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Üsküdar, s›radan bir semtin ismi de¤ildir. Bu semt, tarihi yaﬂayan ve yaﬂatan bir
kutlu beldedir. Ba¤r›nda yetiﬂen kutsal gönüllü Hak dostlar›yla, dün ve bugün
“âﬂ›klar›n k›blesi” olan “Medine-i Üsküdar”, Türk ‹slâm kültürünün adeta canl›
bir müzesi gibidir. ‹stanbul’u, anlamak, ‹stanbul’u ﬂah damar›ndan yakalamak
isteyenler, Üsküdar’dan baﬂlamak durumundad›rlar. Zira, Üsküdar, ‹stanbul’un
bir mukaddimesidir. Bu mukaddimeyi okumak için her halde bir ömür yetmez...
Ecdâd›n “ﬁerefü’l-mekân bi’l-mekîn” dedi¤i gibi, mekân›n önemi tabii ki, mukimlerdendir. Bu co¤rafyay› kutsallaﬂt›ran da üzerinde yaﬂayan insanlardan, bu
insanlar›n güzelliklerinden, ortaya koyduklar› eserlerden kaynaklanmaktad›r.
Üsküdar deyince, akla, Azîz Mahmud Hüdâyî, Muhammed Nasûhî ve Hâﬂim
Baba gibi âbide ﬂahsiyetler gelir.
Bu beldeyi besleyen manevî kaynaklardan birisi de XVII. yüzy›l mutasavv›flar›ndan Celvetî ﬁeyhi Selâmî Ali Efendi’dir.
Selâmî Ali Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî erkân›na müntesip bir Celvetîdir. Bu
erkân içinde “Selâmiyye” ad›yla bilinen ﬂubenin de pîridir. Onun, Mu¤la’da baﬂlayan hayat hikâyesi, medrese ö¤reniminden sonra ‹stanköy kad›l›¤›yla devam
etmiﬂtir. Bu görevi s›ras›nda tan›d›¤› Celvetî azîzlerinden Zâkir-zâde Abdullah
Efendi (M. 1658), Mecnûn gönlüne Leylâ elini uzat›nca, aﬂkta karar k›larak kâd›l›ktan istifa etmiﬂtir. Kendisi bir dünya zengini olmas›na ra¤men fakr yolunu
seçen Selâmî Efendi, k›sa zamanda tasavvufî e¤itimini tamamlayarak, önce Bursa’ya, sonra Üsküdar’daki Hüdâyî âsitânesine tayin olunmuﬂtur. Celvetiyye er125
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kân›, Selâmî Ali Efendi döneminde, gerek merkezde ve gerekse taﬂrada geniﬂ bir
alanda irﬂâd faaliyetinde bulunmuﬂtur. Bunda Selâmî Efendi’nin Bursa’da ve
Üsküdar’da inﬂa ettirdi¤i dört âsitânenin büyük rolü vard›r. Bugün, hâlâ, Selâmî (Selâms›z) Mahallesi, Selâmî Çeﬂme, Selâmî Ali Efendi Camii, Selâmî Tekkesi gibi mekan ve eserlerde ad›n›n yaﬂamas›, Mutasavv›f›m›z›n büyüklü¤ünü
ve tesirini gösterecek niteliktedir. Celvetîler içinde vahdet-i vücûd neﬂvesini öne
ç›karan mutasavv›f›m›z, yaﬂad›¤› dönemde, Kâd›zâdeliler hareketinin ileri gelenlerinden Hünkar Vâizi Vanî Mehmed Efendi’yle, yine kendisi gibi vahdet-i
vücûtçu bir mutasavv›f olan Niyâzî-i M›srî’yle olan tart›ﬂmalar›yla gündeme gelmiﬂtir. 1691 y›l›nda vefat eden Selâmî Efendi’nin türbesi K›s›kl›’da, Çaml›ca’ya
giden yolun üzerindedir.
Selâmî Ali Efendi, medreseli bir mutasavv›f olmakla birlikte yazmaya pek önem
vermemiﬂtir. Kaynaklarda ilâhîlerini içeren bir ﬂiir mecmûas›ndan bahsedilmekle birlikte, bu eser henüz ele geçmemiﬂtir. Onun ﬂimdilik bilinen tek eseri
Celvetî/Selâmî erkân› ilm-i hâli niteli¤indeki “Tarîkat-nâme”sidir. Mutasavv›f›m›z, bu risâlesinde özellikle Celvetîyye mensuplar›na ait uygulamalar› ana hatlar›yla ortaya koymakta, halîfelerin mürﬂidlerine ve dervîﬂlerine karﬂ› davran›ﬂlar›n›; sülûklar›nda nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini, günlük virdlerini, k›yafetlerini, tâc ve kisvelerini, halka ve Hakk’a karﬂ› sorumluluklar›n› izah etmektedir. Risâlede, Celvetîlik kavram› dahil, bu erkânla ilgili baz› uygulamalar›n ince
detaylar› verilmektedir. Bu hususlardan baz›lar› daha önce erkân›n kurucusu
Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan “Tarîkat-nâme” adl› eserde dile getirilmiﬂtir.
Hüdâyî, söz konusu eserinde Yahyâ-y› ﬁirvanî’den beri uygulanagelen umûmî
tarîkat adâb›n› özetlemektedir. Fakat Selâmî Efendi eserinde, bu umûmi adâb
yan›nda Celvetiyye/Selâmiyye’deki uygulamalar›n detaylar›n› verdi¤i için
Pîr’inin eserinden oldukça farkl›l›k göstermektedir.
“Üsküdarl› Celvetî Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-nâmesi” ad›yla yapt›¤›m›z bu
çal›ﬂmada, Selâmî Ali Efendi hakk›nda ana kaynaklardan elde edilen biyografik
bilgilerle mutasavv›f›n Tarîkat-nâme adl› risâlesinin tahlili yap›lm›ﬂ ve çeviri
metni verilmiﬂtir. Selâmî’nin vakfetti¤i hayratlar için yaz›lan vakfiyye metni
(bk. ‹stanbul Belediye Ktp. OE. Bl. Yz. Nr: 1557) tarihçiler taraf›ndan ayr›ca tahlil edilmelidir. Biz bu çal›ﬂmada vakfiyye metnini kullanmakla birlikte çeviri
metnini vermedik.

ÜSKÜDARLI SELÂMÎ AL‹ EFEND‹’N‹N HAYATI
Do¤um yeri, do¤um tarihi, tahsili, ﬂahsiyeti, tasavvufî hayat› ve tarîkati:
Celvetî ﬂeyhlerinden olan Selâmî Ali Efendi, Menteﬂe(Mu¤la)’nin Kozyaka köyünde do¤muﬂtur.1 Do¤um tarihi belli de¤ildir.2 Vakfiyyesinden, babas›n›n ad›n›n ‹lyâs oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda ailesi hakk›nda her hangi bir
bilgimiz yoktur.3
Selâmî Ali Efendi, kuzâttan (kâd›, hâkim) olup tahsilini tamamlad›ktan sonra,
önce K›rkakça Medresesi’ne4 müderris, ard›ndan ‹stanköy adas›na müftü oldu5.
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Selâmi Ali Efendi’nin Kâbri

Burada manevî ilimlere ve tasavvufa olan meyli sebebiyle müftülük ve kâd›l›k
gibi resmi vazifeleri b›rakarak Celvetî azîzlerinden Zâkir-zâde Abdullah Efendi’ye6 (H. 1068/M. 1658) intisâb etti.7 Seyr ü sülûkunu tamamlad›ktan sonra Bursa’ya irﬂad vazifesiyle gönderildi. Bursa’da bir zâviye inﬂa etti ve ‹stanbul’a gelinceye kadar orada kald›.8 Divitçizâde9 Mehmed Efendi’nin vefât›yla, Hüdâyî
Âsitânesi ﬂeyhli¤inin boﬂalmas› üzerine, (H. 1090/M. 1679) senesinde ‹stanbul’a
geldi.10 Pîr makam›nda yedinci post-niﬂîn olarak irﬂad görevini üstlendi.11
Selâmî Efendi, Azîz Mahmud Hüdâyî erkân›na müntesip bir Celvetî’dir. O, Celvetîli¤in dört büyük ﬂubesinden birisi olan ve kendi ad›yla an›lan Selâmiyye kolunun da Pîridir.
Celvetiyye tarîkati XVII. yüz y›lda, baﬂta Üsküdar’daki merkez âsitâne olmak
üzere, Selâmî Efendi’nin yapt›rm›ﬂ oldu¤u üç tekkede faaliyet göstermiﬂtir. Bunlar, K›s›kl› Selâmî Ali Efendi Tekkesi, Selâms›z Selâmî Tekkesi, Ac›badem Selâmî Efendi Tekkeleridir.12
Selâmiyye’nin, ana kol Celvetiyye’den temel fark› zikir icrâ ﬂekliyle alâkal› oldu¤u gibi, mensuplar›n›n baﬂlar›na giydikleri tâclar›n›n onyedi dilimli olmas›d›r. Zira, Selâmî Ali Efendi, Celvetiyye’nin on üç terkli tâc›n› yeni bir yorum getirerek on yedi terke ç›karm›ﬂt›r. Bu bilgi, Selâmî Efendi’nin Tarîkat-nâme’sinde
ve Müstakîm-zâde’nin Risâletü’t-Tâc adl› eserinde bulunmaktad›r.
Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi (ö. 1787), Risâletü’t-Tâc adl› eserinde Selâmî Ali Efendi’nin tarîkat tâc›ndan bahsederken, bu tâc›n remzî yönünü
de belirterek ﬂöyle demektedir:
“Selâmî ﬁeyh Ali Efendi kendi risâlesinde muharrer ve mezkûr elfaz-› erba’an›n
(yani, Hayy; Alîm; Mürîd; Kadîr isimlerinin) ve “‹nnema’l-a’malü bi’n-niyyât”
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hadîsinin dahi ‘adedi hurûfudur ve Selâmî ﬁeyh Ali Efendi, kendi risâlesinde
tahkîki üzere, kendi mazhar oldu¤u beﬂ isim itibar›yla terk-i tâc›n› on yedi edip
silsilesinden gelenler ol aded üzere terkli tâc çekerler. Ve hey’et-i destâr-› Celvetiyye cem’ ve fark›n cem’idir. Vech-i terki mestûr-› cem’iyyet, vakfen yani arka
semtine göre devirlerinin miyânlar› küﬂâde k›l›nmakla tefrike iﬂaretdir.”13
Nurhan Atasoy’un incelemelerine göre, tarîkatler tarihinde on yedi terkli tâc-›
ﬂerîfe daha önce ve sonra pek rastlan›lmamaktad›r.14
Hakk›nda bilgi veren kaynaklar›n genellikle kendisini “hâlât-› garîbe ile meﬂhûr,
ﬂedîd ve mehîb, ahvâl ve akvâli acîb”15 diye tarif ettiklerine bak›l›rsa, Selâmî
Efendi’nin, sözünü esirgemeyen ve meczûp tabîatl›, muhatab›n› etkileyen, nazar
sahibi biri oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.16
Bursal› ‹smail Hakk›, Selâmî’yi Cennet Efendi ile karﬂ›laﬂt›r›r: “Cennet Efendi’nin eli kalem tutan baz› ilâhîler yazan biri oldu¤unu, ancak, Selâmî Efendi’nin eli kalem tutmamakla, ümmî gelip ümmî gitmekle birlikte, mânevî
neﬂ’ede Cennet Efendi’den üstün oldu¤unu”17 belirtir. Ancak, kaynaklar›n ittifakla belirtti¤i gibi Selâmî Efendi medrese tahsili görmüﬂtür. ‹smail Hakk›’n›n
bunu bilmemesi düﬂünülemez. ‹smail Hakk› bu ifadelerinde “ümmî” kelimesini, her halde, ﬂeyhin, yazmad›¤›n› belirtmek için kullanm›ﬂ olmal›d›r.
Selâmî, Celvetîler içinde vahdet-i vücûd neﬂvesini öne ç›karan mutasavv›flardand›r. Onun bu tavr›, di¤er zühdî tasavvufu benimseyen Celvetîlerce hoﬂ karﬂ›lanmad›¤› için, tenkit edilmiﬂtir.18
Selâmî Ali Efendi ile devrin ﬂöhretli mutasavv›f› Niyâzî-i M›srî aras›nda ve yine
tasavvuf ve tarîkatlere karﬂ› bir tutum sergileyen Kâd›zâdelilerden Hünkar Vâizi
Vanî Mehmed Efendi’nin aras›nda -görüﬂ ayr›l›klar› sebebiyle- 1681 tarihinde
ﬂiddetli tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›r. Hüseyin Vassâf Bey’in tesbitine göre, Hüdâyî
Tekkesi’ndeki görevinin üçüncü senesinde19 baz› garazkâr insanlar›n dedi-kodular› ve Vanî Mehmet Efendi’nin arzusu do¤rultusunda, Selâmî Efendi’nin meﬂîhati IV. Mehmet (1648-1687) taraf›ndan kald›rm›ﬂ, fakat 1683 Viyana bozgunundan sonra, Vanî Mehmet Efendi’nin Bursa’n›n Kestel köyüne sürülmesi üzerine 1684-5 tarihinde bir hatt-› hümâyûn ile tekrar meﬂîhate getirilmiﬂtir.20 Hüseyin Vassâf Bey bu hadiseyi ﬂu cümleleriyle anlat›r:
“Hazret-i Selâmî hakk›nda isnâdât›n müfteriyâtdan ibâret oldu¤u tahakkuk
edince, def’e ﬂâne olarak 1095/1685’de Âsitâne-i Hz. Pîr’de ﬂeyh oldu. Bu s›rada
Üsküdar’da Ba¤larbaﬂ›’nda kâin ve Selâms›z denilmekle meﬂhûr mahallede bir
tekye ile mescid-i ﬂerife ve Bülbülderesi ile Ac›badem’de birer câmi-i latîf ve
Bulgurlu (M. 1690) ve K›s›kl›’ya birer zâviye inﬂa edip vazifeliler tertîb eyledi.”21
Tekke ﬂeyhleri ile Kâd›-zâdeliler aras›nda geçen uzun mücadele, Nâimâ Tarihi’nde geniﬂ olarak anlat›lm›ﬂt›r. Hünkâr ﬂeyhi olup Van’›n Hoﬂap kazas›nda do¤an ve tahsilini orada tamamlayan Kâd›-zâdeliler’in temsilcisi Vanî Mehmet
Efendi’nin tekke ﬂeyhleri ile olan mücadelesinin tarihi eskilere dayan›r.
Kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre Selâmî Efendi’nin Niyâzî-i M›srî ile aralar›nda tasavvufî baz› konularda görüﬂ farkl›l›klar› vard›r. Selâmî Efendi’nin M›srî’ye
gönderdi¤i mektubun mahiyetini bilemedi¤imizden ötürü bu ihtilaf›n sebebini
bütün boyutlar›yla tayin etmek zordur.
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Bursal› Mehmet Tahir konuyla ilgili olarak “‹htilâf-› meﬂârib neticesi olarak
Hazret-i M›srî ile beynlerinde baz› mekâtib teâtî olunmuﬂdur.”22 demekle yetinmiﬂtir.
Hüseyin Vassâf, söz konusu görüﬂ ayr›l›¤›n›n sebebini, Niyâzî-i M›srî’nin yazm›ﬂ oldu¤u “Risâle-i Haseneyn”23 adl› eserinde Hz. Hasan ve Hüseyin’in nübüvvetlerini iddia etmiﬂ olmas›na ba¤lar. Bir aral›k Hüdâyî Dergâh› civâr›nda bir evde oturmuﬂ olan M›srî’nin eserini okuyan ﬁeyh Selâmî Efendi, Hz. Hasan ve Hüseyin’in risâletlerinin mümkün olamayaca¤›n›, “Fahr-› âlem (s.a.v.) hatemü’l-enbiyâd›r, Ondan sonra nübüvvet yoktur,” diyerek karﬂ›l›k vermiﬂ; bunun üzerine
Hz. M›srî, Selâmî Efendi’ye ﬂöyle bir cevap yazm›ﬂt›r:
“Selâmî Efendi Hazretleri’ne
Es-Selâmu aleyküm kutbü’r-Rabbânî ve gavsü’s-semedânî Heykel-i bürhânî Hz.
Hüdâyî Efendi türbedâr› Selâmî.
Eyi misin, hoﬂ musun? Dolu musun boﬂ musun? Kuru musun yaﬂ m›s›n? Ne istersin bizim ﬂâirli¤imizden? Ne istersin bizim evliyâl›¤›m›zdan? Bilmez misin
kiﬂinin lisân› su’-i hâtimeye sebeptir.
Ay›pt›r, yeter!
Keﬂîﬂan u Hahâmân
Yehûdân u Nasârân
M›srî-i Zamân
Kadem-i Hz. ‹sâ (k.s.)” 24
Yine Vassâf’›n tesbitine göre, Selâmî Efendi’nin, M›srî’yi, II. Ahmed’e ﬂikâyeti
vâki olunca, M›srî, kald›¤› evde iki ay boyunca hapse mahkûm olmuﬂtur.25
Di¤er taraftan, Niyâzî-i M›srî’nin, H›zr›yye-i Cedîd adl› eserini yay›nlayan Ali
Toker, her hangi bir kaynak belirtmeden, Niyâzî ile Selâmî Ali Efendi aras›ndaki ihtilâf› ﬂu k›ssa ile nakletmektedir:
“Niyâzî M›srî Hazretleri, ‹stanbul’da oturduklar› zaman Üsküdar’da ikâmet ediyorlard›. Derviﬂlerinden birisini Galata’daki meﬂhur çorbac› Rûm’dan bir tas
çorba getirmesini istedi. Derviﬂ Galata’ya vard›¤›nda, çorban›n üç beﬂ saat sonra haz›r olaca¤›n› ö¤renince, tekrar Üsküdar’a geçip Selâmî Efendi dergâh›na gidip, Orada zikir ile vakit geçirmeye baﬂlad›. Niyâzî-i M›srî hazretlerinin hakikatini idrâk edemedi¤i anlaﬂ›lan ﬁeyh Selâmî Efendi, derviﬂe ﬁeyhi M›srî hakk›nda yak›ﬂ›ks›z sözler söylediler: “Hâlâ o haham ve keﬂiﬂin yolunda m› yürüyeceksiniz?” diye yüce mürﬂid M›srî ks’ye sarfedilmeyecek sözler söyledi. Derviﬂ vakti gelince Selâmî Dergâh›ndan ayr›ld›. Galata’ya giderek çorbay› ald›. ﬁeyhi Azîz
M›srî hazretlerine geldi. Bu duruma çok üzülen mürid, hiçbir ﬂey söylemedi¤i
halde, ﬂeyhi ona, ﬂöyle söyledi: “Evlad›m biz senden bir çorba istedik, sen bize
bir tas zehir getirdin!” Hazret o anda celâllenip ﬁimdi hemen git ﬁeyh Selâmî’ye
bu mektubu ver dedi. Mektup ﬂöyleydi: “Esselâmu aleyküm yâ Selâmî Efendi.
Ne istiyorsun bizim hahaml›¤›m›zdan, keﬂiﬂli¤imizden! ‹nsan›n lisân› sû-i hâtimesine sebep olur vesselâm!” Derviﬂ mektubu al›p, Selâmî dergâh›na gitti¤inde
Niyâzî M›srî hazretlerinin mektubunu ﬁeyh Selâmî Efendi’ye verir, ﬁeyh mektubu okur ve o anda Hakk’›n rahmetine kavuﬂur.26
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Bu k›ssa di¤er kaynaklardan -ﬂimdilik- tevsik edilememekle birlikte, aradaki ihtilaf› ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir.

