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MOLLA :tLAHl'YE DAİR 

Mustafa Kara 

.HAYATI 

Anadolu'da gelişen tasavvufi düşüncenin ilk temsilcilerinden biri 
olan Molla İlahi, Mecdi Efendi'nin ifadesiyle «Germiyan Vilayetinin, 
Simav nahiyesinin Tekellüf köyünde» doğmuştur. AbdUnah İlahi'nin 
doğum tarihini bilemiyorsak da hayatının seyrini şöyle özetlemek 
mümkündür: İlk tahsiline doğduğu yerde ba_şladı. DaJ;ıa sonra dev
rin ilim merkezi İstanbul'a gitti. Zeyrek Medresesi'nde tahsiline 
devam etti.. O dönemde Horasan bölgesi ilim-irian açısından en ca
zip olan yerlerden biriydi. Mevlana Ali Tfısi (öL 887 /1482) ile bera
ber Doğu'ya gitti1 • İlıtisasına devam etti. Bir müddet sonra tasav
vufi hayata meyletti. Bu meyil, kitaplarını satıp paralarını fakiriere 
dağıtacak derec~de hayatını etkiledi. Sfıfilerle olmaya başladı, Se
merkant'a gitti ve '<iönemin meşhur simalarından Ubeydullah Ah
rar'ın (öl. 895/1490) müridleri arasına girdi. Seyr-u sülılkünu ta
mamlayıp, icazetini aldıktan sonra Buhara'ya yöneldi. Bir yıl, diğer 
bir ifade ile dokuz «erbain» çıkat>.ncaya kadar Bahaeddin Nakşi
bend'in {öl. 791/1391) mezarının ya.nınqa kal&. Bu manevi ilişki 
onun üveysi-meşrebe sahip bir sfıfi olara);r tanınmasına sebep oldu. 

Tekrar Semerkant'a dönen Simavi, niürşidinin emrine hazır ol
duğUnu ifade etti. Kendisine gösterilen hedef Anadolu idi. Molla 
İlahi tekrar Simav'a dönerken, uğradığı merkezlerde gönül ehli 
kişilerle görüşmeyi de ihmal etmedi. 'Bunların başında Herat'da gö
rüştüğü Molla Cami gelmektedir2. 

ı Latifi'ye göre Tüsi lle Horasan'da karşllaştı, bk. TezkiTe, 50. 
2 Molla nw•nm muhtemel güzergahı şöyledir: Gidiş: İstanbul, ·Sivas, Er

zurınn, Tebriz, Hemedan, Rey, Ni§a.bur, Merv, Buhara, .Semer.kant; Dönüş: Se-
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Şimdi müridinin müridi Lamii Çelebi'yi diniiyelim: «M eviidieri 
olan Simav'da nüzul buyurmuşlar, talibler ve aşıklar çlinki vucud-u 
şeriiinden hakikat kokusm almışlar ve n'!Jl"-i iradetle ol zatm kim 
idüğin fehm eylemişler. La-cerem etraf ve eknaftan gelub, hidmet-i 
saadet-meabiarına yüz urmışlar ve az zamanda bir azim cemiyet olub, 
tariir-i hacegan avazesi Vilayet-i Rum'a rolintesir olmuş»3 • 

Simav'daki hizmetleri devam ederken İstanbul'dan teklif geldi. 
Fatih Sultan Mehmed kendisini İstanbul'a davet ediyordu. Daveti 
itiyatla karşıladı. Davette ısrar olunca, müridi Emir Ahmed Bu
hari'yi İstanbul'a gönderdi. Vazifesi İstanbul'un durumun1;1 tesbit 
edip mürşidine haber vermekti. Buhari, bir müddet İstanbul'da kal
dıktan sonra, atmosferi Farsça bir beyt ile şifre olara:ıt Simav'a 
gönderdi. Beytin meali şöyle : «Bu · hengamede gönlü rahat tutmak 
daha iyidir. O, yarin eteğine . yapışınış ve bir. kenara çekilmiştir»4. 
Bu haber üzerine İstanbul'a gidişini biraz daha tehir etmiştir. Bu
rada es.kilerin tabiriyle bir ıstıtrat yapıp, Şeyh'in İstanbul'a . gidiş 
meSeleri üzerinde biraz duralım: · ' 

Molla nwi İstanbul'a ne zaman gitti? Fatih'in nahi'yi istanbul'
da görmek istediği kesindir . . Çünki, Molla Cami'yi İstanbul'a· davet 
eden Fatih, aynı zamanda Ubeydullah Ahrar'm hayranlarmdandır. 
Dolayısiyla Ahrar'ı görememenin hüznünü, müridini İstanbul'da 
ağırlamakla sevince dönüştürecek tir. Fakat· bu konuda kaynakla.l"da 
bulunan bilgiler tenalruZlarla ·doludur. Bu bilgiler şöyle özetlenebilir: 

· · 1. Şeytankulu fitnesi üzerine · İstanbul'a gitmiştira. · · 

2. Molla ·nwi, Fatih Sultan Mehmed vefat edinceye_ kadar, İS
tanbul davetine _iltifat etmeımiştir6• · 

3. 1st~nbul'a erken bir dönemde gitmiş_ ve _Ayasofya Ç~mii'nde 
Sultan Fatih'le karşılaşarak. tasavvufi meseleleri ko~uşmuşlardır 
(874/ 1469). 

merkiı.nt, Buhara, Merv, TUs, Ni§abur, Rey, Hemedan, Kirmanşa.h, Bağdat, Ha- . 
lep, Ant;ıkya, Konya, Simav. 

3 Nefahat, 461. 
4 age, 468-69. 
5 Mecdi, Terceme-i f]akayı1c, 263. 

i 6 fja1cai'k1ı'n-Numaniye, 1{)2; Nefahat, 462. 



367 

Bu tesbitierin t~Iil ve tenkidi şöyle yapılabilir : 

Birinci tesbit doğru ·alamaz. Çünkü Şahkulu veya Şeytankulu 
Fitnesr olarak Osmanlı tarililerinde yer alan olay, 91:7/1511 yılıiida 
Vukti. bUimuştur. Molla nahi'nin 896/1490'da.vefat ettiğini biİiyoruz. 
İkinci ·maddeye aslıiı.da güvenmek gerekiyordu. Çünkü bl;! bilgiyi 
bize N efahat mütercimi Lamii Çeiebi ulaştırmaktadır. Lamii'nin 
bu konuyu, mürşidi Emir Buhari'den duymuş olinası gerekir. Emir 
Bllhari de nam'nin mürididir. Fakat Molla nam'nİn Zadu!l-Muştf:!-kin 
adlı eserinde rastladığımız «Sekizyüz seksen iki senesinde Kostan
tiniye'de olurduk»7 ifadesi, Nefaiıat'm kanaatma katılmayı zorlaş~ 
tırmaktadır. Fatih 886/1481 de vefat e~.tiğine göre nam'nin Sultan'-
la görüşmesi sözkonusudur. . 

Üçi.incü iddia da doğı:u olı:İıamalıdır.. Molla . nam,. ·Fatih'·in 
sağlığında İstanbul'.a gitmişse bile bu kadar erken bir dönemde ol
maması gerekir. DolaY.ısıy~e .Ayasofya'daki Şeyh-Sulta~ sohbetindeki 
Şeyh'in Molla nalıi olması zayıf bir ihtimaldir. Çünkü bu millakat 
874/ 1469 yılında vukubulmuştur. Bu durumda Molla nalıi'nin Fa
tih'in ölümünden yaklaşık on sene önce İstanbul'a gitmiş olması 
gereki:rı ki, bize ·pek · doğru gelmemektedir. İ. H. Ertaylan'ın Mesle
kü/t.:.Talibin liaŞiyesi olarak ele alıp güvendiği ifadeler de aynen 
Nefahatü/l-Vns'ün. yukardaki ifadeleİ'idirl!. : · . 

M;olla nam İstanbul'a Fatih'in davetine rağmen niçin . gitmedi 
veya davete i.ca:beti niçin geciktirdi? Bir ·başka ifade ile müridinin 
şifresini nasıl değerlendirdi? Bunu kesin olarak çözmek zordur. Fa
kat akla gelen bir iki noktayı da yazmadan geçemiyeceğiz. 

1. Molla llalıi mizaç olarak sükUneti seven · bir kişi ·olduğundan 
payitalit'a gitmek istemeıniştir. 

2. Melaıni-:ıneşreb bir ı:ıfifi olc;luğunQ.an kısmen gizli yaşamayı 
tercih etmiştir. . . . 

3. Bedrettin Simavi'ye ait Varidat'm şarİb.i olan bir kimse ola
rak bu meşrebin karşısında olan yetkililer ve meslekdaşları onun 
İstanbul'a gelmesini uygı,ın görmemişler.dir. Çünkü o dönemin en 
büyük suçlarından biri de «Bedreddini» almaktı. Bu meşreb farklılığı , 

bizce sebeplerin en önemlisidir. 

