir.  
 Şimdiyse muhterem Sultanımızın -Allah saltanatı daim eylesin- himmeti ve Allah’ın ina-
yeti ile tarafınızdan i’lâ-i kelîmetullah uğrunda hizmet verecek zâviye inşasının tamamlandığı 
anlaşılmaktadır. O halde size gereken şey, beş vakit namazınızı cemaatle eda etmeniz, cuma 
akşamları gününe tesadüf eden sabah ve yatsı namazı akabinde bu tarîkatın evradını yani zi-
kir halkasını teşekkül ettirmenizdir. Gerek beş vakit namaz akabinde gerekse bu evrad so-
nunda Sultan ve vezirlerinin başarısı için duada bulunmayı ihmal etmeyiniz. Sonra her gün 
mutlaka gece gündüz fıkıh dersi mütalaa ediniz.  
 Sizin müsaade ettiğiniz herkes bizim de ihvanımız olacaktır. Onlara dini emirleri öğreti-
niz ve şeriatın güzel emirlerinden dışarı çıkmamaları konusunda daima nasihatte bulununuz. 
Kim bunlardan kaçınır, sizin toplantılarınıza katılmaz ve yaptığınız nasihat kâr etmezse, tüm 
cemaatinize bizim bu gibi kimselerle asla beraber olamayacağımızı ve onlardan sakınmaları 
gerektiğini ilan ediniz. Daha önce de söylediğimiz gibi biz, dünyevî maksatlarla tarîkatımıza 
intisap edenlerden dünya ve âhirette fersah fersah uzağız. Zikrettiğimiz bu gerekçelere izafe-
ten lütfen kimin sadık kimin yalancı olduklarını tefrik babında uyanık ve basiret sahibi olu-
nuz. Hassaten Emin Şa’bi ve cemaati konusunda daha dikkatli bulununuz. Allah’ın rızasına 
uygun davranmayan bu kimselerin zâviyeye sızmasına asla müsaade etmeyiniz. Bunların 
hepsi fesatçı zümresidir.  
 Bu bilgiler doğrultusunda size icazet veriyorum. Allah çalışmalarınızı başarılı kılsın. 
Ayağınızı sabit, kendi ve resulü rızasına da mutabık eylesin. Allah’ın selamı üzerinize olsun! 
 
                                                                                    Fakir Ali Nureddin el-Yaşrûtî 
                                                                                           11 Muharrem 1303. 

II. Abdülhamid’in Mahmut Ebu’ş-Şamad’a yazdığı mektup 

Günümüze kadar Şam zâviyesinde itina ile korunan bu mektup, 1913 yılında o zaman Sela-
nik’te sürgünde bulunan Abdülhamid tarafından Ebu’ş-Şamad’a yazılmıştır. Mektubun onun 
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gardiyanlarından Yaşrûtî olması muhtemel biri tarafından ve kaçak bir yolla ulaştırıldığı sa-
nılmaktadır. Görebildiğim kadarıyla mektup ilk defa 1972 aralık ayında “Kuveyt el- Arabi” 
dergisinde kamuoyu gündemine çıkartılmıştır. Osmanlı merkezi idaresi o zaman için büyük 
oranda otoritesini yitirmiş, I. Dünya savaşı akabinde de Abdülhamid eski gücünü tamamen 
koruyamaz hale düşmüştü. O yüzden bunda şaşılacak bir şey yoktur. Şimdi ise mektup Suri-
ye’de nerdeyse hiç tanınmamaktadır. Suriye idaresi, Kuveyt dergisinde yer alan mektubun 
tam metninden Abdülhamid’ten bahseden kısımları çıkartmak suretiyle yeni bir düzenleme-
ye gitmiştir. Yazarın tepkisel tavrına yer verilmemekle beraber içerik hâlâ çekiciliğini muha-
faza etmektedir. 
 Zamanın Şam Üniversitesi profesörlerinden biri olan Said el-Efgânî, zâviyede muhafaza 
altında tutulan mektubu, Suriye Evkaf Müdürü Ahmet el-Kasım111’dan alarak Arapça’ya çe-
virmiş ve bu mektubu “el-Arabiyye” dergisinde yayımlamıştır. Mektubun Türkçe orijinal 
metni de aynı dergide yer almıştır. Ancak verilen fotokopinin ilk sayfasının alttan dördüncü 
satırı ile ikinci sayfanın üstten ikinci satırı eksik çıkmıştır. O yüzden mektup yeni bir redaksi-
yona ihtiyaç duymaktadır. Mektubun içeriği şaşırtıcı ifadelerle doludur.  
 Almanca makalenin 96-97 ve 98. sayfasında bulunan Osmanlıca mektubun günümüz 
Türkçe’sine çevrilmiş şekli şöyledir : (çev.)  
 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, 
 Allah’a hamd, Peygamberine, Ehl-i Beytine, ashâb ve ona kıyamete kadar tabi olanlara 
salât u selam olsun. 
 Bu mektubumu 112 vücutlara ruh ve hayat veren, herkesin efendisi Şâzilî tarîkatının şeyhi 
Mahmud Efendi Ebu ş-Şamad hazretlerine ithaf ediyorum.  
 Mübarek ellerini öperek dualarını rica ederim. Selam ve hürmetlerimi sunduktan sonra, 
bu yılın 22 Mayısında bana bir mektubu geldi. Sıhhat ve afiyette bulunmanızdan dolayı Al-
lah’a hamd ve şükrettim. 
 Efendim,  
 Şâzilî evradını okumaya ve onunla amel etmeye Allah’ın inayetiyle gece gündüz devam 
ediyorum. Bunu edadan dolayı113 Allah’u Teâlâ hazretlerine hamd eder ve kalbi dualarınıza 
daima muhtaç olduğumu bildiririm. Bu girişten sonra zât-ı âlilerine ve akl-ı selimlerine hita-
ben, şu önemli meseleyi tarihi bir emanet olarak arz edip diyorum ki, ben İslâm halifeliğini 
hiçbir sebeple terk etmedim. Ama Jön Türk ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyet 
Başkanlığının tehditleri sonucu hilafeti terke mecbur edildim. Bu İttihatçılar mukaddes top-
rak Filistin’de Yahudiler için bir vatan114 (vatan-ı kavmi) tesisini kabul etmemi ısrarla bildir-
diler. Bu tehdit ve ısrarlarına rağmen ben bunu kesinlikle kabul etmedim. Neticede yüz elli 
milyon İngiliz altını vereceklerini vaat ettiler, bu teklifi de reddedip onlara şunu söyledim: 
“Değil yüz elli milyon İngiliz altını dünya dolusu altın verseniz bu teklifinizi kat’iyen kabul 
edemem. Ben otuz yıldan fazla İslâm ve peygamber ümmetine hizmet ettim. Bütün Müslü-
manların, Sultanların, Osmanlı halifelerinden ecdadımın sayfalarını karartmam. Binaenaleyh, 
bu tekliflerinizi kesinlikle kabul etmem” diye kat’i cevap verdikten sonra beni hilafetten indi-
rip Selanik’e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve  Allah’a hamd et-