SELÂMÎ’N‹N VEFATI
Selâmî Efendi, Safer 1103/1691 tarihinde vefat etmiﬂ, vefat›na, “Hitâb-› elest”
terkibiyle tarih düﬂürülmüﬂtür.27 Üsküdar’da, K›s›kl›’da yapt›rd›¤› Câmii kurbunda Çaml›ca’ya giden yolun solunda bulunan türbede medfûndur.28 Rifâî
ﬂeyhlerinden ﬁeyh Hayrullah Tâceddîn Efendi, “asr›n›n bir dânesi” dedi¤i Selâmî’nin kâbrini, âﬂ›klar›n edeble ziyâret etmesi gerekti¤ini ﬂu beyitleriyle ifade
eder:
Der Hakk-› Hazret-i Ali Selâmî (k.s.)29
Hubb-i Hayder’dir gönülde mefhar-› âﬂ›klard›r
Maksad› hubb u r›zâ’d›r ehl-i aﬂk ferzânesi
K›l zarîh-i pâkini her ân ziyâret bâ-edeb
Hazret-i Pîr-i Selâmî asr›n›n bir dânesi
Selâmî Ali Efendi’nin türbesi, Belediye taraf›ndan 1957 senesinde tamir ettirilmiﬂtir. Burada bulunan dergâh 1912-1917 y›llar›nda y›k›lm›ﬂ, daha sonralar› da
ortadan kalkm›ﬂt›r.30 Dergâh›n içindeki evler, Vak›flar ‹daresi tarafindan sat›lm›ﬂt›r.
XVIII. as›r ﬁabânîlerinden Tezkire-i Hâs isimli sûfîler tezkiresinin yazar› ‹stanbullu ‹brahim Hâs Efendi (ö. 1762), ad› geçen eserinde, Selâmî Efendi’nin dostlar›ndan ﬁeyh Seyyid Abdulkâdir Efendi’den naklen, ﬁeyh’in vefat›yla ilgili olarak önemli bilgiler vermektedir. ‹brahim Hâs’›n yazd›¤›ndan anlaﬂ›laca¤›na göre, ﬁeyh vefat etmeden önce -her halde- merkez âsitânede bulunuyordu ki, “Biz
bunda vefat etsek halk bizi omuzlar›nda götürmeye zahmet çekerler. Varal›m
merkad›m›z›n yan›nda vefât edelim.” deyip, K›s›kl›’ya, bugünkü türbesinin bulundu¤u tekke ve türbeye gelmiﬂtir. Burada keﬂkek yapt›r›p gelene gidene üç
gün yemek yedirmiﬂ, her gelenin eline iki para vermiﬂtir. Bu âdet bilâhare ‹stanbul ve Üsküdar’da meﬂhur olmuﬂtur. Üç gün tamamland›ktan sonra ﬁeyh abdest
almak istedi¤ini bildirmiﬂ, abdestini tazeledikten sonra tekrar oturdu¤u çad›ra
götürülmüﬂ, dervîﬂlerin hatm-i tevhîde baﬂlamalar›ndan yar›m saat sonra vefat
etmiﬂtir. ‹brahim Hâs’›n konuyla ilgili Emir Hoca lakapl› Seyyid Abdülkadir
Efendi’den nakletti¤i rivâyet ﬂöyledir:
“Rivâyet olunur ki ﬁeyh Ali31 Selâmî Üsküdarî (k.s.) sâhibü’l-kerâme idi. Cezbe
ehli ve keﬂf sâhibi idi. Âlim ve mücâhid idi. Kimseden münib de¤il idi. Tarîk-i
Celvetiyye’yi ihtiyâr etmiﬂ idi. Onun ehibbalar›ndan ﬁeyh Seyyid Abdulkâdir
(k.s.) -Emir Hace demekle ma’rûfdur.- Üsküdar’da Eski Vâlide Câmi’i havlusunda mektebde olurdu. Halka lillah tabîblik ve kehhâll›k (göz hekimli¤i) eyler idi.
Lâkin tabîb-i Rabbânî idi. ﬁeyh Selâmî’den ulu idi. Ârif-i billâh idi. Merkad-i ﬂerîfi yine Eski Vâlide Câmi’inin mihrâb› önündeki bahçede, bahçe kap›s›na karîb
mihrâb önünde medfûndur. Ol demiﬂdir ki:
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-ﬁeyh Selâmî çünki hasta oldu, eyitdi:
-Biz bunda vefat etsek, halk bizi omuzlar›nda götürmeye zahmet çekerler. Varal›m merkad›m›z›n yan›nda vefât edelim.
-Araba, dedi. Arabas›n› getirdiler. Binip, ﬂimdi merkad› olan mahalle getirdiler.Ki, Çaml›ca kurbinde ona “K›s›k Tekye” derler.- Anda keﬂkek tabh etdirdi. Üsküdar ehline salâ olundu. Üç gün üç gece anda gelenler ta’âm yedikde eline iki
pâra verirlerdi. ‹stanbul’da ve Üsküdar’da bu aded meﬂhûr oldu. Anda var›p keﬂkek yemedik adem nâdir kald›. Çün üç gün tamâm oldu. ﬁeyh eyitdi.
-Âbdest ald›r›n, bana.
Sûfîler ﬁeyh’e âbdest ald›rd›lar. Eyitdi:
-Beni yine ﬂol çâd›r içine götürün. Çâd›r›n eteklerini yere indirin. ‹çeri kimse
gelmesin. Sûfîler tevhîde baﬂlas›nlar. Yar›m sâat olunca gelin!
Pes, ﬂeyhi çâd›r›n›n içine götürdüler. Ve çâd›r›n eteklerini yere indirdiler. Sûfîler çâd›r›n taﬂras›nda tevhîde baﬂlad›lar. Yar›m sâat mikdâr› olunca bir kerre zemîn ﬂiddet ile hareket eyledi. Anda yirmi miktar koyunlar var idi ki keﬂke¤e konulan koyunlardan bâki kalm›ﬂ idi. Ol ﬂiddet-i hareketden ol koyunlar ürküp sûfîlerin üzerine u¤rad›. Bildiler ki, ﬂeyh göçdü. Sûfîler çâd›r›n içine girip gördüler ki, göçmüﬂ. Techîz ve tekfîni hâz›r idi. Anda defneylediler. (k.s.)32

SELÂMÎ’N‹N Z‹K‹R USÛLÜ
ﬁeyh Selâmî’nin zikir usûlü, Cemâlettin Server Revnako¤lu taraf›ndan ﬂöyle tespit edilmiﬂtir33:
“Cemaatle namaz k›l›nd›ktan sonra halka teﬂkil edilerek, önce hep beraber say›s›n› ﬂeyhin tâyin edece¤i kadar isti¤fâr getirilir. ﬁeyh Efendi, mihrâb›n solunda
k›rm›z› veya yeﬂil renkli postu üzerindedir. ‹sti¤fâra müteakip kendisinin duyabilece¤i bir sesle “eüzü besmele” çektikten sonra “fa’lem ennehu lâ ilâhe illallah”
der ve bu sesi cemaat taraf›ndan duyulur. Müteak›ben yaln›z kendisi üç def’a k›sa k›sa “La ilahe illallah” çeker. Dördüncüde herkes kat›l›r. Bu ﬂekilde bir müddet devam ettikten sonra ﬂeyh efendi, zikrin perdesini biraz daha h›zland›r›p ilerlettikten sonra, zâkirler istedikleri perde ile bir ilâhî okurlar. ﬁeyh Efendi bu sefer “Ya Allah!” diyerek ism-i celâl zikrini baﬂlat›r. ‹sm-i celâl zikri harf-i nidâ ile
bir müddet devâm eder Sonra, yaln›z “Allah” ﬂeklinde k›salt›larak bir süre de bu
çekilir. Ara verilmeden zâkirler bir ilâhî daha okuduktan sonra bu sefer ism-i
Hû’ya geçilir. Bu zikre önce devran açar gibi “ya Allah, Yâ Hû” diye girilir. Ve bir
müddet geçince bu, “Allah Hû” ﬂeklini al›r. Perde perde yükselerek ve gittikçe
h›zlanarak devâm eder En sonunda “Hû, Hû, Hû” demeye baﬂlan›r. Daha s›k›ca
ve daha h›zl›ca söylenen bu üç “Hû” ile zikir sona erer. Bir aﬂr-› ﬂerif okunur, müteak›ben ﬂeyh efendi, k›sa bir dua yaparak “Fatiha” çeker ﬁeyh efendi aya¤a kalkmayacaksa “tekabbe’l-minna yâ Allah, Hû” der. ﬁeyh efendi “tekabbe’l-minnâ”y›
söyleyince haz›r bulunanlar hep beraber “ya Allah, Hû’ derler. Bunu söylerken
eller çapraz-vârî gö¤sün üstünde ve avuçlar omuz baﬂlar›nda bulunur. Böylece
bu da büyük bir gulgule ile edâ edildikten sonra yer öpülüp kalk›l›r. Zîrâ, art›k
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zikir ve usûl bitmiﬂtir. Namaz vakti girdiyse namaza durulur. Girmemiﬂ ise dervîﬂler k›dem s›ras›yle tevhid-hâneden d›ﬂar›ya ç›karlar. E¤er ﬂeyh efendi aya¤a
kalkacaksa o zaman oturularak okunulan kelime-i tevhîd, ism-i celâlden sonra
ﬂeyhin yüksek sesle “Ya Allah Hû” demesiyle yer öpülüp aya¤a kalk›l›r. Kesik kesik, k›sa k›sa ve sert tav›rda devaml› okunan “‹sm-i Hû” ayakta devam eder Fakat
devrânda oldu¤u gibi devrederek yürünmez herkes oldu¤u yerde durur. “‹sm-i
Hû’nun söyleniﬂ temposuna göre sa¤dan sola, soldan sa¤a hafifçe sallan›l›r. Bu
ﬂekilde, zikir perde perde h›zlanarak devam eder. Ve ﬂeyh ayakta iken biter. Lâkin k›yâmîlerde oldu¤u gibi öne arkaya gidip gelme yoktur. ﬁeyh efendinin iste¤ine göre duâ ve gülbank da bazen ayakta yap›larak âyin sona erer.”