7 Süleymaniye Ktp. İbrahim Ef. Kit. Nu .. 420, 66a. 
8 İsmail Hikmet Ertaylan, D·ivan-ı naM, 14-15. 

-·-~-
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Nihayet Manisalı Kazasker Çelebi'nin ısrarlı davetleri üzerine 
Molla İlahi İstanbul'a gitti. Çelebi'nin ~zettiği derviş hücrelerine 
pek iltifat etmiyer~k Zeyrek Camii civarındaki metrük ve bakımsız 
bir yeri. mesken edindi. Bir müddet burada hizmet veren İlahi, büyük 
kalabalıklardan kaçıp daha sakin bir yer aramaya başladı. Ona göre 
kalabalıklar hem kendisi hem- de müridieri için faydalı olmuyordu. 
Bu hal devam ede~ken Evrenoszade Ahmed Bey'in teklifini daha 
uygun buldu ve Vardaryeni~esi'ne gitti. Bu günkü Selanik şehrine 
40 km mesafed~ olan Vardaryenicesi'ne gidiş tarihini şimdilik bil
miyorsak da 895/1490'da orada olduğunu biliyoruz9 • 

Zddu1-Mwıtakin adlı eserinde sadakat konusunu anlatırken kul
landığı şu ifade onun ziyaretçilerinin sadece Asya ve Avrupa'dan 
olmadığmı da göstermektedir. «Mısır İskenderiye'sinden bir kirnesne 
geldi ve dedi: Sizin. -evsaf-ı hamidenizi İskenderiye'de işittük ve 
cemalinize aşık olduk, elhamdülillah Hak inayetiyle geldük cema
lillizi gördük10• 

Aynı yerde vefat etti (896/1491) ~ 

O dönem kaynaklarında İlahi'nin Nakşi silsilesi şöyle verilmek
tedir: Ubeydullah Ahrar, Molla İlahi, Ahmet Buhari, Hakim Çelebi, 
Nakşibendzade Mustafa, İlahizade Yakub, ·Ahmed Tirevi, ömer Baki, . 
Şey~ Nasrullah11• 

Türbesi ile iİgili ilk bilgileri N efahatü'l-tlns'ten ogreniyoruz. 
«Yerlerinde sened-i saadetimiz olan Seyyid Ahmed Buhari hazretle
rini koyup, ol diyara teşrif buyurdular ve anda kaldılar ve anda nice 
te'~fat itdiler. Zadu'l-MU§takin ve Necatü'l-Ervak gibi. Mezar-ı Şe
rifleri 'dahi andadır ve anların şerefine ol diyar ma'mur ve pür-nur 
olmuş9-ur. Camidir ve hangahdır ve müteberrek ziyaretgahdır ve 
etrafdan gelüb'zafrler muğtenim giderler ve muradlar hasıl iderler»12• 

Mecdi Efendi'yi (öl. 999-1590) dinliyoruz: «Mezar-ı şerifi me
dar-ı icabet, daavat-ı erbab-ı münacaat olub, merkad-ı mutahharaları 

9 Molla nahl, ZCidu'l-Miiştaki?ı, Slileymaniye Ktp. İbrahim Ef. Kit. Nu. 
420, 89a. · · 

10 age, 66a. 
ll Slileymaniye Ktp. Esad Ef. Kit. Nu. 1716, 2a. Ayrıca bk. Ata.yt, Zeyl-i 

t;Jakaik. 
12 NefaJuı.t, 462. 

---l 
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merci-i aslıab-ı ha.cat oldı. Aslıab-ı dilden bir sahib-i tab' Şeyh haz
retlerinin vefatında 'rahn· ~t ber-İlahi' kelamını tarih didi ( :896) 
Zikrolunan Emir Şeyh'in üstünde ıbir türbe-i vali bina idüb girda
gird-i merkadinde bir cami ve imaret peyda eyledh>13

• Yazar külli
yenin eşsizliğini şu ayetle irtibatland.ırmıştır : «HiÇ bir memlekette 
onun benzeri ortaya konmam.ıştır». (Fecr, 89/8) 

Evliya Çelebi (öl. 1094/1684) ise Vardaryenicesi'ndeki ziyaret
gahları tanıtırken «Yine şehr içinde bir mürtefi yerde Ahmed Beğ 
Mescidi'nde ziyaretgah-ı ·azim, natık-ı hakaik, nasılı-ı ha:laık, kudve~i 
rica!, nokta-i kemal, pir-i erbab-ı zevk ve şeyh-i aslıab-ı şevk menba-ı 
esrar ve merci-i ebrar, müfti-i esrar-ı ilahi mücahidi envar-ı namü
tenahi kutbu'l-aktab Hazreti Şeyh-i İlahi» dedikten ve onun doğum 
yeri, seyahatleri ve müritler i hakkında kısa bilgiler. verdikten sonra 
şöyle devam ediyor: «Kargir bina kurşun ile mestfır bir kubbe-i 
pür-nur içinde medfundur. Ve ziyaretga.h-ı hass u ammdır ve yanında 
Sahibu'l.,Hayrat Ahmed ~eğ dahi medfundur ve dahi Murad Baba, 
Şeyh Fazlullah ... » 

Seyahatname sahibinin V~rdaryenicesi'nin dini-ahlaki hayatı 
ha.Jponda söyledikleri de dikkat çekicidir. «Bu şehrin nisa taifesi 
bu sultan-ı merh~arın ruhaniyetleri sebebiyle gayet saliha ve 
mestU.re olurlar. Rabia-yı .A:deviyye'dirler ve çarşuy-u ·bazara çık
mazlar ve cemi'i halkı da sülehay-ı ümmetden ehl-i tarik, halim ve 
selim ve halUk aderoleri vardır. Hak Teala cümlesinden razı ola»u. 

Bursalı Mehmet Tahir ise, b~ fabrikanın b~tişiğiııde olan yüce 
makamlarını ziyaret ettiğini söylüyorıG. · 

Asr~ızda bu bölgeyi ayrı ayrı zamanlarda ziyaret eden sanat 
tarihi uzmanları Semavi Eyic~ ve Ekrem ~akkı Ayv~rd.i Kiill:iyeden 
bir ~e rastlıyamam.ışlardır1G: Muhte~eldir ki Mehmet Tahir~in bah
settiği fabrika zaman içinde bu külliyeyi tarihe gömmüştür17 • 

13 Mecdi, 263. 
14 Evliya Çelebi Seyahatna11ı.esi, VIII, 175-7~. 
15 Osmanlı ~ii.ellifler-i, I, 91. 
16 Sema vi Eyice, «Yunanistan' da Türk mimari eserleri», Tür'ICiyat Mecmua

sı, XII; Ekrem Hakkı A.yverdi, Osmanlı Mi9nar-isi-Fatilı Devri, IV, 886-87. 
17 Vardaryenicesi'ndekl dergahın Molla İHi:ht'nin vefatından sonraki du

rumu hakkında ·şimdilik bilgi bulamadık. 

· -~--
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MÜRŞ!DLERİ 

1.Ubeydullah .Ahrar (öl. 895/1490). Ahrar dini tahsilini tamam
ladıktan sonra tasavvufa meyletti. Seyyid Kasım Enver, Mevlana 
Hamfışi, Hüsamüddin Parisa, Hoca Siracüddin gibi devrin sufile
rinden isti.fade etti. Hoca Alaüddin Attar'ın (öl. 802/ 1399) kabrini 
ziyaretle ruhaniyetinden feyz aldı. Daha sonra Hace Yakub Çerhi 
(öl. 851/1447) 'nin yanına_ giderek ona intisab etti. Üç ayd3:ll soma 
sillükünü tamamlayarak 29 yaşında iken doğum yeri Taşkent'e 
dondü. Semerkant'ta ·vefat etti. · · 

Devamlı ziraatle uğraşan ve çiftçilik yapan; kesrette vahdeti 
bulmayı esas alan Ubeydullah Ahrar, Orta Asya tasavvuf düşUn
cesinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Halvet yerine hizmet ve soh
beti esas almıştır. 

Anadolu'ya gelmemiş olmasına rağmen -halk bir tarafa- Fatih 
Sultan Mehmet üzerindeki manevi. hakimiyeti, onun Osmanlı . dü.İı
yasındaki durumu hakk.ında18 bize ipuçları vermektedir. 

2. M ona Oami (öl. 898/1492). Tasavvufi anlamda İlaru'nin mür
şidi sayılınasa bile istifade ettiği şahısların başında sayılmalıdır. 
İlahi, muasırı bu şa.ir. tabiatlı, vahdet-i · vucut ve İbn Arabi hayranı 
sUfiden aldığı tesirleri hayatı boyunca muhafaza edecektir. Müridinin 
müridi Lamii Çelebi ise onun Nefahatü'l-üns adlı eserini tercüme 
ederek bu tesiri yaygı_nlaştıracaktır. 

MU!UTİ-MESLEKTAŞLARI 

Molla İlahi'nin yaşadığı asra genel hatlarıyla bakıldığı zaman 
iki önemli özellik dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi zahiri 
ilimlerdeki canlılık, ikincisi tasavvuf ve tarikatler dünyasındaki ha
reketliliktir. Özellikle matematik, tıb, tarih, coğrafya alanlarmda 
değerli çalışmalar yanında, Maveraünnehir-Semerkant bölgeleriyle 
İstanbul-Bursa bölgesi arasında sürekli ve canlı bir ilim alış-verişi 
göze çarpmaktadır. Aynı canlılık güzel sanatlarda da görülmektedir. 
Tarikat kurucuları genel olarak XIII. yy'da yaşadığı için bu asır 

·ıs bk. N.efalıat, 453-54. Daha sonraki yıllarda Lamii Çelebi Ubeydullah Ah
rar'm torun u ile -de gör.üşecekt:i.r . 
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tarikatlarpı kuruluş asrı olarak ele alınmaktadır. Fakat tarikatların 
tabir caizse, bünyeleşmesi bu asırdan sonra olmuştur. XV. yy. bu 
oluşurnlara sahne olm3:5ı -açısından dikkat çekınektedir. Gene bilin
diği gibi siıfiler bağlı bulundukları tarikatlarda bazı yenilikleri or
taya koydukları zaman, ölüiri.lerinden sonra adiarına nisbetle yeni 
bir kol ·türemekte, bazı kollar zaman. içinde müstakil bir tarikat" 
hüviyetine bürünmeırte<fu.ı.D . ·. 