                                                           
111  Bu şahıs, Ahmet Rafi Muhammed el-Kasım al-Tahtâvî  (1858-1936) ile bir benzerlik göster-

mektedir.   
112  Buradaki mektubu  aslında dilekçe olarak algılamak daha doğru olacaktır.  
113  Bu cümle Arapça metinde atlanmıştır.  
114  Bu önemli kavram yıllar sonra Belfor deklârasyonu öncesinde açığa çıkmıştır. 1897 yılında 

Basel Kongresinde Siyonistler şu kararı aldılar: “Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin’de müs-
takil ve hukuki bir devlet kurmak için gayret sarf edecektir.” 
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tim ki Osmanlı ve bütün İslâm alemine leke olacak Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını 
kabul etmedim. İşte bundan sonra olan oldu. Bundan dolayı Allah’u Teâlâ’ya hamd ediyo-
rum. Bu önemli meselede şu maruzatım yeterlidir ve şu sözlerimle mektubuma son veriyo-
rum. 
 Mübarek ellerinizi öperek  hürmetlerimi kabul buyurmanızı sizden rica ve istirham eder 
dost ve kardeşlerimin hepsine selamlarımı sunarım. Ey benim kıymetli üstadım! Bu bapta sö-
zümü uzattım ilim sahibi müsamahakar zatınızın ve bütün cemaatinizin bilgisi olsun diye 
yazmağa mecbur kaldım. 
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 
 
                                                                                                     22 Eylül 1329 
                                                                                            Müslümanların hizmetkarı 
                                                                                           Abdülhamid b. Abdülmecit 

 Makale yazarı ESS mektubun akabinde şu değerlendirmeyi yapmaktadır : 
(çev.) 
 Bu mektubun mana ve hakikatini araştırmayı işin ehline bırakmak gerekir. 
Bu konuda bizim daha çok şey söylememiz zaid olur. Gerçi Abdülhamid’in 
Filistin hakkındaki eğilimi belli olmakla beraber, işin aslını ve esasını diğer 
kaynaklardan da tevsik etmeğe ihtiyaç vardır. 
 Ancak biz Theodor Herzl’in günlük yazılarından onun 1896 yılında İstan-
bul’a bir seyahat yaparak sultana Osmanlı Devleti’nin uluslararası borçlarını 
ödemeyi, kredi vermeyi, bunun mukabilinde Filistin’de özerk bir Yahudi devle-
ti kurmayı teklif ettiğini biliyoruz. Ancak ilk etapta bu girişiminde başarılı ola-
mamıştır. 1901 yılında yeniden bir girişimde daha bulunduysa da bunda da 
başarısız kalmıştır. 
 Herzl, ilk defasında Abdülhamid’in ikinci sekreteri İzzet Bey tarafından 
huzura kabul edilmiştir.115Sultan bu buluşmadan daha iki gün önce, oranın 
kendisine ait olmadığını bilakis halkın olduğunu116 söyleyerek bu görüşme ta-
lebini reddetmiştir. Herzl ancak ikinci girişiminde sultanla konuşma fırsatı bu-
labilmiştir.117 Theodor Herzl, büyük ümitler beslemesine ve bir çok görüşme 
yapmasına rağmen bu girişiminden de İzzet Bey’in mukavemeti neticesinde 
başarı elde edememiştir. Onun ifadesine göre, Suriyeli Ahmet İzzet Paşa el-
Abid (ö.1924) de aynen İzzet Bey gibi bu olumsuzlukta önemli bir rol oynamış-
tır. Anlaşılan Abdülhamid, kendisinin Filistin sevdasını Suriyeli Mahmut Ebu 
ş-Şamad’ın şahsında ifşa etmek ve onun onayını almaktan onur duymaktadır.  
                                                           