SELÂMÎ EFEND‹’N‹N ÂS‹TÂNELER‹ VE CÂM‹‹
Selâmî Efendi, varl›kl› bir mutasavv›ft›r. Sa¤l›¤›nda bu servetinin tamam›n› hay›r iﬂlerinde kullanm›ﬂ, Bursa’da bir zaviye34; Üsküdar Ba¤larbaﬂ›’nda bir tekke ve bir câmi, Bülbülderesi ve Ac›badem’de birer tekke-câmi, K›s›kl›’da bir zâviye inﬂâ etmiﬂ35,
di¤er taraftan Ba¤larbaﬂ›-F›st›ka¤ac› aras›nda ad›na kurulan Selâmî Ali mahallesini,
bu cami ve dergâhlar›n hizmetleri için vakfetmiﬂtir. Hüseyin Vassâf, ﬂeyhin ayr›ca
“inﬂâ ve tamiren ihyâ eyledi¤i çeﬂmelerin adedi k›rka yak›nd›r. Halen nâm-› âlilerine
nisbetle mahalle ve tekye ve câmi ve çeﬂmeleri vard›r,”36 demektedir.
Selâmî Efendi’nin yapt›rd›¤› tekke, câmii ve di¤er hayratlar ﬂunlard›r:

132

.

1-K›s›kl› Selâmî Ali Efendi Tekkesi ve Câmii
Bu tekke, Üsküdar, K›s›kl› mahallesi, Selâmî Tekkesi Soka¤› ile Selâmî Türbesi
Soka¤› kavﬂa¤›nda bulunmaktayd›.37 Camii ve tekkenin bânisi, Celvetiyye Tarîkat›’n›n büyük ﬂeyhlerinden biri olan Selâmî Ali Efendi’dir. ﬁeyhin, üzeri aç›k
türbesi de buradad›r. Câmii, Ali Efendi’nin vefat›ndan birkaç ay sonra H.
1104/M. 1692 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r. ﬁeyhin, bu mescidin vazifelilerini tayine ömrü yetmemiﬂtir. K›sa bir zaman sonra harap olan camii, Sultan I. Mahmut’un annesi Saliha Sultan taraf›ndan H. 1123/M. 1711 tarihinde elden geçirilmiﬂtir. Bu kadar k›sa zamanda tamire ihtiyaç görüldü¤üne göre câmii, ahﬂap yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
“Bu tekke ve mescid, K›s›kl›’da, Büyükçaml›ca yolunun üzerinde, yolun, Selâmî
Tekkesi Soka¤› ile birleﬂti¤i yerde ve sa¤ tarafta bulunuyordu. Yüksek bir mevkide yap›ld›¤›ndan fevkalâde güzel manzaras› olan mabet, bir Celvetî Tekkesi
olarak inﬂa edilmiﬂti. Mescitten ayr› olarak inﬂa olunan dedegân odalar›, aﬂhâne
ve ah›rlardan bugün eser kalmam›ﬂt›r. Yaln›z, Selâmî Ali Efendi’nin kabri, etraf›n› çeviren mezarl›k ve namazgâh durmaktad›r. Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›na kadar, Selâmî Ali Efendi Camii’ne, K›s›kl› Caddesi’nden ayr›lan toprak
bir yoldan gidilirdi.Üst k›sm› parke olan bu yol ile Nur Baba Soka¤›’n›n birleﬂti¤i yerde ve sol tarafta, ön yüzünde üç küçük ayna taﬂ› bulunan kitâbesiz bir
çeﬂme ve onun karﬂ›s›nda ise bir maslak vard›r. Büyük hazneli çeﬂme, kesme taﬂ
ile kaplanm›ﬂt›r. Tonoz çat›s› üzerine kiremit döﬂenmiﬂtir. Masla¤›n önünde,
hayvan sulamaya yarayan yalaklar bulunmaktad›r. Fakat bunlar da¤›t›lm›ﬂt›r.
Hemen arkas›nda da tonoz çat›s› çökmüﬂ olan bir su deposu vard›r. Pek bak›ms›z olan ve kademeli olarak tanzim edilen bahçeden geçerek câmiye var›l›rd›. Bu
eski ve tarihi yol, bugün terk edilmiﬂtir.”38
Ahmed Hasîb Efendi(ö. 1752) ‹stanbul Tekkelerini ele ald›¤› manzûm “Dergâhnâme”sinde, Selâmî Tekkesi hakk›nda ﬂu beyitleri yazm›ﬂt›r:
Ziyâret ehline dârü’l-emân›
Müsellimdir Selâmî âsitân›39
Ayin günü pazartesi, çarﬂamba ve cuma günleri40 olan tekke, 1915 tarihlerinde
çok harap durumda iken 1917 tarihinde y›k›lm›ﬂt›r. Tekkenin ﬂeyhleri ﬂunlard›r:41
1-ﬁeyh Selâmî Ali Efendi. Vefat› H. 1103/M. 1691 olup kabri hazîredeki aç›k türbededir.
2-Selâmî Ali Efendi’nin halîfesi Kayserili ﬁeyh Ahmed Efendi. Vefat tarihi belli
de¤ildir.
3-Selâmî Ali Efendi’nin halîfesi, Niksarl› ﬁeyh el-hac Mehmed Efendi. Etraf› demir parmakl›kl› sikkeli ﬂâhidesi hazîrede olup kitâbesi ﬂudur: Selâmî halîfesi
Âsitâne ﬂeyhi Niksarî el-hac Mehmed Bin Mehmed ruhiçün el-Fatiha. H.
1153/M. 1740.
4-ﬁeyh Ahmed Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Halil Efendi. Taﬂ› hazîrede olup H. 1214/M.
1799 tarihlidir.
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5-ﬁeyh Mehmed Raﬂid Efendi. Vefat›, H. 1250/M. 1834 tarihindedir.
6-ﬁeyh el-hac Mustafa ﬁerafeddin Efendi. ‹bn-i ﬁeyh Abdullah Efendi. ‹bn-i
ﬁeyh Raﬂid Efendi. Do¤umu H. 1221/M. 1806 tarihinde olup H. 1271/M. 1854’te
vefat etmiﬂtir. Sikkeli ﬂâhidesi hazîrededir.
7-ﬁeyh ﬂerafeddin Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Ali R›za Efendi. M. 1253/H.1837’de
dünyaya gelmiﬂ H. 1332/M. 1913 tarihinde vefat etmiﬂtir.
8-ﬁeyh Mehmed Nurullah Efendi. Vefat› H. 1335/M. 1917’dir.
9-ﬁeyh Mustafa ‹zzeddin Efendi. Tekkenin son ﬂeyhi olup vefat tarihi belli de¤ildir.
Hazirede gömülü olan zevat›n listesi Mehmet N. Haskan taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.42

2-Selâms›z, ﬁeyh Selâmî Efendi Tekkesi
Bu tekke, Üsküdar’da, Toygartepesi, Selâmî Ali Mahallesi, Kâtibim Azîz Bey Soka¤›’nda bulunmaktayd›.43 Selâms›z mahallesi44 Selâmî Ali Efendi taraf›ndan
kurulmuﬂtur. Mahalledeki caddenin ad› yak›n bir tarihte “Selâmî Ali Caddesi”
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. “Tekke kap›s›”45 ismiyle de an›lan mevkideki Selâms›z
(Selâmiyye) tekkesi ve müﬂtemilât› (28 A¤ustos 1921) tarihinde ç›kan yang›nda,
yanm›ﬂt›r. Bugün tekkenin yerine büyük bir câmi inﬂa edilmiﬂtir.46 Yanan tekke,
mescid ve mahalde bulunan dükkânlar, hamam ve evler, ﬁeyh Selâmî Ali Efendi taraf›ndan tahminen 1677 tarihinde yapt›r›lm›ﬂt›r. Bilâhare tekkenin tevhîdhânesine ‹zzet Ali Paﬂa (ö. 1734) taraf›ndan minber eklenmiﬂ ve müﬂtemilât› geniﬂletilmiﬂtir.47 Tekkenin devran günü pazartesidir.48 Selâmî dergâhlar›n›n en
önemlisi bu tekkedir.
Mehmet Nermi Haskan tekke hakk›nda ﬂu bilgileri vermektedir:
“Tekke, Üsküdar’da Selâms›z Tepesi’nde ve eski Tekke içi Soka¤› yeni Kâtibim
Azîz Efendi Soka¤› üzerinde olup Selâms›z Hamam› Soka¤›, Ethem A¤a Soka¤›
ile Tekkeiçi Soka¤›’n›n çevirdi¤i alan› kaplar. Soka¤a ismi verilmiﬂ olan Edhem
A¤a, XIX. yüz y›l›n ikinci yar›s›nda yaﬂam›ﬂ bestekârlar›m›zdan olup Selâmî Ali
Efendi Tekkesi’nin de zâkirbaﬂ›s› idi. Kabri, küçük hazîrede iken kaybolmuﬂtur.
Kanunî Edhem A¤a diye bilinen bu zat 1272 (1855) tarihinde vefat etmiﬂtir. M.
Raif Bey, “Mahallenin ortas›n› teﬂkil eden ve ufak bir meydandan ibaret bulunan tekke içi ve dedegân hücreleri mürûr-› zaman ile harap olarak yerlerine yanyana haneler inﬂa edilerek semt yeni hali bulmuﬂtur. Bu tesisattan ancak bir cami ile ﬂad›rvan ve Selâmî Hamam› denilen maruf bir büyücek hamam” kalm›ﬂt›r.
Sicill-i Osmânî yazar› “Çaml›ca’da bir mahalle-i cedîde binâ eyledi ki, el’an nâm›na mensûpdur” demektedir. Burada Selâmî Ali Efendi Mahallesi kastedilmiﬂtir ki, bugün Selâms›z semtidir. Çaml›ca’da mahalle tesis edilmemiﬂ, sadece tekke kurulmuﬂtur.
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Selâms›z mevkiindeki Selâmiyye Tekkesi’nin hangi tarihte yap›ld›¤› belli de¤ildir. Fakat hemen yak›n›nda bulunan çeﬂmeyi H. 1088/ M.1677 y›l›nda yapt›rd›¤›na göre mabedi de bu tarihlerde yapt›rm›ﬂ olmal›d›r. Tekkenin civar› Selâmî
Ali Efendi’nin yapt›rm›ﬂ oldu¤u dükkân, hamam ve evlerden sonra geliﬂmiﬂ, Üsküdar’›n en makbul semtlerinden biri olmuﬂtur. Selâmî ismi zamanla Selâms›z’a
dönüﬂmüﬂ ve koca bir bölgeye alem olmuﬂtur. Selâmî Ali Efendi’nin ilk yapt›rd›¤› tekke budur.
Y›¤ma taﬂtan yap›lan tekkenin önündeki küçük hazîresi bak›ml›d›r. Tekke, hamam ve çeﬂme için su getirilmiﬂtir. Bugün evler aras›nda ve bahçe içinde kalm›ﬂ, kesme taﬂtan yap›lm›ﬂ iki su haznesi mevcuttur. Sultan III. Ahmed’in
(1703-1730) kethüdas› olan bir kad›n 1138 (1725) tarihinde, Selâmî Ali Efendi
Tekkesi’ne bir mermer abdest haznesi yapt›rm›ﬂt›r ki, kitâbesi ﬂudur:
Ol müferrih Kethüda Kad›n’› Sultân Ahmed’in
Bu makâm u mevzû’› ma’mûr idüp gör neyledi
Bu ferah-efzâ mahallin seyr idüp âbâd›n›
Sâidâ hayr-› müferrih lafz› târîh eyledi
H. 1138
Tekkenin karﬂ›s›nda ve yolaﬂ›r› yerde, bugün de mevcut olan, meﬂhur ‘Kâtibim
ﬂark›s›’n›n ünlü kahraman› Kâtip Azîz Efendi’nin evi bulunmaktad›r. Tekke ‹çi
Soka¤›’n›n ismi, Kâtibim Azîz Efendi Soka¤› olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Tekkenin yan taraf›nda, Kâtibim Azîz Efendi Soka¤› ile Edhem A¤a Soka¤›’n›n
birleﬂti¤i yerde, tekkenin ikinci ﬂeyhi Köstendili Ali Alaeddin Efendi’nin aç›k
türbesi mevcuttur. “49
Hazîrede mevcut olan kabir ﬂâhideleri Mehmet N. Haskan taraf›ndan tesbit edilmiﬂtir.50
ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin yapt›rd›¤› bu tekkeye ﬂeyh olanlar ﬂunlard›r:51
1-ﬁeyh Seyyid Ali Fenâyî Efendi Kütahyavî. Selâmî Ali Efendi’nin halîfesidir.
H.1126/M.1714’te meﬂîhati terk etmiﬂ, yerine (M. 1722) tarihinde yeni bir ﬂeyh
tâyin edilmiﬂtir.52 Kabri kendi tekkesindeki türbesindedir. Ö. 1158/ M. 1745.
2-Köstendili Ali Efendi. H. 1143/M.1730’da vefat etmiﬂtir.
3-Pazarbaﬂ› ﬁeyh el-hac Ömer Efendi. ‹nadiye Tekkesi ﬂeyhi Yûsuf Nizâmeddin
Efendi’nin o¤ludur. H. 1175/ M. 1761’de vefat etmiﬂtir.
4-ﬁeyh Salih Efendi. ﬁeyh Ömer Efendi’nin o¤ludur. H. 1194 /M.1780 tarihinde
vefat etmiﬂtir.
5-ﬁeyh Haf›z Mehmed Efendi. H. 1216/1801’de vefat etmiﬂtir.
6-ﬁeyh ‹smail Efendi. H. 1227/M. 1812’de vefat etmiﬂtir.
7-ﬁeyh Mehmed Râﬂid Efendi. Üsküdarî Haﬂim Baba’n›n halîfesidir. 110 yaﬂ›ndayken H. 1250/ M. 1834 tarihinde vefat etmiﬂtir. Tekke bu zat ile birlikte Celvetîli¤in Haﬂimiyye koluna intikal etmiﬂtir.
8-ﬁeyh Mehmed Râﬂid Efendi’nin o¤lu ﬁeyh Seyyid Abdullah Efendi. H.
1196/M. 1782’de do¤muﬂ, H. 1275/M. 1858 tarihinde vefat etmiﬂtir.
9-ﬁeyh Ahmed Muhtar Efendi. H. 1305/ M. 1888’de vefat etmiﬂtir.
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3-Ac›badem (F›st›ka¤ac›) Selâmî Ali Efendi Tekkesi53
Ac›badem Selâmî Ali Tekkesi, Üsküdar’da Selâms›z Caddesi üzerinde, bugün
F›st›ka¤ac› ad›yla bilinen bulunuyordu.54 Tekke, ﬁeyh Selâmî Ali Efendi taraf›ndan tesis edilmiﬂ, vakfiyyesi 1684-1687’de tescil edilmiﬂtir. Âyin günü Cumartesi55 olan tekkenin Selâmî Efendi’den sonraki ﬂeyhleri, s›ras›yla ﬂöyledir:
1-Ali Efendi (ö. ?).
2-Band›rmal›zâde ﬁeyh Hamîd Efendi (ö. 1758).
3-Kemâl Efendi (ö. ?).
4-Göynüklü ‹brahim Efendi (ö. ?).
5- Mevlevî ‹brahim Dede (ö. ?).
6-Haf›z Mehmed Emin Efendi ( ö. 1812).
Tekkenin 1890 tarihindeki ﬂeyhi Ahmed Efendi’dir.
Kaynaklarda “Ac›badem Tekkesi”, “Bülbülderesi Tekkesi” veya “ﬁücâba¤› Mescidi Tekkesi” gibi adlarla da an›lmaktad›r.56 Tekkenin mevkisiyle ilgili kar›ﬂ›k bilgiler vard›r. Konu hakk›nda Mehmet N. Haskan ﬂu tesbitlerde bulunmaktad›r: 57
“Tekke, Gazi Caddesi, (eski Selâms›z Caddesi) üzerinde ve Ekmekçibaﬂ› Soka¤›’n›n sa¤ taraf›ndaki sette ve eski tramvay deposunun yerinde idi. Amerikan
K›z Koleji bu tekkenin bahçesinden ayr›lan arsa üzerine yap›lm›ﬂt›r. Tramvay
deposu da 1911 tarihinde bu vak›f arsas›n›n bir bölümü üzerine tesis edilmiﬂ ve
buna karﬂ›l›k olarak, Kuruçeﬂme’deki arsaya ﬂimdiki Selâmî Ali Efendi Camii
yap›lm›ﬂt›r. Deponun sa¤ taraf›ndaki sokak, Vak›f Soka¤› ad›n› taﬂ›maktad›r.
1924 tarihinde mevcut olan tekke arsas› bu tarihten sonra tramvay idaresine intikal etmiﬂtir. Nâz›m Bey, eserinde Arslan A¤a Çeﬂmesi su yolunu anlat›rken suyun, “Ba¤larbaﬂ›’nda Ac›badem Dergâh›, bugün tramvay elektrik fabrikas›n›n
bulundu¤u arazinin üst taraf›ndan geçti¤ini” söyleyerek tekkenin yerini belirtmiﬂtir. Tekke, bugüne kadar hep ﬂimdiki Ac›badem semtinde aranm›ﬂt›r. Oysa
ﬂimdiki Ac›badem semti XIX yüz y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra iskân edilme¤e
baﬂlanm›ﬂt›r. 1929 tarihli bir haritada Atlamataﬂ›’ndan Ba¤larbaﬂ›’na kadar uza136
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nan ve Çinili Karakolu yan›ndan geçen ve bugün Selâmî Ali Efendi Caddesi ad›
ile an›lan uzun yokuﬂ yol, üç k›s›m halinde gösterilmiﬂtir. Atlamataﬂ›’ndan Fatma Hatun Camii’ne kadar olan k›s›m Ç›nar Caddesi, buradan Çinili Karakolu’na
kadar olan k›s›m Tekkekap›s› Soka¤› ve buradan Ba¤larbaﬂ›’na kadar uzanan k›s›m ise Ac›badem ismini taﬂ›maktad›r.”