Molla tla:hi'nin yaşadığr asrı şöyle bir şema ile göstedrsek, ta
rikatların koliara ayrılarak yaygınl~ması meselesine açıklık g~tir
miş oluruz. 

Adı Vefatı Tarikatı Bölgesi 

Ahmed Şemsüddin 910/1504 
Ahmediye 

Anadolu (Halvetiye) 

Ubeydullah Ahrar . 8_9.5/1490 
Alırari ye 

Semerkant . . . .. ~ 
. (Nakşibendiye) 

Ebubekir Ayderus 909/1503 
Ayderusiye 

Ortaasya (Kübreviye) 

Hacı Bayram Veli 833/1430 Bayramiye Anadolu 

Muhammed Cemali 899/1493 
Cemaliye 

Anadolu (Halvetiye) 

Muhammed Demirtaşi 935/1529 
Demirtaşiye 

Mısır (Halvetiye) 

Eı~refoğlu Rumi 874/1469 
Eı~refiye 

Anadolu (Kadiriye) · 

Hamidüddin Gavsü'l-Hindi 932/1526 
Gavsiye 

Hindistan (Şettariye) 

Ahmed Gilali . - 932/1526 
Gaziye 

Fas (Şaz~liye) 

İbrahim Gülşeni ~40/1533 
Gülşeniye 

(Halvetiye) Mısır-Anadolu 

Bediüddin Şah Medar 840/1438 Medariye Hindistan 

Ali b. Meymun 917/1511 
Meymuniye 

Kuzey Afrika (Medyeniye) 

Muhammed Nurbahs · Ş6~/1465 Nurbahşiye Anadolu-
(Kübreviye) Horasan 

19 GeniŞ bilgi için bk. · Mü~tafa Kara, Tasa'V'I)u,f ve Tarikatlar Tarihi, 
236, 238. 

--~-· ..... 
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Adı Vefatı Tarikatı Bölgesi 

Dede Ömer Ruşeni · 892/~487 . 
Ruşeniye 

Tebriz (Halvetiye) 

Ümmi Sinan 976/1568 
Sinaniye Rum eli-

(Halvetiye) .tAnadolu 

936/1529 
Sünbüliye Rumeli-

Sünbül Sinan (Halvetiye) Anadolu 

Şahan-ı Veli 976/1568 
Şabaniye 

Anadolu (Halvetiye) 

Alımed Zerruk 899/1493 
Zerrukiye . 

Afrika (Şazeliye) 

Zeynüddin Hafi 838/1435 
Zeyniyye Ortaasya-

(Suhreverdiye) Anadolu 

Yahya Şirvani · 862/1457 Halvetiye Baku 

Dede Ömer Sikkini 880/1475 
Melamiye-i Anadolu-
Bayramiye Rumeli 

Bektaşiye 
Mısır-Anadolu-

Balını Sultan 922/1516 Rumeli 

Abdullatif Kudsi 856/1452 
Zeyniye 

Bursa (Suhreverdiye) 
Vefa Konevi 896/1491 Zeyniye İstanbul 

Muhamni.ed Hanefi 847/1443 
Hanefi ye 

Kuzey Afrika (Şazeliye) 

Ali b. Muhaınnied 80il1405 
Vefaiye 

Kuzey Afrika (Şazeliye) 

Muhammed b. Süleyman ·· 8'iii!1465 
Cezuliy.e 

Kuzey Afrika - (Şazeliye) 

Ahmed Zerruk 899/1493 
Zerrukiye 

Kuzey Afrika 
(Şazeliye) 

Alavan Hamevi 936/1530 Suriye 

Cemalüddin Ardistani 879/1474 Suhreverdiye İran 

Nuruddin Ali İdrisi ·917/1511 Medyeniye Afrika 
Süleyman Haziri Zübeyri 965/1557 . Sühreverdiye Yakındoğu 

Şemsüddin Ahmed Kasimi 949(:1542 
Kasaniye 

Ortadoğu . ·. (Nakşibendiye) . . . 
Hamzaviye Anadolu-

Hamza Bali ·. 969/1561 
(Melametiye) Rumeli 

Ahmed b. ~usuf Raşid~ 927/1521 
Raşid.iye 

Afrika (Şazeliye) 

Abdülvehhab Şa'rani 973/1491 Şa'raniye Mısır 

J 



373 · 

MÜRİDLERİ 

1. nam'nin yetiştirdiği yüzlerce siıfiden biri olan Emir Ahmed 
Buhari (öl. 922/1516) meşhur Emir Sultan~m arncazadesidir. Molla 
n!hi ile beraber Ubeydullah Ahrar'in sohbetlerinde bulunmuştur: 
Hem Seyyid hem de Hoca Mahmud-ı Fağnevi'nin torun u olması dola
yısıyla mürşidinin kendisine gösterdiği hürmetten tedirgin olması 
ve gereken hürmeti gösterememe.endişesi sebebiyle, na.ın ile beraber 
Anadolu'ya gelmiş, Simav'a yerleşmiştir. Birkaç defa Hacc'a gideu 
Buhari, bir müddet de Kudüs'te kal.ı:nl:ştır20 • Şeyhiyle beraber İstan
bul'a gitmiş, onun Vardaryenicesi'ne göç edişinden sonra, istanbul'
daki tekkenin postnişini olmuştur. Fatili'teki tekkenin yetersiz hale 
gelişinden sonra Ayvansaray ve Edirnekapı dışmda da tekke yaph
rılmıştır. 

Simav'daki tekke hayatını kendisi şöyle anlatmıştır: «01 vakit 
ki, Hz. Şeyh ile Simav'da olurduk. Evkat-ı hamseyi bize ikarnet it
tirirler idi. Ba'de'l-İ.şrak· Hz. Şeyh'in bir merkebi ve bir katırı var 
idi. Her gün onları sürüp öğle vaktine lı::adar -dağ.dan odun götürür 
idim. Öğle narnazına imarnet ittikten sonra, eğer çift hizmeti var ise 
çift sürer idim. Orak vaktinde orak çeker idim. V esair evkatda arkarn 
ile çalı götürür idi.rn,. Hz. Şeyh'in bağı ve bahçesi duvarına bend 
ider idim. Giru ikindi narnazına imarnet idup Hz. Şeyh hİdroetinde 
olur idim». · 

Emir Buhad'nin vefatı üzerine, ~üderris~ten ayvılara~ on~ 
intisa b eden Hızır Beğ Çelebi şu manzumesiyle tarih düşürmüştür: 

Müşkil imiş fırkati Şeyh'in begayet ah Şeyh 
K'ande gitti bilmezin ol mazhar-ı Allah Şeyh 
Bu firak u hasrete b'J.l hecre vfı bu halete 
Göıilüme didim ki di tarih didi: Vah Şeyh (922) 

.. 

Lami~ Çelebi ise daha sonra şeyhinin mezar taşma yazılacak 
olan şu mısralarla21 hissiyatmı ifade etmişti: · · 

20 Nefahat, 466. Ayrıca bk. Menakıb-ı Emir Buhari, Silleyinaniye Ktp. 
Esad Ef. Kit. Nu. 3622, 123a. 

21 Bu mıı.ıızwneler için bk. Ne fa hat., 470. Emir Ahmed .Bu h ari ile aynı ta-, 
rilı:ata mensup ve Unltapanı civarında yerle§en Ahmed Buhaıi'yi (Öl. 994/1585) 

-·~ 
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Kani ol şems-i hakikat saye-i lutf-u ilah 
Kutb-u irşad-ı tarikat mürşid-i gerdün-penah 
ŞUle salınıştı Buhara'dan doğup Rum üstüne 
Mefhar-ı al-i abaydı ve mülk-ü dine şah 
Kodı encüm gibi esha:bün dalandı meh-sıfat 
Gaym-ı gamdan oldı la-büd çehre-i alem siyah 
Can dimağın çünki bu sevda buharı kapladı 
Dil didi tarih: Ey Seyyid Buhari ah vah (922) 

Şüphesiz Emir Buhari de yüzlerce sfıfinin yetişmesini sağlamış
tır. Yalnız bunlardan özellikle dördünü, faaliyet gösterdikleri yerlerle 
birlikte kaydetmek gerekir : 

1. Hakim Çelebi, Mehıned b. Seyyid Ahmed 
(öl. 974/1566) İstanbul-Koska 

2. Mahmud Çelebi (öl. 938/1531) İstanbul-~nekapı 

3. Pir-i Halife-i Hamidi (öl. 962/1554) Eğridir 

4. Lamii Çelebi (öl. 938/1531) Bursa22 

2. Uzun Mu.slikuddin Halife: Şeyh Muslihuddin-i Tavil adıyla da 
tanınan bu zat, Kastamonu'nun Bakırküresi'nden olup tahsilini ta
mamladıktan sonra Molla liahi'ye intisap etmiştir. Şeyhinin vefa
tından sonra Bursa'ya çeki.Ien Tavil, Zeyniye. tarikatıİldan Şeyh 
Tacüddin'in kabri yanında ikamet etti, vefatındaİı. sonra oraya def
nedildi. Lamii'nin ifadesine göre «şecere-i meşayıh'ı» konu alan bir 
risalesi de vardır23• n. Bayezit üzerinde etkili olan siıfilerdendir. 

bwbirine karıştwmama:k gerekir; bk. Ata,yl 162; Ay;vansarayi, Hadika.tıı!l

Cevami, I, 100. 

22 Na:kşil!g-in Bursa ve çevresinde yayılmasında etkili olan sQfiler arasın
da şu zevatı da sayınıı•k gerekir: MiŞmelzade Mehmed Ef. (Öl. 931/1524). Bali 
Ef. (Öl. 980/1572), İla.hiz8.de Yakub Ef. (999/1590). Ali Ef.". (Öl. 1040/1630), 
Özbek Pir Mehmed Ef. (Öl. 1070/1659), Miskali Mehmed Ef. (Öl. ?), Muham
med Helebi (Öl. 1010-1601), Çulcuzade Halil Ef. (Öl. 1020/1611). 