115  Huzura kabul tarihi 21/6/1896 olarak verilmektedir. Bu hususta (bk. Th. Herzl, Tagesbucher, 

Berlin 1922, c. I, s. 442.) 
116  Bk. age, c. I, s. 434 ve s. 378. 
117  19/5/1901 tarihinden tam iki yıl önce Herzl 28/4/1899 tarihli mektubuyla, zamanın Dışişleri 

Bakanı İkinci Sekreteri Artin Paşa (1828-1901)’ya girişimlerini açıklayan ve huzura kabulünü 
içeren isteğini iletmiştir. Aynı yıl Ağustos ayı sonunda, önce 20.000 daha sonra 40.000’e yük-
selttiği rüşvetle onu denemeye girişmiştir. 
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 Sultanın mektubunda dikkate şayan diğer bir husus, onun Siyonistlerden 
hiç bahsetmemesidir. O Jön Türklerin amaçlarının bunlarla tamamen ayniyet 
kazandığını söylemekle yetinmiştir. Bu kanaat doğru olmamalıdır. Çünkü daha 
sonraları Jön Türklerin bu hususta herhangi bir girişimi olmamıştır. Pek tabii ki 
bir takım destekleri vardır. Zira Jön Türklerin üzerinde sadece Yahudilerin tesi-
ri yoktu ki. Devrimin çekirdeğini ve görünüşte İslâm’a girdiklerini söyleyen 
dönme Yahudi Sabatay taraftarlarının anavatanını oluşturan Selanik, bu hare-
ketin meydana gelmesinde gururla söylenilecek bir yerdir. Atatürk’e 1926 yı-
lında bir suikast girişiminden dolayı idama çarptırılan ve Jön Türk felsefesine 
sahip ekonomist ve devlet adamı olan Mehmet Cavit’te aslen buralıdır. Aslında 
bir çok Yahudi’nin mensup olduğu farmasonluk sayesinde Selanik’le bir bağ-
lantı göze çarpmaktadır. Pek çok gözlemci “dünya Yahudiliğinin” 
Abdülhamid’e karşı maddi destekte bulunduğuna ihtimal vermektedir. Başka 
kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Sultan da, Selanik’in rolü hususunda bir 
araştırma yaptırmıştır. Söz verildiği farz edilen bu rakamları Theodor Herzl’in 
günlük notlarında da öğrenmek mümkündür.  
 Ayrıca Abdülhamid’in mektupta zikrettiği maddi desteğin abartılı olup 
olmadığı incelenmeye muhtaçtır. Gerçi Herzl bu konudaki bilgilerinde daha 
ihtiyatlı davranmaktadır. 1901 yılındaki huzura kabulü esnasında, 11/2 milyon 
tasarruf ihtiyacı için Osmanlı İmparatorluğunun yeni bir kredi almaya mecbur 
olduğunu, “ilk etapta iki, daha sonra yirmi milyon eklenmiştir” şeklinde bir 
ifade kullanmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse bu husustaki ilişkiler 
somut verilere dayanmamaktadır. Sanki burada biraz fantezilik söz konusudur. 
Çünkü Herzl her şeyden önce böyle bir finanssal garantiyi sunabilmiş değildir. 
Belki de o sadece blöf yapma niyetindedir.  
 Sultanın mektubu gayet basit bir tarzda kaleme alınmış ve burada pek çok 
tekrarlar göze çarpmaktadır. Böylece Abdülhamid kendini tamamen meşgul 
eden düşünceleri başından savmak istemiştir. Şeyhe müteveccih kullandığı 
süslü ifadeler alışılmışın dışındadır. Halbuki islâmî sahada belli bir gelenek söz 
konusudur. Onun Şâzilîye ile olan münasebeti ve düzenli bir şekilde zikir vazi-
fesini eda etmesi gerçeğe ne derece uygundur burası da açıklığa kavuşturulma-
lıdır. Üstelik onun bir başka tarîkata mensup olduğu bilinmektedir.  