4-Bülbülderesi Selâmî Ali Efendi Câmii
Bu Cami, Bülbülderesi-Ba¤larbaﬂ› yolu üzerindedir. ve bu semte ismini veren
1248 (1832-33) tarihli Kuru Çeﬂme’nin karﬂ›s›ndad›r. Selâmî Ali Efendi Camii,
1965 tarihinde, büyük mutasavv›f, Celvetiyye Tarîkat›’n›n Selâmiyye kolunun
kurucusu ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin azîz hat›ras›n› yad etmek için yapt›r›lm›ﬂt›r.58 Son senelerde inﬂâ edilen en güzel camilerden biridir.

5-Selâms›z, Selâmî Ali Efendi Hamâm›
Selâms›z semtinde ve Tekke Kap›s› ismiyle an›lan yerde bulunan tekke hamam›
Selâmî Ali Efendi taraf›ndan cami, tekke ve dedegân odalar› ile birlikte, tahminen 1677 tarihinde yapt›r›lm›ﬂt›r. Bugün söz konusu hamamdan eser kalmam›ﬂt›r.

6-ﬁeyh Selâmî Ali Efendi Çeﬂmesi
Selâmî Ali Efendi’nin yapt›rd›¤› hayratlar içinde üç -veya daha fazla- çeﬂme bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi Üsküdar’da, di¤eri ise Kad›köy Ba¤dat Yolu üzerinde, Selâmî Çeﬂme’dedir.
Selâms›z mevkiindeki çeﬂme tahminen 1677 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r.59
Di¤eri Selâmî Ali Efendi Caddesi üzerinde ve Fatma Hatun Camii karﬂ›s›ndad›r.
Çeﬂme kesme taﬂtan inﬂa edilmiﬂtir. Kitâbesi ﬂöyledir:
Âb-› rûy-› evliyâ gavs-i zamân
Zübde-i halâl remz-i müﬂkilât
Kutb-› devran sahib-i ilm-i ledünn
ﬁeyh Selâmî Hazreti ol pâk zât
Oldu hakka yapd›r›p bu çeﬂmeyi
Feyz-bahﬂ-› teﬂnegân-› kâinât
Dedi tarihin ﬁu’urî ﬂevk ile
Akd› hâlâ çeﬂme-i aynu’l-hayât
Sene: H. 1088 (1677)
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MENÂKIBI
Selâmî Ali Efendi’nin bir lakab› da, “Selâms›z ﬁeyh”tir. Onun bu lakab›, Üsküdar’daki “Selâms›z” mahallesiyle de özdeﬂleﬂmiﬂ ve bugüne kadar yaﬂat›la gelmiﬂtir. Mutasavv›f›n “Selâms›z ﬁeyh” lakab›yla tan›nmas›yla ilgili olarak ﬂöyle
bir menâk›b rivâyet edilmektedir:
“Selâmî Baba, sokakta yürürken sa¤›na soluna bakmaz daima önüne bakarm›ﬂ.
Birgün müritleriyle Cuma namaz›na giderken, halk, kenarlarda aya¤a kalk›p ona
selâmda, sayg›da bulunmak isterler. O mübarek de önüne bakt›¤› için kenardaki kendini selâmlamak isteyen insanlar› görmezmiﬂ. Selâmî Baba bir gün yine
müritleriyle birlikte cuma namaz›na giderken yan›ndaki derviﬂlerden biri, Selâmî Baba’ya:
-Azîzim, insanlar size sayg›da bulunmak için aya¤a kalk›yorlar fakat siz baﬂ›n›z› sa¤a sola çevirmeden yürüyorsunuz, bunun sebeb-i hikmeti nedir, diye sormuﬂ.
Bunun üzerine Selâmî Baba:
-Evlât! Bir daha selâm vermek isteyenler olursa bana haber ver, demiﬂ.
Üç beﬂ metre sonra yine halk aya¤a kalkm›ﬂ. Derviﬂ:
-Sultan›m, bak›n size selâma durdular, dedi¤inde; Selâmî Baba, bir himmet ve
teveccühle Derviﬂ’in gözlerindeki perdeyi kald›r›r.
Derviﬂ Mehmet, selâma duranlar› çeﬂitli mahlûkat olarak görür. At, kat›r, merkep, kedi, köpek gibi hayvan suretlerine girmiﬂ olarak görür. Bu görüntünün
üzerine derviﬂ:
-Ey ahali! Sokaklara çeﬂitli hayvanlar dolmuﬂ, diye feryat eder ve ba¤›r›r. Sokaktan kaçar ve câmiye girer. Câmide ezan› okuyan müezzinin ve hutbe okuyan
imam efendinin sîretlerinden sûretlerine yans›yan hayvânî huylar› görüp:
-Manda ezân okuyor; deve hutbe okuyor, demeye baﬂlar. Cemaat, derviﬂ’i bir güzel döver. Derviﬂ, câmiden ç›kt›¤› gibi do¤ru dergâha saklan›r. Her taraf› yara bere içindedir. Bunun üzerine Selâmî Baba:
-O¤lum, geçmiﬂ olsun, sana ne oldu, dedi¤inde, yedi¤i daya¤› anlat›r.
Selâmî Baba:
-O¤lum, bundan sonra benim selâm›ma kar›ﬂma olur mu? der.
O günden sonra zat-› ﬂerifin ismi “Selâms›z ﬁeyh” olarak an›l›r. Yine ‹stanbul’da
bu zât›n ismine hürmeten Üsküdar’daki bu semtin ad› “Selâms›z” olarak kal›r.60

SELÂMÎ EFEND‹’N‹N TES‹R‹
Selâmî Efendi’nin ihvan› içinde yetiﬂen halîfeler ve ﬂairler de vard›r. Bunlardan,
hayatlar›n› ve ﬂiirlerini tesbit etti¤imiz zevat hakk›nda k›saca bilgi vermekte yarar görüyoruz:
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Selâmi Ali Efendi Çeﬂmesi

Selâmi Ali Efendi Çeﬂmesindeki kitâbe

Fenâyî Mustafa Efendi
Ad› Mustafâ’d›r. Rumeli’nde ﬁumnu kasabas›nda do¤muﬂtur. ‹stanbul’a gelip
Dergâh-› âlî yeniçerileri odalar›nda yirminci bölükde karakullukçuluktan aﬂç›l›¤a, vekil harc ve odabaﬂ›l›¤a kadar yükselmiﬂtir. Beﬂiktaﬂl› ﬁeyh Yahyâ Efendi
evlâd›ndan Emetullah Han›mla evlenmiﬂtir. Uzun zaman Yahyâ Efendi türbesi
civâr›nda oturmuﬂtur. Ümmî oldu¤u halde, ﬁeyh Yahyâ Efendi’den ald›¤› rûhânî feyz ile o as›rda Celvetiyye’den ﬁeyh Selâmî Efendi’nin ete¤ine yap›ﬂ›p irﬂad
olmuﬂ ve kendisinden hilafet alm›ﬂt›r.Yahyâ Efendi türbesi civâr›nda yapt›rd›¤›
zâviyede irﬂadla meﬂgul olmuﬂtur. “Odabaﬂ› ﬁeyhi” nam›yla ﬂöhret bulan Fenâyî, H. 1115/ M. 1704 senesinde göçmüﬂtür. “ﬁîr-i Hudâ” tamlamas›yla vefat›na
tarih düﬂürülmüﬂtür. Fenâyî mahlas›yla yazd›¤› ﬂiirleri bir dîvânda toplanm›ﬂt›r. Hz. Peygamber’e yazd›¤› na’tlar›yla meﬂhurdur.61
Der-Na’t-› Fahrü’l-Mürselîn
Vücûdun pertev-i nûr-› Huda’d›r yâ Resûlallâh
Cihân ﬂems-i cemâlinden ziyâd›r yâ Resulallâh
Ererler zât-› Mevlâ’ya gidenler isr-i pâkinden
Senin ser-i ﬂerîfin reh-nümâd›r yâ Resûlallâh
Urûc etdik semâvâta eriﬂdik menzil-i zâta
Vücûdun mazhar-› zât-› Hudâ’d›r yâ Resûlallâh
Mukaddem yarad›lm›ﬂd›r habîbâ yâ Resûlallâh
An›nçün muktedâ-y› enbiyâd›r yâ Resûlâllâh
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Günâhlar derdine çâre benimdir ümmetim dersen
Kamu emrâz-› isyâna ﬂifâd›r yâ Resûlallâh
Fenâyî mücrime hiç çâre olmaz senden olmazsa
Muâsîde ki zîrâ müntehâd›r yâ Resûlallâh
***
Ey cemâli pertevin âlemde peydâ eyleyen
Yine ol âyînede hüsnün temâﬂâ eyleyen
Bir avuç topra¤a çalm›ﬂ câm-› aﬂk›n cür’as›n
Kimini âkil kimini Mecnûn-› ﬂeydâ eyleyen
ﬁems-i vahdet zerresinden âb u gilde var eser
Çeﬂm-i akl› pes odur dânâ vü bînâ eyleyen
Her mekân› kendi îcâd etdi hayyü’l-imkân
Kendüye mü’mînlerin kalbini me’vâ eyleyen
Perdeler kalkar aradan Hak cemâlin seyr eder
Hûb cemâlin görme¤e dâ’im temennâ eyleyen
Ey Fenâyî cân-bahâd›r çün metâ’-› vuslata
Müﬂteridir nakd-i cân›n› müheyyâ eyleyen

Bilecikli Osman Efendi
Osman Efendi, Selâmî Efendi’nin halîfelerindendir. Çavuﬂderesi’nde Hayreddin
Çavuﬂ Mahallesi’nde Eski Semerciler’deki Celvetî Tekkesi’nde post-niﬂînlik yapm›ﬂt›r. H. 1130/M. 1717’de Mehmed Sabûrî Efendi’nin vefat› üzerine Hüdâyî
Âsitânesi’ne on dördüncü post-niﬂîn olarak tayin edilmiﬂtir. “ﬁeyh-i dergâh” (H.
1140/M. 1727) tamlamas›yla vefat›na tarih düﬂülmüﬂtür. Mezar› Mehmed Sabûrî Efendi’nin yan›ndad›r. Meﬂîhat› kendisinden sonra halîfesi ve damad› Yakup
Efendi üstlenmiﬂtir.62