23 bk. Süleymaniye Ktp. Ayasofya 'Kit. Nu. 2070; Pertevniyal Kit. Nu. 902. 
Ayrıca bk. Mecdi, 366. Diğer müritleri için bk. TaŞköprizade, 217-19; Mecdi, 
368-70; tsrnail Belig-, Giildeste-i Riyaz-ı !rtan, 140. 
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3. Abid Çelebi (öi. 903/1497) : Mevlana'nın torunlarl!ldan olan 
Abid Çelebi kadılığı terkederek İlahi'ye intisap etmiş, evinin yanmda 
bir mescit yaptırarak irşat faaliyetini sürdürmüştür. 

ESERLERİ 

ı. Keşfu'lr Varidat li Talibi'l-Kernalat ve Gayetü'd-Derecat: Bed
rüdin Simavi'nin (öl. 823/1420) meşhur Varidat'ının Arapça şerhidir. 
Şarih esere şu cümlelerle başlamıştır : «Kutbu'l-vasilin, Sultanu'l
muhakkıkin, mübeyyin-i turuki'l-hakaik, mükemmil-i nüffı.si'l-halaik, 
sahib-i ilmi'd-dirase ve'l-verase, kemalu'l-mille ve'd-din Mahmud 
b. Kadı el-meşhur bi Şeyh Bedrüddin'in eseri elime geçti...» Molla 
İlahi hemen sorulabilecek bir sorunun cevabını da ilave etmektedir: 
«Bu eserin manası yüce makamlara ulaşanlar için apaçıktır. Hakikat 
ilminden nasibi az olanlarla, Hakk'ı idrak etme~en perdelenmiş 
olanlar bu eseri tenkit etmişlerdir». 

Şerh yapılırken Attar, Mevlana ve özellikle Dln Arabi'nin eserleri 
FusU.surı-Hikem ve F-utuhdt-ı Mekkiyye kullanılmış, yer yer şiir un
suruna başvurulmuştur. 

Katip Çelebi'nin kaydettiğine göre Varidat'ın ilk şerhi budur. 
890(/1485) !stinsah tarihli bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, 
Nafiz Paşa Ktp. Nu. 1235'ded~4 • 

2. M eslelcü't-Talibin ve'l-V asilin : İlk satırlarda kendisini «ed'a 
fu'd-duafa, hadimu'l-fukara, celisu'l-gureba, enisu'l-budela» olarak 
tanıtan yazar, eserin dili hakkında da şunlan söylemektedir: «Bazı 
yaranın ve ta.lib arkadaşlarm Arabi ve . Farisi'ye ziyade kudretierin 
olmadığı sebepden bu kitab Türki dilden· ihtiyar olundı». İsminden 
de anlaşılacağı gibi tarikatın adab ve erk~nı hakkında bilgileri ihtiva 
eden bu eser 888(/1483) tarihinde yazıım;ıştır20• 

3. Esrarname: Hamd ve senadan sonra eserin ilk satırları şöyle: 
«Ben zayıf cfı.şa gelib Cenıab-ı Feyyaz'a müteveccih olu:b bu Esrar
name'yi slı.rete getirdim ki, alemde talib-i.Hakk olana yadigar ola ... 
Evvel bilgil ey aziz! Kim hilkat-i alemden murad, zuhur-ı Hakk'tır». 

24 Ayrıca bk. Şehid Ali Pa§a Kit. Nu. 1325; l:b·l09a. 
25 Süleymaniye Ktp. Uşşaki Kit. Nu. 25, 22b; Lail.e İsmail Pa§a Kit. Nu. 

140; Halet Ef. Kit. Nu. 64; Mihrişah Kit. Nu. 195; İbrahim Ef. Kit. Nu. 420. 



./ 

376 

Tasavvufi Ahlak'la ilgili esasları ihtiva eden bu eser de Ti.irkçedir20• 

İlahi'nin eserlerinin ortak özelliklerinden biri de sık sık şiir unsuruna 
başvurmasıdırı. Bu şiirler daha çok Farsça ve Ti.irkçedir. 

4. Zadu'l-Mu§takvrı : Yüzden fazla tasavvuf ıstılahinın izahını 
ve pek çok münacaatı nesir olarak ihtiva eden bu eserin ilk sayfa
sındaki bilgilerde, yazar ve eser için de önemli ipuçları yer almak
tadır: «Bilgi! ki bu kitab, Türki ihtiyar oluiidı. Eğerçi Hakk Teala 
kerem-i lutfundan Arıabi lisana ve Farisi zebana muttalı kılub birkaç 
risale yazılnnşdı. Çun seyru sefer takdir-i Rabhani ve aksay-ı Rum'da 
Vardaryenicesi'ne yetişdi. 895 (1490) yıl içinde ve an-da olanların 
Türki'ye meyli ziyade olduğu sebebden, Türki dille birkaç kelime 
kaleme geldi. Ta ki talihan-ı sadık ve muhlısan-ı muhık istima' idüp 
intif.a ideler.» Eser Türkçecfiri27

• Böylece üç dilde eser verdiğini ken
disi ifade etmektedir. 

5. Risale-i Tasavvuf : <(Ey saliir-i hakikat-ı ilahi ve ey talib-i 
marifet-i na-mütenahi» diye başlayan eser, Kitab-ı Molla İlahi, Mün
tehab min Kelam-ı Molla İlahi, Risale-i Es'ile ve Ecvibe diye de 
isimlendirilmiştir28• 

'6. Risale-i Vüoııd: Arapça olan bu eser isminden de anlaşılacağı 
üzere vahdet-i vücut konusunda kaleme alınan küçük bir risaledir. 
Risale-i Beyanu'l-Vüctıd adını da alan bu eserin, ilk satırlarınqa 
halk için değil, havas için yazıldığı ifade edilmiştir29 • 

7. Futuhat-ı ilahi: Türkçe şürleri ihtiva eden bir risaledir30 • 

İlahi veya Alihi mahlaslı bir başka şairin de olabilir. 

8. Kenzu'l-Esrar: Necmüddin Kübra'nın aynı is~ risalesinin 
Tüvkçe tercümesi olarak Molla İlahi'ye nisbet ediliyorsa da bizce 

26 Süleymaniye 'Ktp. Haşim· Pa§a Kit. Nu. 15, 82b; Mihrişah Kit. Nu. 195; 
Kasidecizii.de Kit. Nu. 343; Pertevnihal lut. Nu. 981; Topkapı Sarayı-Yeniler 
Kit. Nu. 1765. 

27 Süleymaniye Ktp. İbraıhim Ef. Kit. Nu. 420; Mevlana Müzesi Ktp. Nu. 
5031. 

28 Süleymaniye Ktp. İzmir Kit. Nu. 837; Şazell Kit. Nu. 157. Bazı kayıt- · 
larda R·isale-i Es'ile ve Ecvibe de bu isimle kaydedilmiştir. Bu risii.le ile ilgili 
tesbitlerimizi biraz sonra sunacağlz. 

29 Süleymaniye Ktp. Mihri.§ah Kit. Nu. 203, 40b. 
30 Süleymaniye K-tp. Nu. 1037, 223b . 
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bu nisbetin doğruluğu çok şüphelidir. Necmüddin Kübra'nın böyle 
bir risalesini bilmediğimiz gibi, mütercimin de Molla tıa.hi olmaması. 
gerekir31• 

9. RisaZe-i Ehadiye: Farsça kaleme alınan bu eser, tasavvufi 
düşünce ve Vahdet-i vücudun önemli ıstılahiarına açıklık getirmek
tedir. Bunların bellibaşlılan şunlardır: Hazarat-ı Hams, Alem-i Ce
berfıt, Alem-i Lahfıt, Alem-i Hakliik, Cem'u'l-Cem, Gaybu'l-Mechul,_ 
Mahiyetü'l-Mahiyat, Hüviyet-i Gayb, Ehadiyet, La-Taayun32

• Eser 
kaleme alınırken Ruzbihan Bakli, Mevlana, Ebu Said Ebu'l-Hayr,_ 
Cüneyd, Bistami, Irakive Ebu'I-Hasan Harakani gibi sfı.filerden is
tifade edildiği anlaşılıyor. 

10. RisaZe-ti Es'ile ve Ecvibe: Rivayete göre Ayasofya kürsu
sünde arif olan bir kişinin, Molla'ya sorduğu sorular ve alınan ce
vapları ihtiva eder. Bu soru-cevaplar şöyle başlamaktadır: 

«- Bu alem-i ecsama gelmeden önce neredeydin? 

- Alem-i ervah'ta idim. 

- Alem-i ervah'a gelmeden neredeydİn? 

- Alem-i 'ama'da idim. 

- Alem-i 'ama nicedir. Biz onu nice felımedelim, 

- 'Ama, Alem-i Mea:ıüdir. Hz. Hakk'm suret-i ilmiyesinden 
ibaretdirı. Yani cümle mevcudatın Allah Teala'nın ilmindeki 
suretlerden ibaretdir. 

- Ya İmam ! Rfışen eyle ki fehm idelüm.» 

Bu şekilde devam eden soru-cevaplar esnasında soru sorulan 
kişi ayet, hadis ve sfıfile_rin kanaatları ~şığİnda sohbetini sürdürmek
tedir. Bu risale Necatu'l-Ervah ve Risale .. i' Molla ilah~ diye de isim
lendirilmiştir33. 