Fevzî63
Ad› Mehmed’dir. Bosna’da do¤muﬂtur. Gençli¤inde ‹stanbul’a gelip Üsküdar’a
yerleﬂmiﬂtir. Eli kalem tutan, manzum ve mensur eserler yazan mürettep bir dîvân b›rakan Fevzî, baz› vezîrlere dîvân efendisi olmuﬂtur. Ömrünün sonlar›na
do¤ru cezbeye düﬂüp makam ve mans›b›n› terkederek Üsküdâr’da ﬁeyh Selâmî
Efendi’ye intisap etmiﬂtir. Hizmet ve sülûkunu tamamlad›ktan sonra H. 1084/M.
1674 senesinde vefat etmiﬂtir.
Vefat›na ﬂu beyitle tarih düﬂülmüﬂtür:
Gül sadâs›n gûﬂ edince Fevzî-i sâhib-kemâl
Hû didi girdi semâ’a azm-i cennet eyledi
H. 1084 (M. 1674)
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Pek çok ﬂiiri Vücûdî’ye nazîredir: Dîvân›n›n bir nüshas› Süleymaniye Ktp. HP
Bl. Nu: 557’dedir.
Tîr-i sitemin kârger-i mübreme benzer
Zîrâ o kemân-ebrûlar›n muhkeme benzer
Fikr-i dehenin mâye-i ﬂevk-i dilimizdir.
Esrâr-› ferah-bahﬂda câm-› Cem’e benzer
Dil vermeyeyim mi çemen-i hatt›na kanda
Hûy-gerde ruhun lâle-i ﬂeb-neme benzer
Hûrﬂîdin eger hâl ü hatt-› zülfü olayd›
Derdim yine az çok bu da cânân›ma benzer
Seyr et o peri-zâd›m› ol çeﬂm-i siyehle
Ger görmedin ise o perî âdeme benzer
Fevzî’ye pesend eylese yârân yeridir
Vücûdî’ye nazîre dedi¤i mülheme benzer
***
Elimde lâle-i gülgûn sanma câm-› meydir bu
Dil-sengin-i yâr› nerm eder bir turfa ﬂeydir bu
Aç›lsa ger gülistân-› âdemde aç›l›r m› misli
Gül-i nev-bâve-i gülzâr sayf-› bâ¤-› deydir bu
Bir mâ deryâs›na gark etme sûfî ﬂâhid-i zühdün
Abâ-y› tevbe-pûﬂ oldukda bin kat eydir bu
Semend-i tab’›n› Fevzî peyin görmek ne mümkündür
Fezâ-y› ma’nîde zîrâ reh-i i’câz-› taydir bu
Di¤er yetiﬂtirdi¤i zevattan baz›lar›n›n adlar› ﬂunlard›r:
Ahî ‹smail Efendi. (Bu zat, Bilecik’in Küre-i Kebîr köyünde bir Celvetî Tekkesi
kurmuﬂtur)64. Kayserili ﬁeyh Ahmed Efendi (ö. ?) Niksarl› ﬁeyh el-hac Mehmed
Efendi (ö. 1740).
Selâmî Ali Efendi’nin manevî feyzi günümüzde de devam etmektedir. Ahmed
Yüksel Özemre, “Üsküdar’›n Üç S›rl›s›” adl› eserinde, asr›m›z›n Halvetî-Melâmî
meﬂrebli bankac›lar›ndan olan ﬁevket Turgut Çulpan’›n (14 Mart 1910-30 Temmuz 1990) Selâmî Efendi’yle ilgili iki hat›ras›n› ﬂu cümlelerle nakletmektedir:
“Turgut Bey K›s›kl›’da medfûn Selâmî Ali Efendi ile çocuklu¤undan beri mânevî bir ba¤ içinde imiﬂ. Hazretin türbesini s›k s›k ziyâret eder ve hattâ bir kenara
oturup derslerini bile bâzen bu hazîrede çal›ﬂt›¤› olurmuﬂ. Sözlü lise bitirme imtihânlar›n›n bâz›lar›na da gene Selâmî Ali Efendi hazîresinde haz›rlanm›ﬂ. Bu
imtihânlardan birinin öncesinde Hazret’e râb›tâ tutarak imtihân olaca¤› dersin
kitab›ndan rastgele üç sayfa açm›ﬂ. Karﬂ›s›na ç›kan bahisler o dersin en kolay
bahisleriymiﬂ. Fakat bu bahislerden bir sorunun bu kâbil hayâtî bir imtihanda
aslâ gelemeyece¤ini düﬂünmüﬂ ve kederlenmiﬂ. ‹mtihân günü imtihân heyeti bir
büyük kâse içinde katlanm›ﬂ sorulardan kendisine üç adet soru çektirdikleri za141
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man bu sorular›n hazîrede rastgele açt›¤› kitapta karﬂ›s›na ç›kan bahislere ait oldu¤unu görünce fevkalâde hayrete dûçâr olmuﬂ.
Bir gün kendisini ziyârete gelmiﬂ olan kar›-koca iki mürîdini yan›nda çok k›sa
bir süre tuttuktan sonra Turgut Bey: “Hadi benim güzel evlâtlar›m size destûr.
Giderken iki güzel karpuz al›p do¤ruca Selâmî Ali Efendi’nin türbedâr›n›n han›m› Cânân Bac›’ya götürüp fakîrden de bir selâm söyleyin!” diye nutk edince
mürîdler Efendi’lerinin yan›nda çok k›sa bir müddet kalm›ﬂ olman›n üzüntüsüyle ama bunda da bir hikmet oldu¤u inanc›yla yan›ndan ayr›lm›ﬂlar. Cânân
Bac›’ya Efendi’lerinin göndertti¤i iki karpuzu ve selâm›n› takdîm etmiﬂler. Bunun üzerine Cânân Bac› oturup hüngür hüngür a¤layarak, bir saat kadar önce
birkaç kiﬂinin Selâmî Ali Efendi’nin türbesini ziyârete gelip ziyâretten sonra
yanlar›nda getirdikleri iki karpuzu kesip yemiﬂ ama kendisine ikrâm etmemiﬂ
olmalar›ndan da k›r›lm›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂ.”65

SELÂMÎ AL‹ EFEND‹’N‹N ESERLER‹
Selâmî Ali Efendi’nin, bilinen tek eseri Tarîkat-nâme’sidir. ‹lâhîleri havî bir ﬂiir
mecmûas›n›n oldu¤u söylenmekteyse de, yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda bu ilâhî defterini bulamad›k. Ancak kaynaklarda bir iki beyti zikredilmektedir. Bundan hareketle onun ﬂiirlerinin oldu¤unu söylemek mümkündür.
Mehmed Tevfik Efendi (ö. 1857), Mecmû’atü’t-Terâcim’inde “bir miktar ilâhîyât› vard›r”66 diyerek Selâmî’nin ﬂiir yazd›¤›n› belirtir. Ayvansarayî, “bu güfte onlar›n âsâr›d›r” diyerek bir beytini nakleder:
Baﬂ aç›p girdim bugün sâhibi meydân benim
Es-salâ gelsin gelenler sînesi uryân benim67
Ahmed Münib Efendi, “Selâmî mahlas›yla eﬂ’âr ve ilâhîyât› mevcûddur,”68 demektedir.
Bursal› Mehmed Tahir, Selâmî’nin eserleri bahsinde “tasavvufa müteallik matbû risâleleri ile mutasavv›fâne baz› ilâhiyât› vard›r.”69 ﬂeklinde bir ifade kullan›r.
Yine, Hüseyin Vassâf, “ilâhîyât› vard›r. Nakﬂiyyeden Selâmî Mustafa Efendi de
ﬂiirde Selâmî tahallüs edinmiﬂdir. Baz›lar› birbirine kar›ﬂd›r›rlar” dedikten sonra Ayvansarayî’nin kaydetti¤i ﬂiirin iki beytini verir:
Baﬂ aç›p girdim bugün sâhib-i meydân benim
Es-salâ gelsin gelenler sinesi uryân benim
Ey Selâmî nakﬂ›n› görenler beﬂer san›r
Her makâmda âciz olur cümleye mihmân benim70
Cahit Baltac›, ﬂeyhin eserleri bahsinde “Selâmî Efendi’nin tasavvufa ait baz› risâleleri ve ﬂiirleri vard›r. Risâlelerinden bir k›sm› bas›lm›ﬂt›r,”71 demektedir.
Mustafa Özdamar, ﬂeyhin, “Dîvân, Tarîkat-nâme ve daha baﬂka risâleler” yazd›¤›n› söyler.72
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Selâmî Efendi’ye ait -ﬂimdilik- bilinen tek eser,
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Tarîkat-nâme adl› risâledir. Bu risâle bir kere bas›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, gelene¤e uyup ﬁeyh Selâmî Ali Efendi’nin de ﬂiirler yazm›ﬂ olabilece¤ini söylemek
mümkündür.
Selâmî Ali Efendi’ye ait Tarîkat-nâme (Risâle)’nin tesbit etti¤imiz ve bu çal›ﬂmada metnini verece¤imiz nüshalar› ﬂunlard›r:
Selâmî Ali Efendi, Hâzâ Risâle-i Kutbü’l-Aktâb ﬁeyh Selâmî Efendi, Taﬂbask›, ‹stanbul.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat ‹lm-i Hâli, Osman E., Yz. 1081, 12 vr.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat-nâme, Hac› Selima¤a, Hüdâyî Bl., Yz. Nu: 474. 230-239.
Selâmî Ali Efendi, Tarîkat-nâme-i Hazret-i Selâmî, Hac› Selima¤a, Hüdâyî Bl.,
Yz. Nu: 273. 10-18.
Biz metni yay›na haz›rlarken bu dört nüshan›n da karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapt›k. Ancak nüshalar aras›ndaki farklar› dipnotlarda göstermeyi gerekli görmedik. Yazma ve matbu nüshalardaki istinsah hatalar›yla düﬂen cümleleri tamamlayarak
sa¤lam bir metin ortaya koymaya çal›ﬂt›k.

Tarîkat-nâmeler Hakk›nda
Sûfîler, müessisi olduklar› veya ba¤l› bulunduklar› erkânlar›n bey’at, zikir, vird,
k›yâfet, di¤er tarîkat cihâzlar›yla insan ve eﬂyaya karﬂ› davran›ﬂ kurallar› konular›nda Kur’an’da bildirilen veya Hz. Peygamber taraf›ndan uygulanan herhangi
bir usulü esas alm›ﬂlard›r. Söz konusu bu esaslara, zamanla tevhid düﬂüncesine
uygun olarak do¤rudan veya sembolik anlamlar da yüklenmiﬂtir.
Adâb ile ilgili unsurlar›n ço¤u, sabit de¤il, de¤iﬂkendir.73 Adâb konusunda yaz›lan eserlerin çoklu¤u ve her devirde az-çok farkl›l›klar göstermesi, yenilikçi sûfî anlay›ﬂ›yla izah edilebilir.
Bilindi¤i üzere sûfîlerin toplum içinde uygulamalar›yla ilgili hususlar, adâb-› sûfiyye, tarîkat-nâme, erkân-nâme yahut miyâr-› tarîkat denilen eserlerde anlat›lagelmiﬂtir. “Adâbü’l-Müridîn74, ‹rﬂâdü’l-Müridîn75, Adâbü’s-Seniyye76, Sünen-i
Meﬂay›h-› Halvetiyye77, Behçetü’s-Seniyye78, Dürretü’r-Esrâr79 ve Kenzü’l-Feyz80
gibi sûfî literatürde örnekleri olan adâb kitaplar› tasavvuf klasiklerinde ele al›n›p
iﬂlendi¤i gibi, yine, tasavvuf klasi¤i kabul edilen Risâle-i Kuﬂeyrî81, Keﬂfü’l-Mahcûb82, El-Luma83, Cevâmi’ü Adâbi’s-Sûfîyye84, Avârifü’l-Maarif85, Taarruf86 gibi
daha ziyade ›st›lahat-› sûfîyye veya tabakat-› sûfîyye denilen eserlerin bünyesinde de belli baﬂl›klar alt›nda k›smen veya geniﬂ olarak ele al›nmaktad›r. Daha sonraki dönemlerde sûfî uygulamalar› bilhassa Türk mutasavv›flar›nca müstakil risâlelere de dönüﬂerek miyâr-› tarîkat, adâb-› tarîkat, hurde-i tarîkat, tarîkat-nâme,
usûl-i tarîkat, erkân-nâme gibi isimlerle çeﬂitli manzum veya mensur eserlerde
toplan›p mensuplar› taraf›ndan okunmuﬂtur.
Tarîkat pirleri, sonra gelen müceddit mürﬂidler veya halîfeler taraf›ndan yaz›lan, yazd›r›lan veya derlettirilen bu gibi eserlerin tasavvuf tarihi incelendi¤inde
say› itibariyle çok oldu¤u görülecektir.
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Usûlle ilgili olarak bu tür eserlerin yaz›lma sebebi, tahmin edilebilece¤i gibi müride evvela edep sonra tevhit düﬂüncesinde irfan kazand›rmakt›r. Kâmil insanlar, mâna yolcusunun yolda ilerlemesini, usule riâyet etmek ﬂart›na ba¤lam›ﬂlard›r. Sûfîlerin “Usûlsuz vüsûl olmaz” veya “gönül kals›n yol kalmas›n” sözleri,
bu konuda söylenmiﬂtir.
Bolulu Himmet Efendi, derledi¤i Âdâb-› Hurde-i Tarîkat adl› eserinin giriﬂinde
tarîkat-nâmelerin kaleme al›nma sebebini ﬂöyle izah etmektedir:
“Ebu Hafs En-Niﬂaburî, tasavvufun tamam› edeptir. Her vaktin ve her halin bir
edebi vard›r. Her makâm›n bir edebi vard›r. Bunlara uymak laz›md›r. Her zaman
edebe sar›lan kiﬂi büyük insanlar›n makâm›na ulaﬂ›r. Edebi yitiren ise yak›n olmay› umdu¤u makâmdan uzaklaﬂ›r. Kabul olunmay› umdu¤u kap›dan reddedilir, demiﬂtir. Peygamberimiz de, beni Rabbim edeplendirdi ve benim edebim ne
güzeldir, buyurmuﬂtur. S›rr› es-Sakatî de, edep akl›n tercüman›d›r, demiﬂtir. Osman en-Niﬂaburî ﬂunu söylemiﬂtir; edep fakirlerin yolu, zenginlerin de süsüdür.
ﬁimdi benim o¤ullar›m, her biriniz Hak yoluna sülûk edip nasip almak murad
ediniz. Bu risâleye bakt›¤›n›zda Türkçe’dir diye iltifat etmemezlik yapmay›n›z.
Eksiklerini görmek yerine tamamlamaya gayret ediniz. Çünkü bendeniz gücüm
yetti¤i kadar çal›ﬂ›p büyük zatlar›n tarîkat-nâmelerine bak›p her birinden gördü¤üm ve iﬂitti¤im adap ve sohbetlerini; halîfelerin, dervîﬂlerin hizmet, sohbet, yeme içme, oturup kalkma, gelip gitme ile ilgili bütün adâb› mümkün oldu¤u kadar›yla yazd›m. Bundan baﬂka kendi azîzim ﬁeyh Hasan Efendi Hazretleri’nin
dervîﬂi ve halîfesiyken ortaya ç›kan baz› manevî haller de dervîﬂlerimize ve baﬂka tarîkatlardakilere nasihat olmas› için bir miktar yaz›ld›. Âlemlerin Rabbi’nden öyle ümit ediyorum ki, kabiliyetli müridler burada yaz›lan adâb›n hepsine mümkün oldu¤u kadar uyar. Hangi tarîkten olursa olsun, nasipdâr olur.
Belki baz›s›na riâyet etmekle hisse kapar...”87
Sûfîler manen olgunlaﬂman›n, makâm tekmil edip tevhide ârif olman›n en
önemli düsturu olarak usule riâyeti göstermektedirler. Di¤er bütün yaﬂanmas›
gereken makâm ve haller, usule riâyetten sonra tecellî edecektir. Bundan dolay›d›r ki, dîvân› bir tasavvuf ilmihâli olarak kullan›lan XVII. as›r Türk mutasavv›f› Niyâzî-i M›srî de adâb›n önemini;
Kim ki o ﬂehri özledi erenler izin izledi
Adâb-› Hakk’› gözledi irﬂâd ider pîrân kamu
Ehlini bul ol illerin sarp›n geçirsin yollar›n
Y›rtar yal›n›z gideni kurd u peleng arslan kamu
beyitleriyle vurgulamaktad›r. Feyzî adl› ﬂairin Kantar ilâhîsi ad›yla ﬂöhret bulmuﬂ olan muhammesinde miyâr(adâb)›n önemi “Bileyim kendimi dersen yürü
miyâr ara bul” m›sra›yla vurgulanmakta ve ﬂöyle denmektedir:
Ola gör ehl-i feragat dile dildâr ara bul
Bulay›m dersen e¤er lezzet-i dîdâr ara bul
Bileyim kendimi dersen yürü miyâr ara bul
A gönül kendini veznetme¤e kantar ara bul
Râh-› uﬂﬂâka e¤er tâlib isen var ara bul88
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Türk edebiyat›nda, tarîkat-nâme (miyâr-› tarîkat, adâb-nâme, erkân-nâme) türünde yaz›lm›ﬂ pek çok eser vard›r. Arapça, Farsça veya Türkçe yaz›lan bu eserlerden baz›lar› ﬂunlard›r:
Pir Muhammed, Tarîkat-nâme89
ﬁeyh Ali Semerkândî, Adâb-› Tarîkat (Arapça)90
Eﬂrefo¤lu Rûmi, Tarîkat-nâme91
Abdullah ‹lâhî-i Simavî, Tarîkat-nâme92
Bolulu Himmet Efendi, Tarîkat-nâme93
Cemâl Efendi, Tarîkat-nâme94
Ferdî, Tarîkat-nâme95
Emîr Osman Haﬂimî, Tarîkat-nâme96
Haydarî, Tarîkat-nâme97
Herevî, Ebu ‹smail Abdullah bin Muhammed el-Ensârî, Tarîkat-nâme98
Yi¤itbaﬂ› Velî Ahmed ﬁemseddin Marmaravî, Hurde-i Tarîkat99
S›rrî Mehmed Kadirî, Tarîkat-nâme100
Yunus bin Yakub Halvetî, Tarîkat-nâme-i Halvetiyye101
ﬁeyh ﬁabân-› Velî, Miyâr-› Tarîkat102
ﬁeyh Ömer Fuadî, Miyâr-› Tarîkat103
Karabaﬂ-› Veli (Ali Atvel), Miyâr-› Tarîkat veya Tarîkat-nâme104
Abdülmecid Sivasî, Miyârü’t-Tarîk105
ﬁeyh Muhammed Nazmî, Miyâr-› Tarîkat-› ‹lâhiyye106
Niyâzî-i M›srî, Risâle-i Usûl-i Tarîkat107
ﬁeyh Abdullah Salahaddin-i Uﬂﬂâkî ve ﬁeyh Abdurrahman Samî-i Uﬂﬂâkî, Tuhfetü’l-Uﬂﬂâkiyye.108
Mehmed Emin el-Akﬂehrî, Tarîkü’s-Sevâb ve Menfaat-i Hasene.109
Azîz Mahmud Hüdâyî, Tarîkat-nâme110
‹nceledi¤imiz Tarîkat-nâmeler (Miyâr-› Tarîkatler) genellikle ﬂu hususlar› ihtiva
etmektedir:
Mürﬂid kimdir ve mürﬂidin lüzûmu hakk›nda; ‹nabe veya bey’at›n zarureti ve
adâb›; Mürﬂid huzurunda bulunma ve sohbet adâb› hakk›nda; Günlük hayattaki davran›ﬂlar; Ziyaret adâb›; Selâmlaﬂma adâb›; Emanet adâb›; Ulu’l-emre itaat;
Savm ve salât ile ilgili adâb; Halvet ve uzlet adâb›; Helâl kazanç ilgili adâb; Yemek ve sofra adâb›; Uyku adâb›; Taharet adâb›; Binek ve sefer adâb›; Tarîkatin
usulleri; Vird ve evrâd okuma adâb›; Zikir ve esmâ adâb›; Semâ veya devrân
adâb›; Seyr ü sülûk s›ras›nda yaﬂanacak baz› hâller ve makâmlar; Rüyâ ile ilgili
bilgiler ve rüyâ anlatma adâb›; Etvâr-› seb’a ile ilgili hâller; Hilafetle ilgili merasim adâb›; H›rka ve tâc giyme, kemer takma adâb› (v.b.).
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Selâmî Ali Efendi’nin Tarîkat-nâmesi’nin Muhtevas›
Sûfî monografileri yaz›l›rken, incelenen ﬂahs›n ba¤l› oldu¤u erkân ve uygulamalar› mutlaka ele al›nmal›d›r. Bu husus, Celvetî azîzlerinden olan Selâmî Ali ve
silsilesi için de geçerlidir.
Selâmî Efendi, Tarîkat ilm-i hâli niteli¤indeki risâlesinde sûfîlere ve hasseten
Celvetîyye mensuplar›na ait uygulamalar› ana hatlar›yla ortaya koymaktad›r.
Tarîkat-nâme, esasen Celvetî halîfelerinin mürﬂidlerine ve dervîﬂlerine karﬂ›
davran›ﬂlar›n›; sülûklar›nda nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini, günlük virdlerini, k›yâfetlerini, tâc ve kisvelerini, halka ve Hakk’a karﬂ› sorumluluklar›n› izah
etmek üzere kaleme al›nm›ﬂt›r. Risâlede, Celvetîlik kavram› dahil, bu erkânla ilgili baz› uygulamalar›n ince detaylar› verilmektedir. Bu hususlardan baz›lar› daha önce erkân›n kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan Tarîkat-nâme111 adl› eserde dile getirilmiﬂtir. Hüdâyî, söz konusu eserinde Yahya-y› ﬁirvanî’den
beri uygulanagelen umûmî tarîkat adâb›n› özetlemektedir. Fakat Selâmî Efendi
eserinde bu umûmi adâb yan›nda Celvetiyye/Selâmiyye’deki uygulamalar›n detaylar›n› verdi¤i için Pîr’inin eserinden oldukça farkl›l›k göstermektedir.
Bu risâleden anlad›¤›m›z kadar›yla Selâmiyye’nin Celvetîlik içindeki en belirgin
fark› tâc-› ﬂeriftedir. Konuyla ilgili araﬂt›rmalarda da dikkati çekildi¤i gibi, Selâmî Ali Efendi 13 terkli Celvetî tâc›n› 17 terke ç›karm›ﬂt›r. Risâleden de anlaﬂ›laca¤› gibi, uygulamalarda fark yoktur. Dolay›s›yla Selâmî Efendi’nin yazm›ﬂ oldu¤u bu metin, Celvetîlikle ilgili araﬂt›rmalarda göz ard› edilmemelidir.
Selâmî Efendi, Tarîkat-nâme’sinde özetle ﬂu bilgileri vermektedir:

Hak Tâlibi Olan Sûfîler, Sünnete Ba¤l› Olmal›d›r
Hak tâlibi olan sûfîler, Hz. Peygamber’in ve sahabenin sünnetine tâbi olup, onlar›n hâlleriyle hallenmelidir. Hz. Peygamber, ömrü boyunca bir kere bile
Hak’tan baﬂka bir ﬂeye meyletmemiﬂ, devaml› Hakk’a teveccüh ederek zât›na tâlib ve râg›b olmuﬂ ve nûr-› basîret ile Hakk’a ermiﬂtir. Onun gözü daima Hakk’›
görmüﬂ ve varl›¤› Hakk’›n nûrunda yok olmuﬂtur. Sahabe de, Onun sünnetine
tâbi olarak daima tevhîd yolundan gitmiﬂ birbirlerine karﬂ› merhamette ve kulluk görevlerinde yar›ﬂm›ﬂlard›r. Bütün bunlardan maksat, Cenâb-› Hakk’›n rahmetine, ihsân›na ve r›zâs›na ulaﬂmakt›r.
Böyle olunca, Hak taliplerinin de yapmas› gereken, sünnete uyup bid’atlerden kaç›narak Peygamberâne bir hayat yaﬂamakt›r. Selâmî efendi bu noktada dervîﬂin “ehli bid’atden uzlet ve ehl-i tevhîd ile sohbet ve muhabbet üzere olup tevhîd, ibâdet ve
mücâhede ile kalben Hakk’a eriﬂme¤e azîmet” etmesi gerekti¤ini belirtir. Hak tâlibi,
her hangi bir s›k›nt›ya düﬂtü¤ü zaman, ibâdet ve mücâhedesinden vazgeçmemeli,
esmâdan müsemmâya yükselinceye kadar ibâdetlerinde müdâvemet üzere olmal›d›r. Zira, her kimde ibâdet ziyâdedir Allah indinde o, herkesten makbûldür.
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Selâmi Ali Efendi’nin Kabri

Celvetîlik
Selâmî Efendi, risâlesinde Celvetî yolunun tan›m›n› da yapar. O’na göre, “tarîki
Celvetî demek kulun, Allah’›n s›fatlar›yla muttas›f olmas› tarîk› demektir.” Bir kiﬂinin Celvetî’yim diyebilmesi için, “‹ﬂlerin hay›rl›s› orta olan›d›r” hadîsiyle âmil
olmas› gerekir. Buna göre, Celvetî, meselâ yemede ve içmede orta yolu tercih etmeli, sofradan, açla tok aras›nda kalkmal›d›r. Fazla yemek, insan›n tabiat›na kuvvet verece¤i için sâhibini ﬂehvete çeker. Onun için yemek ve içmekten kaç›n›p riyâzet, mücâhede ve ibâdete a¤›rl›k vermeli, tabîat› öldürmelidir. Bu mücâdele,
Mûtû kable en temûtû “Ölmeden önce ölünüz” zuhûr edinceye kadar devam etmelidir. Ayr›ca, ehl-i tarîk, hilâf ile yemek ve içmekten kaç›nmal›d›r. Yine, tevhîd
meclisinin d›ﬂ›ndakilerle dostluk uzaktan olmal›d›r. Uzlet, erkân-› tarîkatdendir.
Selâmî’nin tesbitine göre Celvetî erkân›nda dervîﬂin yapmas› gerekenler ﬂunlard›r: Dervîﬂ, biattan sonra kendisine verilen evrâd› sürmeli; ﬂerîat amellerinde
kusûr etmemelidir. Bir kiﬂi meselâ, günde yüz isti¤fâr, yedi yüz tevhîdi sürse, iﬂrâk, duhâ ve teheccüd namâzlar›n› k›lsa, di¤er ﬂer’î kurallara riâyet etse, Celvetî tarîkinin sûfîlerinden kabul edilir. Ancak, bu kiﬂi, terakkî etmek istiyorsa evrâd›n› ve mücâhedesini günden güne art›rmal›d›r. Böyle yapanlar makbûldür;
yapamayanlar ise, yerilmez.
Dervîﬂlerin sabâh usûlüne, gece ihyâlar›na kat›lmak ve meclislerde hâz›r bulunmak mecburiyetleri yoktur. Yine, tarîkatin özel kisvelerini giymeleri tarîkatin erkân›ndan de¤ildir. Fakat bütün bunlar dervîﬂin mânen terakkî etmesine vesile
olacak ﬂeylerdir. Uyulursa güzeldir, uymayanlar yerilmemelidir.
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Tarîkatten maksat, kalbin Hakk’› bulup, Hak ile olmas›d›r. Hz. Peygamber, “‹ﬂte
bu, benim yolumdur. Ben Allâh’a ça¤›r›yorum” (Yûsuf, 12/108) âyeti mucibince, insanlar› bu makâma davet etti. Dördüncü esmâda, bu maksat hâs›l olur.
Dervîﬂ bu makamdan sonra ibâdetinde kusûr etmezse, Hakk’›n huzurunda elem
çekmeden yaﬂar.

Celvetîlerin K›yâfeti
Celvetî sûfîleri giyimlerinde de orta yolu tercih etmelidir. Buna göre k›yafetin
topukda olan› ifrat; dizde olan› tefrîttir. H›rka veya kaftantan ne giyilirse giyilsin, elbisenin bald›rda olan› hay›rl› ve evlâd›r. Kiﬂi, kendi ihtiyâr›na göre, hâline münâsip bir k›yafet giymelidir. Abâ ve kebe giymek, fukarâ sûretine girmek
tarîkatin rüknü de¤ildir. Ancak ziyâde ameldir. Fukarâ elbisesi giyenlerin terakkîsi kolay oldu¤u gibi, bunlar, tarîkatta de kuvvet bulurlar. Abâ giyilirse hoﬂtur,
ancak, ﬂart de¤ildir. Gönül s›dk ile azîmette olduktan sonra avâm k›yafetiyle de
bütün mertebeler geçilir. Bu konuda elbisenin hükmü yoktur.

Celvetî/Selâmî Tâc›
Selâmî Efendi’nin Celvetiyye’ye getirdi¤i en önemli yenilik Tâc-› ﬂeriftedir. Di¤er
hususlarda O, Pîri Azîz Mahmud Hüdâyî’nin erkân›na oldu¤u gibi ba¤l›d›r. Selâmî, risâlesinde, “tâcta lâz›m olan, on yedi terk cirminde yine on üç terk mikdâr›
ola.”112 demektedir. ‹nceledi¤imiz Selâmî tâc-› ﬂerifleri de bu ﬂekilde dolanm›ﬂt›r.

Celvetî/Selâmî Erkân›nda Hilâfet
Dervîﬂlerin içinden, ihtiyârdan, gençlerden ehl ü iyâl sâhibi olanlardan hilâfete
lây›k ve kâbiliyetli olmayanlar› hilâfete getirmek do¤ru de¤ildir. Bu gibi kiﬂiler
en fazla dördüncü isme kadar yükseltilmeli, hilâfet esmalar›na izin verilmemelidir. Ancak içlerinden, bât›n tasarrufuna meyli olup çal›ﬂkan olanlar›na; mürﬂidine sad›k ve hizmet ehli olanlar›na di¤er isimler de verilebilir.
Çal›ﬂkan oldu¤u ve melekût âlemine ra¤bet etti¤i hâlde s›dk›yyet sahibi olmayanlara, istikametleri ve s›dk›yyetleri ortaya ç›k›ncaya, nefislerinden kurtuluncaya kadar hilâfet câiz de¤ildir. Bu gibiler seccâdelerini terk ederek âleme fitne
ve fesâd saçarak itikâd›n bozulmas›na sebep olabilir.
Dördüncü esmân›n üzerindeki isimler, az çal›ﬂanlara, melekûtdan zevki olmayanlara, dünya sevgisine meyledenlere, dünyevî ihtiyâc› olanlara verilir. Bu gibilere fayda o esmâlarda hâs›l olur. Ancak, bunlara hilâfet verilmez.
Hilâfet, dördüncü esmâda, dünyâ ve ukbâdan gönlünü ay›r›p, manâ âlemine, bât›nda Melekût, Ceberût, Lâhût denilen üç âleme- âﬂ›k olup, bütün sûretleri,
hattâ kendi sûretini bile terk edene verilir. Bu yolda ölmek ve türlü cefalar çekmek huzurlu yaﬂamaktan daha makbûldür.
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Manâ âlemine azîmetden gaye, insan›n marifetinin ve Hakk’a kullu¤unun ziyâde olmas›; hem kendisinin hem de di¤er kullar›n ibâdet ehli olmas›n› sa¤lamakt›r. Hilâfet bunlara izin verilir. Hilâfet, makâm-› enbiyâd›r. Büyük nimet ve devlettir. Ebedî hayâtt›r. Bunun için, kadri ve k›ymeti bilinmeli, de¤me kimseye verilmemelidir.