31 Süleymaniye Ktp. İbrahim Ef. Im. Nu. 81>8, 15b. Katib Çelebi ile Bağ"
daeli de ona böyle bir eser nisbet etmemektedirler. 

32 Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa Kit. Nu. 1390, 78a. 
33 Süleymaniye Ktp. Mihri.§ah Kit. Nu. 195; 127b; İbrahim Ef. Kit. Nu. 

867, 22b; Reşid Bey Kit Nu. 98; Kılıç Ali Paşa Kit. Nu. 587; - Topkapı Sarayı-Ye
niler Kit. Nu. 1765; Bursa-Genel Ktp. Nu. 849. 
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Hemen bütün kütüphanelerde ona nisbet edilen bu risale Ab
dullah Simavi'nin midir? Bizim tesbİtıerimize göre bu cisalenin Ab- · 
dullah Simavi'ye ait olmaması gerekir. En kuvvetli delilimiz kitabın 
ilk satırlarında mevcuttur.« ... 874 (1469) yılmda Sultan Muhammed 
Han devrinde Kostantiniyye şehrinde, Ayasofya Camii'nde .... Sul
tan Muhammed Han'la vükela-yı devlet'in» hazır bulunduğu bir mec
liste soru-cevap şeklindeki konuşmayı konu alan bu r·isalenin, çağ
daşı Ahmed İlahi'ye ait olması hakikata daha yakındır. Çünkü Ab
dullah İlahi'nin Fı~.tih'in sağlığında İstanbul'a gittiği şüphelidir. 
Yalnız bu iki Nakşi şeyhinin düşünce dünyaları birbirine çok yakın
dır. Her ikisi de üç dilde eser verebilecek dlurumdadır. Ahmed İlahi 
aslen Buharalı olmakla birlikte, Anadolu'ya gelmiş, Bursa'da kal
mıştır. Her ikisi de melami-meşrebtir34 • Ahmed İlahi'nin uzun müd
det Bursa'da yaşamış olmasma rağmen Lamii Çelebi'nin bu sUfiden 
bahsetmemesi de dikkat çekicidir. · 

Molla İlahi'nin müsta}dl divanı var mı, yok mu? Ertaylan'ın 
neşrettiği ve içinde yalnız 13 sayfa Türkçe şiir bulunan, 115 sayfası 
Farsça şiir olan divan3~;ı onun mudur? sorularına edebiyat tarihçi
lerinin cev·ap vermesi en uygunudur. Fakat onun Türkçe şiirieri hak
kında bir fikir vermesi açısından eserlerinde rastladığımız ·bazı beyit
lerini aktarıyoruro : 

Dünyaya sen aldanmagil 
Ağuya parmak basmagil 
Zındanın bostan sanmagiP5 

Söyle ölsem bu dilim zikrindedir· 
Ebsem olsam bu gönül fikrindedir36 

34 Süleymaniye Ktp. Mihrişah Kit. Nu. 202, 15b-16a; İsmail Beliğ, G-üldes
te, 143. Bursa'daki Yoğurtlu Baba Zaviyesi'nin bir a:dı da Şeyh İliilıi Zaviyesi'diı:. 
Bk. Kamil Kepecioğlu, Btırsa Kii.tüğii., Bursa-Genel Ktp. Nu. 4522, IV, 388. 

34/1 i;lah'i Divanı, Bursa Ktp. Orhan Kit. Nu. 1223. 

35 Zti.dtı'l-Mii.ştakin, 47a. 

36 age, 45a . 



Tefekkür batılı terkeylemekdür 
Gönül Hakk'dan yana bir eylemekdir3'. 

Aşık habib fikrin terk itse bir nefes 
Yakar firak oduna .bin yıl bela-yı aşk35 

Evliyarlur halka iman öğrete 
Yohsam kafir yürüridi bu beden39 

Birliğe yetenlerin bahtı yüce 
İkilik tahtı har ab u cd an u ca ~o 

379 

Mela.m.i-meşreb bu iki muasw Nakşi şeyhinin «llahi» malılasım 
kullanmaları, eserlerinin birbirlerine nisbet edilmesine yol açmıştır. 
Bu konudaki iltibas ve karışıklıkları şöyle sıralayabiliriz: · 

ı. Sadrurldin Konevi'nin meşhurı eseri MijtaJıu'l-Gayb'ı Fatih'in 
ricası üzerine şerh eden Şeyh Tiahi, Abdullah iia.hi olarak zikredil
miştir. Bu yanlış tesbit, Keşfu'z-Zunun'dan itibaren devam etmek
tedir. Bu şerhin Edremit'te yapıldığı kesinmr. Ha1buki Abdullah 
TIMıi'nin Edremit'de yaşadığına dair hiçbir bilgimiz yoktur. (Bk. 
Keşfu'z-Zunfuı, 1768). 

2. Bize göre Ayasofya'daki mülakatı yapan Ahmed Tiahi'dir. 
Bu vaaz ve mulakatı konu alan Risale-i Hızıriyye, Makalat-ı Molla 
Tiahi, Risale-i Es'ile ve Ecvibe gibi isimler de alan· bu eser yanlış
lıkla Abdullah Tiahi'ye nisbet edilerek ·onun Fatih ve İstanbul'la 
olan durumu iyice karışık bir hüviyet k~anmıştır. 

3. Abdullah llihi'nin şair olduğu kesindir. Eserlerinde de zaman 
zaman şiir upsuruna başvurmuştur. Ancak elimizdeki Molla Jıahı 
Divanı'nm ona ait olması çok şüphelidir. Divan'ın Alimed Tiahi'ye 
ve Tiahi, Alihi mahlaslı bir başka şaire ait olması gerekir. Divanın 

37 age, 43a. 
38 age, 43b. 
39 Meslek, 68b. 
40 age, 85b. 

-~---,-;... - . .... 
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tek nüshasının Bursa'da bulunmasma Ahmed nam'nin Bursa'da ya
şaması ve Çekirge semtinde tekke bina etmesi de ilave edilirse, me
sele biraz daha açıklık kazanmış olur. 

4. Nakşibendiye tarihi üzerinde geniş araştırmaları olan Kasım 
Kufralı hem nahi'nin İstanbul'a Fatih1in ölümünden sonra geldiğine 
kanidir hem de Risale-i Hızıriyye'nin ona ait olduğunu söylemek
tedir ki tezat apaçık ortadadır11• 

5. Ertaylan, Manisa Muradiye Kütüphanesi Nu. 1570'te bulduğu 
eserdeki bilgilere dayanarak «Meslekü't~Talibin ve'l-Vasilin adlı bu 
eser bir çok kaynaklarm sadece Zadu'l-Muştakin, Zadu't-Talibin diye 
gösterdikten sonra Meslekü't-Ta.libin ve Zadu'l-Muştakin olarak 
kabul etmek istediği eserin, bu Meslekü't-Talibin ve'l-Vasilin'den 
başkası olmadığı da sabit oluyor» diyor ki, yanlıştır. Bunlarm ayrı 
ayrı eserler olduğunu biraz önce gördük.cı. 

6. Dolayısıyla na.hi mahlaslı şiir ve eserlerin ·hepsini Abdullah 
Simavi'ye nisbet etmek yanlıştır. Yine ona nisbet edilen Man:ıume-i 
Miraciye ile FUS'Ulü-'l-V us-Ul adlı eserleri henüz göremediğimiz için 
bir şey söyliyemiyoruz. 

FİKİRLERİ VE TESİRLERİ 

Molla na.hi'nin eser ve sohbetleriyle Osmanlı topraklarmda yay
maya çalıştığı tasavvufi düşünce, sadece bağlı olduğu tarikat açı
sından değil, genel tasavvuf düşüncesi ve tarikatlar tarihi açısmdan 
da önemlidir. Özellikle Anadolu ve Rumeli bölgesinde. vahdet-i vücut 
düşüncesinin yaygınlık kazanmasmda tes.iri büyüktür. Kendisinin 
şair olması bu bölgede yetişen şairlere tesir etmesini kolaylaştırmış-

41 «Molla :tlahi ve Kendisinden Sonraki NB!kşibendiyye Muhiti», !üEF 
Tii1·1c DiU ve Edebiyatı Dergisi, 1949. 

42 Kamil Kepecioğlu Bursa K1Uüğii adlı eserinde Alımed 113,lıi'nlu Bursa' 
daki zaviyesl ıhakkında şu .bilgiyi veriyor: «Yoğu1·tlu Baba Zaviyesi: Kaplıca yo
lundadır. Zaviye'de ·bir çok salih ltimselerle evliyalarıı:i mezarları olup vakıfları 
olmadığından ·bahisle içerisindeltİ altı hücrede saltin olan ·dervişlere ltaplıca ima
retinden et ve ekmeği ile birer aş verilmesine 3.11.1570'-d.e emıX verilmiştir. 1579' 
da Defterdar Derviş Mehmed Ef. ·bu zaviyeyi yeniden inşa ebti.rrni§ ve bir de 
cami yaptıı·ınıştır. Buna Şeylı :tlii.hi Zaviyesı dahi derlerdi», IV, 262. Bugün bu 
eserlerden hiçbir iz yoktur (1987) . 
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tir. Latit'i Tezk·iresi İlahi'yi şöyle takdim etmektedir : «Nükte-i 
kü.ntü kenzin alim ve agahı ve sırr-ı men arefenin arif-i ptır-inti
bahı ... »"'3 

Dolayısıyla Osmanlı topraklarında görülen vahdet-i vücfıd'a 

dayalı tasavvufi hayat ve sanat faaliyetlerıinde de Dahi'nin izlerini 
bulmak mümkündür: 

O'nun pek çok tartışmalara sebep olan Şeyh Bedreddin'e ait 
V aridat'ın ilk şarihi olması da, üzerinde önemle durulması gereken 
bir husustur. Dostu Molla Cami (öl. 898/1493) 'nin FUS'Usu'l-Hikem'i, 
muasırı Ahmed İlahi'nin de Sadreddin Konevi'nin Miftahu'Z-Gayb'ını 
şerhettiğini biliyoruz. 