Halifelerin Uygulamalar›
Tarîkat-nâme’de, hilâfet makam›na getirilen kiﬂilerin uygulamalar›yla ilgili bilgiler de verilir. Buna göre, halîfeler, halka nasîhat etmeye veya çevresine dervîﬂ
toplamaya ra¤bet etmemeli; bir yerde oturup, Hak zikri ile meﬂgul olmal›d›r. Zira, “Mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için bir imtihan sebebidir” (el-Enfâl, 8/28;
et-Tegâbûn, 64/15) âyetinden anlaﬂ›laca¤› üzere, fukarâ, meﬂây›h›n evlâd›; nasihat da, mal›d›r. Bunlar›n ikisi de fitnedir, Ancak ezelde kalbi Hakk’a âﬂ›k olanlar, hilâfet sahiplerini aray›p bulurlar. Halifeler bu Tanr› âﬂ›klar›n› men’ etmeyip biat verebilirler. Yine halîfeler, fukarâya, istidatlar› yoksa, sabâh usûlü yapmalar› için zorlamamal›; mücâhede ve perhîz ile emretmemelidir. Tâlipler bu
konularda kendi ihtiyârlar›yla hareket etmelidir. ﬁeyhler ve halîfeler ibâdet ve
takva konusunda fukarâdan daha fazla gayret göstermelidir.
Yine hilâfet sahipleri, halkdan kendilerine düﬂmanl›k edenlere, ayn› ﬂekilde karﬂ›l›k vermek yerine onlar hakk›nda hay›r-duâda bulunmal›d›r. Bu konuda, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (el-Enbiyâ, 21/107) âyeti onlar için bir
ölçüdür. Hak ehli, kimseye zarar vermemeli, insanlara rahmet ve ﬂevkatle muamele etmelidir. Celvetî tarîkinin hükmü budur ki, “kul, Allah’›n s›fatlar›yla mevsûf
olup, bu s›fatlar› kendinde ›zhâr etmeli”dir. Cenâb-› Hak, Afuvv, Gafûr, Rahîm oldu¤una göre, Hak dostlar›, kendilerine düﬂmanl›k edenlere karﬂ› yine affedici olmal›d›r. Celvetiyye tarîki ashâb›na lây›k olan ancak budur. E¤er, bu düﬂmanca tav›rlardan din ve tarîke her hangi bir zarar gelirse, Cenâb-› Hak, bu âsilerin hakk›ndan gelir. Bu konuda, Resûl-i Ekrem hazretlerinin, kendilerini darb eden kâfirlere
karﬂ› hay›r-duâda bulunup Hak’tan hidâyet istedi¤ini daima hat›rlamak gerekir.
Yine, halîfeler, fukarâdan, gelenlerin gelmesine ve gidenlerin gitmesine sevinip
üzülmemelidir. Herﬂeyi Hak’tan bilip münâcât, muâmelât ve mücâhedât üzere
olmal›d›r. Halk›n hâline asla bakmamal›d›r. Halk ile ilgilenmek mâsivâya meyildir. Hak’tan ayr›lma¤a sebeptir ve kaç›nmak gerekir. Uzlet (yaln›zl›k), en önemli kaidelerdendir. Celvetî ashâb›, sûretten, aﬂ›r› hareketten ve dünyevî sohbetten
uzak durmal›d›r. Di¤er taraftan, bir keder âr›z oldu¤unda, tevhîd hayrete düﬂürdü¤ünde veya gönlüne bir sûret tak›ld›¤›nda, yoruluncaya ve gönlü Hakk’a dönünceye kadar Mevlevî devri gibi devr etmelidir. Devrân, kimsenin olmad›¤› bir
ortamda yap›lmal›d›r. Gündüz yap›l›rsa tevhîd çekilmeli, gece yap›l›rsa esmâ
vurulmal›d›r. Devran, ârizî olan ﬂeyleri yok edip pek çok fayda hâs›l olur.
Celvetî ashâb› ve halîfeleri, tevhîdi günden güne artt›rmal›d›r. Tevhîd çekerlerken kelimelerin harflerine riâyet edip, mesela, “Lâ ilâhe illallâh” yerine “yâ ilâhe illallâh” veya “Hû Hû” yerine “O, O” demekten sak›nmal›d›r.
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Hilâfet hizmeti bütün ibadetlerden üstün olup halîfelerin üzerine farzd›r. Zira,
enbiyâ ve evliyâ bu hizmetle cümle halktan makbûl olmuﬂlard›r. Lâkin, halîfeler bu görevi kendi dünyevî ve uhrevî menfaatleri için kullanmamal›d›r. Mürﬂidlerinin verdi¤i emri Hakk’›n emri bilmeli, onun için gayret edip zahmet ve
meﬂakkat çekmelidir. Kendilerine, hastal›k gibi, halktan kötü söz gibi, sû-i zan
veya dünyevî ihtiyaç gibi her hangi bir elem âr›z olursa, gam çekmeyip, belki
Hakk’a ﬂükr edip ibâdetleriyle meﬂgûl olmal›d›r. Çünkü, bu ona Hak’tan bir ihsan ve lutuftur. Bilindi¤i gibi, “belân›n en ﬂiddetlisi peygamberlere ve velîlere”dir. Belâ, o kiﬂinin evliyâdan oldu¤una delîldir. Lâkin baﬂ›na belâ gelen halîfeler, yine kendilerinde kusur aramal› ve tevbe etmelidirler. Bu kiﬂiler, baﬂlar›ndan belâ def’ oluncaya; kabz basta dönünceye kadar, isti¤fâra, zikre, riyâzata ve
uzlete devam etmelidir.
Di¤er taraftan, tarîkat ehli oldu¤u hâlde kendi tarîk›na ve hizmetine engel olan
birisi ç›karsa, halîfeye gereken, o kimsenin hangi tevhîd mertebesinde oldu¤unu anlay›p hemen kendini o mertebeden daha üst bir makâma ç›karmas›d›r. Daha üst bir makama yükselemezse gayretini artt›rmal›, kendisine düﬂmanl›k eden
o kiﬂinin makam›ndan daha üst bir makama yükselinceye kadar çal›ﬂmal›d›r.
Böyle olunca, o kiﬂinin düﬂmanl›¤› gider, s›dk›yyet sahibi bir kiﬂi olur.
Ayr›ca, bir yerde tarîkat ehlinin ve salih kiﬂilerin çok olmas›, kiﬂiye kuvvettir,
yard›md›r. Böyle kiﬂilerin manevî yard›m›n›n yan›nda, halîfeye düﬂen herkesten
çok çal›ﬂmakt›r. Çal›ﬂan kiﬂi, zamanla muttakilerin imâm›, herkesten azîz olur.
Halife, kendi yoklu¤unu idrâk edip lâhût’a teveccüh üzere yaﬂamal›d›r. Bu hâl
üzere yaﬂayan kiﬂi, yoklu¤unu idrâk edip vücûdun Hakk’a ait oldu¤unu, bu zuhûrât›n Hakk’›n s›fât› ve ef’âli oldu¤unu, Hakk’›n zât›n› bu zuhûrât ile gizledi¤ini yine Hak ile görecektir.
Tarîkat-nâme’de, halîfelerin vâk›’a (rüyâ) tabiriyle ilgili uygulamalar› konusunda da bilgiler verilir. Buna göre, Celvetî halîfeleri tarîkata giren fukarân›n vâk›’alar›n› tâbir ederlerken çok söz söylemekten sak›nmal›; baz› durumlarda tâbiri bir “Fatiha” ile geçiﬂtirmelidir. Zira, çok söz rûhâniyeti giderir; terakkîye engel olup kendilerine zarar verir.
Yine, halîfeler kalbleriyle amel etmeli; yediklerinin ve giydiklerinin temiz olmas›na özen göstermelidir. Yenilen ve giyilen ﬂeylerde, dört ﬂey kalb ile yoklanmal›d›r: Helâl m›d›r, harâm m›d›r, temiz midir, necis midir, halîfe, bunlara bak›p
ona göre davranmal›d›r.
Halifeler, mahlûkâttan hiçbir ﬂeyi kalblerine getirmememelidir. Öyle ki, mürﬂidi olan kiﬂiyi -rahats›z etmemekten kinaye- gönlüne getirmekten bile sak›nmal›d›r. Belki, ﬂeyhi kendini görür ve bât›nda gözetir; her durumda bana imdâd
eder, diye düﬂünmelidir. Ona düﬂen, hizmette kusûr etmeme¤e çal›ﬂmakt›r. Kalbine gelen düﬂüncelerden Rahmanî olanlar›yla amel etmeli, ﬂeytânî olanlar›n›
yapmamal›d›r. Halka tâbi olmamal›, mesela her davet edilen yere gitmemeli, her
sofraya oturmamal›d›r. Bu konuda, manevî tasarrufa ulaﬂ›ncaya kadar sab›r göstermelidir.
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Yine, halîfe, tevekkül ve sab›r ehli olmal›d›r. Tevekkül, insan›n, her durumda,
kalbinde Allâh’tan baﬂka bir ﬂey olmamas›d›r. Sab›r ise, peygamberlerin ve velilerin ﬂân› olup bütün tasarrufun Hakk’a ait oldu¤unu, Hak’tan baﬂka bir vücûdun olmad›¤›n› bilinceye kadar gayretten ibarettir.

TARÎKAT-NÂME
(MET‹N)