Tasavvufi terbiyede dikkat ettiği hususlardan biri meşreb fark
lılıklarıdır. Müridierin eğitimini bu özelliklerini dikkate alarak yü
rütürdü. «Müridlerin meşaribi muhtellf olur», bu hakikatın onun 
diliyle ifadesidir. Sohbet meclislerini de N efahatu'l-Vns şöyle aktar
maktadır: « ... ve müridiertyle cemiyet-suveri sohbet idüb ekseriya 
samt ve sükfıt üzerine otururlar idi. Şöyle ki; bir. dervişin huzuruna 
fetret gelse veya bir hatıra itse, fi'l-hal andan yana mübarek başların 
kaldıruh nazar iderler idi. Ol sebebden meclisleri gayet hazırlık üze
rine idi. Ve meclislerinde dervişler acib mücahede idüb çok meratib 
tay iderler idi ki, müddet-i medide erbain ve halvetler olsa mayesser 
değil idi. Kemal-i tevazu ve lutf ve hulk üzerine idiler. Şöyleki, mec
lislerine bir oğlancık veya bir fakir gelse kıyam iderler idi ve iltifat 
gösterirler idh>44• 

Zahir ve batın ilimler ini tahsil etmiş olan Molla İlahi'nin yanın
da toplananlar arasında devrin alimleri de önemli bir yekün tutu
yordu. Zeyniye tarikatının İstanbul halifesi Şeyh Vefa'nın meclisi 
Sinan Paşa, Molla Lütfi, Bursalı Hocaz~de, Zenbilli Ali Efendi ile 
zenginleşirken, Muslihuddin Tavil, Lutfuııah Üskübi, Abid Çelebi 
gibi bir çok kimse de İlahi'nin sohbetlerinden istifade e,diyordu. Zey
nuddin Hafi ile Ubeydullah Ahrar arasındaki dostluk, İstanbul'daki 
bu iki şeyh arasındaki dostluğa ilave edilince, iki tarikat arasındaki 
yakınlık da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Şimdi ona ait olduğu 

43 L a tifi, Tezkire, 50. 
44 Nefahat, 464-65 . 

.. -----
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kesi.ıı olan eseriere dayanarak bazı tasavvufi konular etrafındaki dü
şüncelerini aktaralım : 

1. Derviş ve takva: O'nun Vardaryenicesi'nde kaleme aldığı 

eserlerden bir olan Zadu'l-MU§takin'in ilk satırlarında din ve tasav
vuf anlayışım bulmak mümkündür. «Bilgi! ki, müslümanlığın asl-ı 
bünyadı takva ile ve azimetle arnelle meşgul olıİıakdır; Ruhsatlardan 
uzak olub ve bid'atlerden beri olmakdır. Riyadan ve riyasetden bed 
olub sıdk ile ve ihlas ile amel idüb kendini yeni müslüman olmuş 
gibi her zamanda eksikli görüb, Hakk'dan korkub, halkdan utanub 
ve halk onun dilinden ve elinden emin ola ve kendünün niçün gel
diğini bile»45

• «Sordular ki dervişlik nedir? ve didiler : Hüdayı üzül
mek ve ulaşmakdır. Evvel derecesi üzülmek na-meşrudan ve ulaşmak 
meşru olanlarıa; İkinci derecesi, üzülmek gafletten ve ulaşmak zikre 
v~ J;ıazırlığa; Üçüncü -:derecesi üzülmek cismani hazdan, ulaşmak 
:::uhani hazza; Dördüncü derece üzülmek hazz-ı ruhaniden ve ulaşmak 
rabhani hazza; Beşinci derecesi üzülmek masiv~dan ve ulaşmak 
Hakk'a:»4.6 • 

Mürşidsiz olmanın « ... O'na bir vesile arayımz» (İsra, 17 /57) 
ayetine ters düştüğünü söyleyeniere ise şu cevabı vermektedir: 
«Eğerçi za.Iıirde mürşid yoğise, batınun Hakk'a teveccuh-i kavi ol
duğu sebebden inayet-i Hakk ve ervah-ı enbiya ve evliya meded ye-

' tişdürür! Zira bu tai.fe meczub-i salikdur, ol istihkaksuz ve süluk
suz malıbub-i Hakk olurlar»41• 

2. llim-Amel: llimle ilgili verdiği tasnif şöyledir: 

a) Akli llimler, 

b) Hal İlimleri. Ehli olan kişilerle sıdk ve ihlasla kurulan dost
luklar la elde edilen ve ancak yaşanarak tadına varılan ilim
dir. 

c) Sırlar İlmi. Sadece nebi ve velilere balışedilen ilimdir43 • 

Bu tasnifi FutuMt'tan aldığı açıktır9 • 

45 Süleymaniye Ktp. İbrahim Ef. Kit. Nu. 420, 2a. 
46 age, 5a. 
47 age, 88a. 
48 age, 98b-99b. 
49 Bk. eı-Fiıtııhatu'l-Me7c7ciyye, Kahire 1972, I, 146-47 . 
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Molla. llahl'ye göre kişinin dini hayatını eksiksiz ve yanlışsız 
olarak sürdürebilecek derecede ilim tahsil etmesi şarttır. «Ziyade 
ulfuna meşgul olmaya ki yoldan kalur» dedikten sonra, kişinin 

seyr-ü sültıkünü tamamladıktan sonra derinlemesine ilmi hayatm 
içinde olabileceğini de ifade etmiştir~0• 

İlimsiz am el hakkında söyledikleri de dikkat çekicidir: «Am el 
ki ilimsuzdur, biganelikdür; üç veeiliden: Biri gah ola ki zatullaha 
tefekkür eyleye ve ona küfr lazım gele ve menhi irtikab eyler bilmez. 
İkinci oldur ki, arnelinde fasid endişeler gelur, def'ine kadir olmaz, 
meğer sıdkı bütün ola ve ehlullahtan yol görmüş ola. Üçüncü bir 
makama ki, gele bir nice yılla.!' onda olub geçmez ve terakki eyle
mez, o ... neyzeni gibi bir makamdan çalar durur»u. 

Sadece zahiri ilim.l~rle meselenin halledileceği düşüncesi sakat
tır. « .. . ve ehl-i kizbun ve cuhfılun ve buhtan ehlinun ve nakıs ukfılun 
ve ehl-i taasubun ve ehl-i kibrun sözünü görüb munharif olmayasun. 
Fikrile, nazar-ı akılla beliemek ve yetişrnek eylemiyesün. Belki ni
yaz-i tam ile ehline tekarrub eyleyesun»52• Molla nB.hi önce ilmi ko
nularda derinleşip daha sonra tasavvufi hayatın içine girmek iste
yenlerin karşılaşacakları sıkıntılardan da söz etmiştir53 • 

3. Mürid: Mirsad sahibinin mürid için tesbit ettiği 20 şarta 
İlahi katılarak bunları sıralamıştır. Kendi if·adesiyle aktarıyoruro : 

1) Tevbe 
2) Zühd 
3) Tecrid 
4) İtikad 
5) Takva 
6) Sabır 
7) Mücahede 
8) Şecaat 
9) Bezl, Cömertlik ve İsar 

10) Mürüvvet 
11) Sıdk 

50 Meslek, 78a. 
51 Zü.du'l-Mii§takin, 119a-119b. 
52 age, ıooa. 
53 age, 120ab. 

-·~= - . --,., 
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ayetine ters düştüğünü söyleyeniere ise şu cevabı vermektedir: 
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duğu sebebden inayet-i Hakk ve ervah-ı enbiya ve evliya meded ye-

· tişdürür! Zira bu taife meczub-i salikdur, ol istihkaksuz ve süluk
suz malıbub-i Hakk olurlar»47• 

2. llim-.Amel: W.mle ilgili verdiği tasnif şöyledir: 

a) Akli İlimler, 

b) Hal llimleri. Ehli olan kişilerle sıdk ve ihlasla kurulan dost
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dir. 
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45 Süleymaniye Ktp. İbrahim Ef. Kit. Nu. 420, 2a. 
46 age, 5a. 
47 age, 88a. 
48 age, 98b-99b. 
49 Blc. el-Fiıt1ıMt1ı'l-Mekkiyye, Kahire 1972, I, 146-47. 
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Molla İlahi'ye göre kişinin dini hayatını eksiksiz ve yanlışsız 
olarak sürdürebilecek derecede ilim tahsil etmesi şarttır. «Ziyade 
ulfu:na meşgul olmaya ki yoldan kalur» dedikten sonra, kişinin 

seyr-ü sillUkünü tamamladıktan sonra derinlemesine ilmi hayatın 
içinde olabileceğini de ifade etmiştir50 • 

İlimsiz amel hakkında söyledikleri de dikkat çekicidir: «Am el 
ki ilimsuzdur, biganelikdür; üç vecihden: Biri gah ola ki zatullaha 
tefekkür eyleye ve ona küfr lazım gele ve menhi irtikab eyler bilmez. 
İkinci oldur ki, arnelinde fasid endişeler gelur, def'ine kadir olmaz, 
meğer sıdkı bütün ola ve ehlullahtan yol görmüş ola. Üçüncü bir 
makama ki, gele bir nice yılla~ onda olub geçmez ve terakki eyle
mez, o ... neyzeni gibi bir makamdan çalar durur»51• 

Sadece zahiri iliml~rle meselenin· halledileceği düşüncesi sakat
tır. « ... ve ehl-i kiz b un ve cuhfılun ve buhtan ehlinun ve nakıs ukıilun 
ve ehl-i taasubun ve ehl-i kibrun sözünü görüb munharif olmayasun. 
Fikrile, nazar-ı akılla beliemek ve yetişrnek eylemiyesün. Belki ni
yaz-i tam ile ehline tekarrub eyleyesun»52

• Molla İlahi önce ilmi ko
nularda derinleşip daha sonra tasavvufi hayatın içine girmek iste
yenlerin karşılaşacakları sıkıntılardan da söz etmiştir53• 

3. Mürid: Mirsad sahibinin müri"d i'Çin tesbit ettiği 20 şarta 
İlahi katılarak bunları sıralamıştır. Kendi if-adesiyle aktarıyoruro : 
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4) İtikad ·. 
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8) Şecaat 
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50 Meslek, 78a. 
51 zaau!l-Mii§takln, 119a-119b. 
52 age, ıooa. 
53 age, 120ab. 
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12) İlim 
13) Niyaz, Tazarru 
.14) Ayyarlık 
15) Melamet 
16) Akıl 
17) Müeddeh 
18) Hüsn-i hulk 
19) Teslim 
20) Tefviz~4 

4. Mürşid: Dokuz ayrı «erbain» ile seyr-ü sillUkunu tamamla
yan kamil ve mükemmilde bulunan nişanlar şunlarÇlırS5 : 

1) Adını duyanın, kendini görenin iç dünyası değişir. 
2) Sözünü işiten bunu gönülden kabul eder. 
3) Hulukludur, güleryüzlüdür. 
4) Müşfik ve sahidir. 
5) Açı.kgönüllüdür. 
6) Heybetlidir. 
7) İsar sahibi ve hamfıldur. 
8) Halim ve kerimdir. 
9) Gurbettedir, dünyada garib gibidir. 

10) Sefer der-vatan ve halvet der-encümen halini yaşar. 
11) Tevekkül ve kanaat ehlidir. 
12) Sabır, teslim ve rıza halindedir. 
13) Alim, amil, müttaki ve perhizkardır. 
14) :llim, hikmet ıssıdır. 
15) Havf, gam ve gussası olmaz. 
16) !stikamet üzeredir. 
17) Fena ve gaybet haline sık sık girer. 
18) Tasarruf sahibidir. 
19) Safvet ehlidir. Cemal ve celal tecellileri eşittir. 
20) Vakar ve sükfın sahibidir. 
21) Sebatlıdır. 
22) Leb-beste, keb-bestedir. 
23) Vusul sahibidir. 

54 Meslek, 75b-84b. 
55 age, .61b-62a. vd. 
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Kişi böylece telvin halinden temkin ve istikamet haline geçmiş 
mutasavvıf ·olmuştur. 

5. Mücahede-Riyazet: Zühd hayatının temelini teşkil ·eden ıs
tılahlar hakkında Molla İlahi'nin şu üadesi onun tasavvufi hayatın. 
gayesi hakkındaki düşüncesini de bize vermektedir. «Murad-ı ri
yazet ve mücahede eylemekden şeriat ve tarikat kanuniyle gönül 
ayİnesin gubar-ı gafletden ve züll-i hicabdan pak eylemekdir»50• 

Abdullah Simavi «İmatatu'l-eza ani't-tarik» (Bk. Buhari, Hibe, 
35.; Müslim, İman, 58) hadisini zikretiken sonra şöyle devam ediyor: 
«Yani müslümanlık ednası yolda incidici olanı gidermekdür, nüfu
sun yaramaz sıf·atlarm gidermekdür. Zira yaramaz sıfatlar gönül 
yolunun dikenleridür, Hakk'a gitmeye komaz seni»5'. 

Gönül yolunu kesen haramHerden bahsederken «kadınlara, oğul
lara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekin
Iere karşı, aşırı sevgi beslemek, insanlara güzel gösterilmiştir. Bun
lar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yolun güzeli Allalı 
katmdadır». (Al-i imran, 3/ 14) ayetine işaı·etle diğer haramileri de 
şöyle sıralıyor : «Şubuhat-ı felasife, ehl-i •bid'at ve dalalet, melahide, 
zendaka, müşebbihe, muattıla, dehriye .. . »6s 

6. tl'Veysiye: Feyiz ve feth-i ruhani olanlara, bir başka ifade 
ile ehlullahın ruhundan terbiye görenlere üveysi denir dedikten son
ra, şöyle devam ediyor: «Amma bu tari.k ehassu'l-havasdur ve binde 
biri bu makamda taliplerin hasılı olmaz. Zira- cezbe-i ~avi ve him
ınet-i §.Jj gerekdirür Ve bU dereceye Vasll Olan akall-i kallidir»69• 

Molla İlahi'ye göre, Veysel Karani'ye teveccühün neticesinde 
uzlet, riyazet, terk ve tecrit; Hakim Tirmizi ve Şeyhu'l-Meşayıh 
Muhyiddin İbn Arabi'ye teveccüh, hakaik~ı feth, esrar-ı gaybiye ve 
mevadd-ı müşkile ona zahirı olur, kemal-i kurb ve .münasebet haline 
girer. Hoca Hasan Harakani ve Bayezid Bistami'ye teveccüh fena, 
gaybet ve insilah; nihayet Konevi'ye tevaccühle hakii.ik, ve semeda
niyet halleri yaşanılırso. 

56 Zc'id.u/l-Mii§takin, 743.. 
57 age, Sla. 
58 Meslek, 73b. 
59 Zc'id.u/Z-Mii§ta1rnı, 86a. 
60 age, 86b. 
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7. Melametiye-Kalenderiye: Onun eserlerinde devrinde değişik 
yönlerden değerlendirilen melamiye hakkında da bilgi buluyoruz. 
«Talib gerekdürı ki, melameti-sıfat ve kalenderi-siret ola. Melamet 
bu değildir ki bid'at ve dalalet ve şeriatsuz ve tarik-i şeytan ve 
hevay-ı nefs arzusuna ola»61

• 

Melamileri, Hakk Teala/nın kullan ile sulhu, kendi nefsiyle cengi 
eksik olmayan kişi olarak tarif eden İl!hi, onların bir köşeye çekil
meden Allah dostu olmalarını şu ayetle belgelemek istemiştir62 : «Nice 
adamlar vardır ki, ne bir ticaret ne de bir alış-veriş, Allah'ı anmak
tan, namazı gereği gibi kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini 
alıkoymaz» (Nur, 24/37) 

Müridde bulunması gereken şartlardan «iyi ahmk sahibi olma
lıdır» meselesini açıklarken müridin vecd ve sema vaktinde kendi
sine sahip olmasını istemesi «hay huy idüb ihtiyarıyla ·başın salub 
endam.ın ·di:retmeye»demesi de konu ile ilgilidir63

• 

İbn Arabi'nin melametiye ile ilgili tesbitlerinden kalkarak, ko
nuya açıklık getiren Simavi, kendisinden sonra Anadolu-Rumeli top
raklarında kurulup geliŞecek olan bu «mahviyete aşık iştihara düş
man» meşrebin müjdecilerinden biri olacaktır. 

8. Naz-Niyaz: Kendini beğendirmek ve ağırasatmak için yapı
lan sahte davranışlara, cilvelere n~ denir. Bir başka ifade ile naz 
bir şeyi istediği halde yalvartmak amacı ile o Şeyi kabul etmemek:tir. 
Niyaz ise. ~ütevazi olmak, ~dep kaidelerine bağlı k;:ı.lqıak dem~ktir. 
Molla İlahi, davranış ve ifadeleriyle haddi aşan sf.ıfileri naz ·ehli ola
rak ele almış, tenkit etmiş, esas halin niyaz hali olduğunu savun
muşturı. Naz makamında bulunanlarm halka iltifat etmediğine, on
lara, hatta kendi şeyhlerine bile tepeden baktıklarma dikkat çekmiş
ir6~. Ona göre niyaz, aşıklara mahsus, naz ise maşuklara mahsus 
bir haldir. Dolayısıyla müridin vasıflarından biri de niyaz ve tazarru 
sahibi olmasıdırtı~. Şathiyelerde olduğu gibi söylenmemesi gereken 

61 Meslek, 79a. 

62 Ri.slile-i Ahadiye, ıoıa. 

63 Meslek, BOb;Zaau'l-Miiştakin, 16b-56b. 

64 Zaau'l-Miiştakin, 106ab. 

65 Meslek, 78b. 
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şeyleri söylediği, yapılınaması gereken şeyleri yaptığı halde hoş 
görülen, suçlu sayılmayan kişilere de niyaz ehli denilmiştir. 

9. lttilıad: Ruhun tecellisini, Hakk'm tecellisi sanıp «ene'l-Hakk» 
davasına düşenlere işaret ettikten s6nra68 tasavvufi düşüncenin en 
çok tartışılan konularmdan birine, ittihad meselesine temas ediyor:· 
«Nitekim Hakk'a kemal-i mahabbetle aşık olanlar Mansurı gibi ve 
Bayazıd gibi imtiyaz görmediler. Biri 'ene'l-Hakk' didi ve biri 'süb
haru ma a'zama şan!' didi. Bu makamda ittihad.idirler. Bu makamda 
ittihad iki nesne .bir olmak değildür, belki bir taraf muhtefi olmak
dur. Belki yok olmakdur, ol mana ki iki şey bir olmakdurı. Cem'-i 
mezahibde yermezler. ( ?) Ve bu makama Tevağğul fi't-tevhid dirler. 
Muhabbet-i zatıye ehli bilür ... Zira onlarda kuvvet ve kudret iki 
vech iledür; sülfı.ksuz ve istihkaksuz mecZU'b ve malıbub-i Hak olmuş
lardur, sülfı.k idüb istihkakla meczup ve mahbub olmuşlardır»67• · 

İlahi, müridde bulunması gereken vasıfliı.rdan biri olarak «iti
kad» meselesini ele alırken Ehl-i sünnet ve'l-cemaata tabi olunma
sınl, ehl-i kıbledeıi hiç bir kimseyi tekfir ve tel'in etmemeyi, bu ko
nuda taasup ehli olmamayı tavsiye ettikden sonra fıkhi mezhep ola
rak sadece Hanefiye veya Şafiiyeden birine bağlanınayı ilave ediyor88• 

10. Ruhani tecelli: Molla İlahi'ye göre tasavvufi düşüncedeki. 
sapmalarm temel sebeplerinden biri tecelli-i ruhun, tecelli-i Hakk 
görülmesi, öyle zannedilmesidfr. Bir başka ifadeyle, tasarruf-i ruhaııl, 
cezbe-i ruhani ile tasarruf-i rabbaııl, cezbe-1 rabbaru yanlış olarak 
birbirine karıştırılmıştır. «Kırık olmuş tavuk yumurta üzerine düşer 
gibi irşada haris olan ehlullah'm» ı:ahmani değil de ruhaııl tasarruf 
sahibi olduğu iki şeyden· anlaşılır : 

a) Uslub olarak «ben böyle ederim;>i benimsemesi. . 
b) Tasarruf ve manevi hallerin tez gelir, tez gider olması60 • 

Ruhani tasarruf sahibi ile meczub-i salik arasındaki fark hak-, 
kında ise Abdullah Simavi şöyle diyor : «Bu ruhani tasarruf iden ile 

66 age, 74a. 

67 Zadu/l-Mü~takin, 86a. 

68 M eslek, 76a. 

69 Zadu/l-Mii~takin, 15b. 
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ol meczub-i sa.likin tasarruf farkı oldur ki, ruhani tasarrufun evveli 
lı:avidür, ahiri süstdür, belki alıiri ekser talibin makamı iki iman 
arasmda olan alıbes makamda kalur. Ve meczub-i salik evvelinde 
ahirf görür ve Muhammedi meşrebdir»70• Simavi bunlarla melami
meşreb arasmda yakıiilık bulmaktadır. 

Diğer meslektaşları gibi Molla llahi de tasavvufi hayatta gö
rülen sapmalara dikkat çekmiştir. Bunların başında yetersiz ve kabi
liyetsiz şeyhlel' gelmektedir. Her cümlesi «ene» ile başlayan, «ehlul
lahı, halsuz, zevksuz ve aşksuz» sanan71 bu kişiler naz makamında 
olur, halka iltifat etmez, «ululukda, azametde ve kibriyalukda olur, 
kenduye ziyade menn-u vekar verür, gözüne kimse göstermez... ve 
suretierin seccade ile hırkalar ile bezerler ve namaz vaktin mescide 
girdiği vakitde kimseyi gözlerine göstermezler, ilitilatları avretle 
ve oğlanladır, hatta kendü şeyhlerini bile beğenmez, Şeyh'in namazı 
varsa bizim de niyazımız vardır» derler72

• 

Bu tip Şeyhler uzun yıllar bu işle meşgul olmalarına rağmen is
tenen seviyede müridier yetiştiremezler. Yetişenler de ya mukallit, 
ya mutaassıp ya da zmdık ve mülhid olur; haram-helal tanımaz, 
«ehlullahın adabın saklamaz, kfunmel-i ricaiden olmaz». Bunun se
beplerini de Molla İlahi dört nok~ada toplamaktadır : 

a) Ehlinin yaw.nda tam olarak yetişmemiştir. 

b) Vecd, mahabbet ve zevk-i ruhaniyetde iken konuşurlar, do· 
layısıylya temel espiriyi kavrayamazlar. 

c) Meczub-i saliktirler. 

d) Kişilerin yetişmesi farklı sürelerde olur. Herkes aynı zaman-
da aynı mertebeye yükselemez73 • • 

70 age., 16a. 

71 age, 42a, 135a. 

72 age, 106ab, 15ab. 

78 age, 15a, 56a, 58a. 
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Molla İlahi'nin tesirleri şö:v.le sıralanabilir : 

1. Molla İlahi, Nakşi•bendiyye'nin dolayısıyle aşk, vecd ve vah
det-i vücuda dayalı tasavvufi düşüncenin sadece Anadolu'da değil, 
Rumeli'de de yayılmasında hizmeti geçen sfıfilerin başında gelir. 

2. O ve onu takip edenlerin Mevlana ve İbn Arabi'nin t>.serleriyle 
açıklık kazanan vahdet-i vucut düşüncesinin Dsmanlı topraklarında 
yer bulmasmda tesiri vardır. Daha sonra Mahmud Çelebi'nin mürid
lerinden Sururi mahlaslı Gelibolulu Muslıhuddin Mustafa (öl. 969/-
1561) Mesnem'yi ilk defa Türkçe'ye'* çe,iirmiştir. FııS'V..su'l-Hilce--m/in 
de ilk Türkçe tercemesi Abdullah Bosnevi (öl. 1054/1644) tarafm
dan yapılmıştır. Mevlana ve İbn Arabi bağlılığı o dereceye ulaşmıŞ
tır ki, bu sfıfilerin fikirle:rıini benimsemeyen Şeyhillislam Çivizade 
Muhyiddin Efendi bu makamdan aziedilmiştir (948/1541). 

3. His ve duyuşa dayalı Horasan tasavvuf mektebinin tabii ne
ticesi olarak şiir unsuru da onun eserlerinde mühim bir yer tutmak
tadır. Bu zevk ve neşe Rmir Ahmed Buhari'-den sonra Lamii Çelebi, 
Rızai mahlaslı Mahmud Baba (öl. 987/1566), Resmi malılaslı Açık
baş Mahmud Efendi ile (öl. 1060/1666) devam etmiştir. Bundan 
daha önemlisi, Osmanlı döneminde Vardaryenicesi'nin yetiştirdiği 
şairler dikkat çekmektedir. İlahi'den başka, Hayali, Hayreti, Usuli, 
~ırri, Günahi gibi ·birinci sınıf; Agehl, Yusuf-ı 'Sineçak, Garibi, Razi, 
Del"UUli gibi şairler bunun belgesidir7ş. 

Emir Buhari'nin hacca giderken yanına bir Mushaf ile bir Mes
nem alması da bu açıdan üzerinde dü.şUnülmeğe değer bir husustur. 

4. Melami neşvenin bu bölgede tamtılmasmda ve Rumeli top
raklarmda bu güne kadar uzanan Melamiligin tarihçesinde İlahi'nin 
mühim bir yeri vardır. Melamilik taslayanla:ra k~rşı tavır alması da 
dikkate değer. 

5. Molla İlahi ve onu takip eden sfıfile~n dikkat çekici özellik
lerinden biri de bağ ve bahçelerde çalışarak hayatiarım sürdürme-

74 Süleymaniye Ktp. Mw·ad Buhari Kit. Nu. 181; Carullah IGt. Nu. 1714. 
75 Bk. Mustafa !sen, <:Tezkiı·elerln IşıAuıda Divan Edebiyatma BakıŞlaı'l' 

Kiiltii.r Sa1ıat Yınığı-1986 (V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi'ne sunulan teb
liğ, 23-28 Eylül 1985). 
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leri, sadaka almamalarıdır. Bu anlayışı Semerkant'tan Vardaryeni
cesi'ne taşıyan sftfi Molla İlabi'dir. 

6. Eserlerinde devlete ve padişaha karşı itaat üzerinde de dur
muştur. «P·adişah-ı İslam'a muti olasın ve hayr dua idesün>>. «Her 
kişiye Padişah-ı İslam'a itaat vacibdür» cümleleri onundur76

• 

7. Molla ilahi Bedrüddin Simavi'nin meşhur Varidat isimli ese
rine ilk defa şerh yazmakla serbest tasavvufi düşüncesinin en önemli 
halkalarmdan biri. olduğunu göstermiştir. O'nun vahdet-i vucut, me
lamiye ve Variddt çizgisindeki tasavvufi dünyası daha somaki asır
larda Nak§ibendiye muhitinde canlılığını koruyamıyacaktır77• 

76 Zadu'Z-M-ii§takin, 143·b-145a. 
77 Çağda§ı olan ve onun gibi seyru sillükünü Ortaasya'da tama:mladıktan 

sonra Anadolu'ya gelerek Zeyniye -tarikatmı yayan Abdüllatif Kudsi ise .karşı bir 
me§r.ebi t-emsil etmiştir. Kudsi Şeyh Bedreddin ve Varidat'a karşı olduğu gibi 
Melamiyeyi de menfi bir cereyan olarak ele alıp tenkit etm~ir, bk. Keşfu'Z-İti
kad, Bursa-Genel Ktp. Nu. 1:479, 28-1-83, 339. Zeki Velidi Togan, tasavvufun ah
Hiken cemiyeti kalkmdırır.ken .iJnien çökertliği görüşünü savunduktan sonra 
Anadolu sahasmda Zeynüddin Hafi ve Uibeydullah A:hrar yoluyla yayılan Zey
z:ıiye ve Nakşiben.diyenin menfi rollerini şöyle belirtiyor : « .. . Bütün bu Zeyni 
ve Nak§i!bendi Şeyhleri Horasan'da Timurlarm yaşattığı Tüı·It devlet sistemi ile 
Uluğ Bey'in temsil ettiği müsbet ilimierin ·ve Baysungur'un temsil ettiği g.üzel 
sanatların dÜ§manı idiler». Bk. Umu1ııi Türk Tarihine Giriş, s . 377-78. 
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