Hâzâ Risâle-i Kutbu’l-Aktâb eﬂ-ﬁeyh Selâmî Efendi (k.s.)
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm /106/113
El-hamdüli’llâhi alâ azameti celâlihi v’eﬂküruhu ﬂükrün garîki bî-mutâlaati cemâlihi ve’s-salâtu alâ “Mâ zâga’l-basaru ve mâ tagâ” (Gözü kaymad› ve hadd›
aﬂmad›)114. “Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ” (Birleﬂtirilmiﬂ) iki yay aras› kadar,
hatta daha da yak›n oldu)115 “Muhammedini’l-lezî ashâbihi “eﬂiddâu ale’l-küffâri ruhamâu beynehüm terâhüm rukkean sücceden yebtegûne fadlen minallâhi ve ridvânâ. Sîmâhüm fî-vücûhihim min eseri’s-sücûd” (Beraberinde bulunanlar da kafirlere karﬂ› çetin, kendi aralar›nda merhametlidirler. Onlar› rükûya var›rken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve r›za isterler. Onlar›n niﬂanlara› yüzlerindeki secde izidir.)116 Ve ba’d:
Çünkü, Allâh Teâlâ’n›n Habîbi ve resûlü olan Peygamberimiz (sallallâhu teâlâ
aleyhi ve sellem) hazretleri, kalb-i ﬂerîflerini Hak’dan gayr›ya meyl ettirmeyip,
dâimâ Cenâb-› Hakk’a teveccüh edip, Zât-› pâki tâlib ve râg›b olma¤›n nûr-› basîretleri Hakk’a erip, tâ ki, Hak’la ikisi bir olurdu. Gâh ancak, Hak görünüp, Hazret-i Resûl-i Ekrem (sallallâhua aleyhi ve sellem) nûr-› Hakk’da gâib oluyordu.
Ve ashâb-› kirâmlar› dahi nûr-› tevhîdi inkâr üzere olanlara muhâlefet edip, birbirine merhamet ve ibâdâta tergîb ve kuvvetde olurdu. Hattâ onlar› görenler gâh
rukû’da ve gâh sücûdda görürdü ki yüzlerinde secdenin eseri zâhirdi. Bu cümleden maksûdlar› dahi Allâh Teâlâ bunlara rahmet ve ihsân ve r›zâ-y› ﬂerîfi müyesser eyleye, bu idi. Böyle ol›cak, ma’lûm oldu ki, bize farz ve lâz›m olan, Peygamberimizin sünneti ki, iﬂledi¤i iﬂdir ve dahi söyledi¤i söz dür. Ona tâbi’ olup,
ve ashâb-› kirâma tâbi’ olup, ehl-i bid’atden uzlet ve ehl-i tevhîd ile sohbet ve
muhabbet üzere olup tevhîd ve envâ’-i ibâdât ve mücâhedât ile kalb, Hakk’a
eriﬂme¤e azîmettir. Ve dahi tâ eriﬂince sa’y eylemektir. “Aleyküm bi-sünnetî ve
sünneti’l-hulefâi’r-Râﬂidîne min ba’dî”117 hadîsinin ma’nâs›: benim sünnetime
ve dahi bana kemâl üzere tâbi’ olanlar›n sünnetine tâbi’ olup, sözde ve iﬂde onlara muhâlefet sizde olmaya, demektir. Buna muhâlefet câiz de¤il ve ashâb›na
dahi muhâlefet câiz de¤ildir. “Men sebete nebete” (Sebat eden meyve verir.)118
dahi bu hadîs-i ﬂerîfle âmil olup, ba’z› elem âr›z olmak ile nükûl (ferâgat) olunmaya. /107/ Tâ ecell-i müsemmâ gelince, envâ’-i ibâdâta müdâvemet üzere olalar ve dahi herkese lâz›m olan budur ki, ikrâr›n› ibâdetde geçme¤e sa’y eyleye:
“sâbikû ilâ ma¤firetin (Bir ma¤firete koﬂun)119 âyetine imtisâl ve ashâb-› kirâma
ittibâ’d›r ki, onlar her biri ba’z› ibâdât ve mücâhedât ihtiyâr ederler idi ve onu
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kendilerinden gayr›ya bildirmezler idi ki, gayr›lar o ibâdetden gâfil olmak ile
gayr›y› geçmekdir. R›zâ-y› Hak dahi bundad›r. Bu hased de¤il, belki gayrettir, tâatdir. Allâh Teâlâ: “‹nne ekremeküm indallâhi etkâküm” (Muhakkak ki Allah
yan›nda en de¤erli olan›nl›z, O’ndan en çok korkan›n›zd›r)120 buyurur.
‹mdi, her kimde ibâdet ziyâdedir inda’llâh o, cümle akrân›ndan makbûldür.
Dünyâda da âhiretde de nice fâide hâs›l olur. Ona gayrlardan ziyâde delîl budur
ki: “Ve en leyse li’l-insâni illâ mâ seâ (Bilsin ki insan için kendi çal›ﬂmas›ndan
baﬂka bir ﬂey yoktur)121 âyetidir. Ve dahi “Külû mine’t-tayyibât (Temiz olan ﬂeylerden yeyin)122 âyetine imtisâl eyleyip helâl-i sâfî yerler. Mekrûh ve ﬂübheli
olanlardan hazer ederler.
Bundan sonra tarîk-i Celvetî demek ma’nâs› kul”un” s›fatullâh ile muttas›f olmak, tarîk› demektir.
‹mdi; ﬂunlar ki, Celvetî’yim der, lây›k olan onlara “Hayrü’l-umûr evsatuhâküle’t-tarafeyni mezmûmun “‹ﬂlerin hay›rl›s› orta olan›d›r, her iki taraf (uç) de¤ildir, mezmûmdur”123 hadîsiyle âmil olup ekl ü ﬂürbde ekser zamân vasat itibâr
ederler ki, ziyâde aç ve ziyâde tok olmayalar ve beyn-i mâbeyn gerekdir. Ammâ,
ﬂol zamân ki dâireden hâric yemek olur, gâyet ziyâde edeler. Ve dahi iﬂtihâ var
iken ferâgat etmeyeler ki, vücûd ekle meyletmeyip, tevhîde mutma’in ola, ehl-i
ﬂerîate ziyâde harâm oldu¤u gayr›dan gönül kesmek onlarda bulunmaz. Tarîkat
ehlinde bulunur. ‹mdi, bunlara ibâdet, onlara ma’siyet olur. Hazer gerektir. Bu
takrîrden ma’lûm olsun ki, ehl-i tarîkat, hilâf ile yemek ve içmek câiz de¤ildir.
Dostluk ›rakdan gerektir. Uzlet erkân-› tarîkatdendir. Ve dahi ﬂol zamân ki tabîatlerinde kuvvet bulurlar, o zamân, o, sâhibini ﬂehevâte çeker. Delîl budur ki,
ilâc› ekl ü ﬂürbü gâyet az edip, riyâzet ve mücâhede ve ibâdet ile nice zamân
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meﬂgûl olup, tabîat› öldüreler ki, ﬂehevâtdan ferâgatdir. “Mûtû kable en temûtû
(Ölümden önce ölünüz)124 hadîsiyle amel zuhûra gelmek herkese lâz›md›r.
Ve dahi libâsda vasatu’l-hâli’tibâr edeler ki topukda olmak ifratt›r, dizde olmak
tefrîttir. Evlâ ve hayr olan kabâ bald›rda olmakd›r. Gerek h›rka, gerek kaftân.
Tâc’da lâz›m olan on yedi terk cirminde yine on üç “terk” mikdâr› ola.125
Ve dahi tarîk-i Celvetî erkân› budur ki, biattan sonra ta’yîn olunan evrâd› süreler, ﬂerîat amellerinde kusûr etmeyeler, ancak budur. Meselâ bir âdem yüz isti¤fâr, yedi yüz tevhîdi süre, iﬂrâk ve duhâ ve teheccüd namâz›n k›lsa, dahi ﬂerîata
riâyet eylese, /108/ tarîk-i Celvetî’de sûfî’dir, meclisden men’ olunmaz. Müstehak oldu¤u mikdâr riâyet olunur. “El-mer’u mea men ehabbe (Kiﬂi sevdi¤iyle
beraberdir)136 hadîsiyle ameldir. E¤er hem bu mertebede olup, hem ﬂerîatde kusûr ederse, meclisden men’ oluna. Ammâ, hâricde ﬂikâk ve adâvet görünce, gürûhdan ayr›ld›kdan sonra kendini bulsun ki, “Fa’fu anhüm vasfah (Sen onlar›
affet ve ald›r›ﬂ etme)127 âyetine imtisâl ola. Yine, hâricde ba’z› müdâr gösterile.
‹mdi, bu mertebeden ziyâde ki günden güne evrâd›n› ve envâ’-i mücâhedesini
art›rmak esbâb-› terâkkidendir. Edenler makbûldür. Ammâ, edemeyenler de
mezmûm de¤il.
Sabâh usûlü ve geceler ihyâs› ve dahi meclislerde hâz›r olmak tarîkat kisvesini
giymek erkân-› tarîkatden de¤ildir. Belki terakkiye sebeb ﬂeylerdir. Mümkin
olup edenler fe-bihâ ve illâ levm ü zemm olunmaya.
Ve dahi ﬂunlar ki ihtiyâr, ya tâze, ya ehl ü iyâl sâhibi olmak ile hilâfete lây›k ve
kâbil de¤ildir. Onlar› dördüncü isimde -ki Hakk ismidir-, koyalar. ‹lerideki esmâya izin vermeyeler. E¤er nicesi olup ve bât›n tasarrufuna meyli var ise ve çal›ﬂ›rsa. E¤er çal›ﬂmazsa, ya gâyet teslîm ü r›zâ sâhibi ise tasarrufa ve bât›n saltanat›na ra¤beti yok ise, izin vereler. Kendine yâr olup, o hizmetde olmak ﬂart›yla.
Ve dahi ﬂunlar ki çal›ﬂ›rlar, âlem-i melekûte ra¤bet edeler, ammâ sâd›k de¤ildir,
onlara ne melekûta izin, ne hilâfet câiz de¤ildir. Ta istikâmeti ve s›dk› zâhir
olunca. Ve nefs ü tabîat târl›¤›ndan halâs bulunca. Zîrâ, sonra seccâdesini terk
etmek ile âleme fitne ve fesâd olur ki i’tikâd bozulmakd›r. “Ve’l-fitnetü eﬂeddü
mine’l-katli (Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür)128 âyetine nâz›r olalar.
Muhassal-› kelâm, tarîkatden maksûd, kalb Hakk’› bulup, Hak ile olmakd›r. Bizim Peygamberimiz bu makâma da’vet eyledi ki, ”Kul hâzihi sebîlî ud’û ilallâhi (De ki: ‹ﬂte bu, benim yolumdur. Ben Allâh’a ça¤›r›yorum)129 âyeti delîldir.
‹mdi, dördüncüde bu maksûd hâs›l olur. Ondan sonra ibâdetde kusûr etmezse,
huzûr-› Hak’da elem çekmez, ki kendine lâz›m hizmeti görmüﬂ olur.
‹mdi, ma’lûm oldu ki, dördüncüden öteye izin ﬂunlarad›r ki, çal›ﬂmas› az ola,
ba’z› zevki melekûtdan olmak ve sürmek için ilerideki esmâya izin vereler, ya
budur ki mütelevvindir. Dünyâ ihtiyâc› var, ya muhabbeti var, kuvveti dahi azd›r; ona verilir ki, ba’z› menâfî o esmâlarda hâs›l olur. O da maksûduna koyulsun. Ammâ, bunlara hilâfete izin harâmd›r, ma’s›yettir, hazer oluna. Esmâ-i melekûta ve hilâfete izin ﬂunlara helâldir ki, dördüncüde sûretden, belki dünyâ ve
ukbâdan gönlünü ay›r›p, âlem-i ma’nâya, -ki, bât›nda Melekût, Ceberût, Lâhût
derler, üç âlemdir- /109/ âﬂ›k olup, cemî’-i sûreti hattâ kendi cesedin bile terk ey153
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leye. Bu yolda ölmek ve envâ’-i cefâ çekmek kalbinde sâ¤ olmakdan ve safâ sürmekden makbûl ola. Ve bu âlemlere azîmetden murâd, ma’rifeti ve Hakk’a kullu¤u ziyâde olup, hem kendi ibâdet ede, hem nice kullara etdirmek ola. ‹mdi,
bunlara izin verilir. Tamâm s›dk› ve istikâmeti zuhûra gelirse ve illâ verilmez.
Makâm-› enbiyâd›r, ni’met-i uzmâ ve devlet-i sermediyye ve hayât-› ebediyyedir. Kadri ve k›ymeti bilinip, de¤me kimseye verilmeye.
Ve dahi hilâfetden sonra lâz›m olan budur ki, halka nasîhat etme¤e ve fukarâ
cem’ etme¤e aslâ ra¤bet etmeye. Hemân bir yerde oturup, Hak’tan gayr› kalbine
gelmez olma¤a çal›ﬂa. Va’z u nasîhatdan ve fukarâ cem’inden ba’z› mertebe kaça
ki “‹nnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün (Do¤rusu mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizin için bir imtihan sebebidir)130 âyetine nâz›r olup, fukarâ meﬂâyihin evlâd›d›r, va’z dahi mâl›d›r. ‹mdi, ikisi de fitnedir, ra¤bet etmeye. Lâkin, el-mukadder kâindir, ezelde kalbi Hakk’a âﬂ›k olanlar onu bulup isterler. O zamân men’ etmeyip bîat vereler. Ammâ sabâh usûlüne ve ba’z› ehibbâlara gelmek ile ve ba’z›
mücâhede ve perhîz ile emretmeyeler, ta kendi müstaîd olup, tarîk-i Hak’dan teveccüh erince “Ve lâ tuﬂtit ve’hdinâ (Haks›zl›k etme; bize do¤ru yolu göster)131
âyetine nazar edeler ki güç etmeyip, âsânl›k ile delâlet etme¤e delîldir.
Muhassal-i kelâm, emr-i sülûk bir emr-i ihtiyârîdir. Herkesi ihtiyâr› üzere koyup, ziyâde teklîf olunmaya. Belki ﬂeyhin kendine lâz›md›r ki, “Ve cealnâ li’lmüttekîne imâmâ (Ve bizi müttakîlere (takvâ sahiplerine) (önder) imâm
k›l!”132âyetine nâz›r olup, cümle etk›yâdan ve sâir sulehâdan ziyâde ibâdet etme¤e sa’y eyleye ki tâat meydân›nda cümle muttakîleri geçip, cümleye imâm ola
ki, ma’nâs› cümle onun ard›nda kal›p o cümleden ileride olmakd›r. Nitekim, enbiyâ ve kibâr-› evliyâ bu makâmda biri birinden mümtâz olup, ziyâde fazîlet ve
ﬂeref bulurlar. Sen dahi bu meydânda kendini dene ki, cümleden ziyâdeye mi
kâdir olursun; yoksa n›sf›ndan, yoksa selâsinden, ona göre izzet bulas›n. Ve
halkdan kendüye adâvet eyleyenler hakk›nda adâvet etmeyeler; hayr edeler. “Ve
mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn (Resûlüm! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik)133 âyetine nâz›r olup, kimseye zarar kasd etmeyeler. Belki her gürûha ve her ferde rahmet ve inâyet kasd edeler.
Tarîk-i Celvetin hükmü budur ki, kul s›fâtullâh ile mevsûf olup, Hakk’›n s›fat›n
kendinde ›zhâr edesin.
‹mdi, Allâh Teâlâ’n›n Afuvv, Gafûr, Rahîm olmak s›fat›d›r. Kâfirler ve âsîler adâvet ve muhâlefet edip, emrini tutmazlar ve ﬂân-› ﬂerîfine lây›k de¤il nice sözler
söylerler. Ol afv edip yine rahmet ve inâyet eder. Tarîk-i Celvetiyye ashâb›na lây›k olan ancak budur. E¤er, ol adûnun adâveti, /110/ tarîkine ve dînine zarar ederse, onun Hak hakk›ndan gelir. ‹’tikâd bütün ola ki “el-veliyyü men yetevellallâhe
emrehu” (Veli, iﬂini Allah’a b›rakan kiﬂidir)134 diye. Resûl-i Ekrem (sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem) hazretleri, kendilerini darb eyleyip ve helâkine kasd eden kâfirlere hay›r duâ eyleyip, Hak’dan hidâyet isteyiverdi¤i dâimâ hât›rda gerektir.
Ve dahi fukarâdan gelenlerin gelmesine ve gidenlerin gitmesine surûrda ve gamda olmaya. Cümleyi Hak’dan bilip münâcât ve envâ’-i tâat ile muâmelât ve mücâhedât üzere olalar. Halk›n hâline aslâ nazar etmeyeler, mâsivâya meyldir,
Hak’dan ayr›lma¤a sebebdir, hazer gerektir, uzlet rükn-i azîmdir.
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Ve dahi lâz›m olan budur ki, ziyâde sûretden ve ziyâde hareketden ve mesâhibden hazer gerektir. ﬁol zamân ki, bir keder âr›z olur, hâricden; ya tevhîd hayret
verir; ya gönül bir sûrete düﬂer, Mevlevî devri gibi devr eyleyeler tâ yorulunca
ve gönül Hakk’a bütün dönünce. E¤er gündüz devr ederlerse tevhîd ile, gece
devr ederlerse, isimle edeler ki, cümle esmâ birdir câizdir. O âr›zî olan ﬂeyler
def’ olup, nice menfaat dahi ol isimlerde hâs›l olur; denilmez. Men lem yezuk
lem ya’rif (Tatmayan bilmez)’dir. Lâkin, ﬂart budur ki, bunu kendinden gayr›
kimse görmeye ve bilmeye ve bildirmeye. Herkesin kendine mahsûs ba’z› ibâdeti gerektir ki, onunla Rabbine münâcât ve muâmele ve kulluk eyleye, gayr›n ondan aslâ haberi olmaya.
Ve dahi kiﬂiye lâz›m olan budur ki, herkesin ihtiyâr›na göre ve hâline münâsib
olmas›na göre ola. Abâ ve kebe giymek ve fukarâ sûretine girmek rükn-i tarîkat
de¤ildir. Belki bir ziyâde ameldir. Onunla terakkî ve tarîkatda kuvvet hâs›l olur.
Mümkin olursa hoﬂ, olmazsa lâz›m de¤ildir. Gönül s›dk ile azîmetde ol›cak
avâm libâs›nda iken cümle merâtib ele gelir, olmazsa gelmez, libâs›n hükmü
yokdur. Hemân tevhîdi art›ralar, hurûfuna riâyet edip “Lâ ilâhe” diyecek yerde
“yâ ilâhe”, “lâ yilâhe illallâh”; ve “Hû Hû” demekde “O, O” demekden hazer gerektir.
Bundan sonra hilâfet hizmetine me’mûr olanlara lâz›md›r ki, o hizmeti kendinin üzerine farz bile ki, cümle farzlardan ve envâ’-i ibâdâtdan efdal bile. Zîrâ,
enbiyâ ve kibâr-› evliyâ bu hizmetle cümle halkdan makbûl oldular. Lâkin, kendi için bunda bir fâideye kasd etmeye, gerek dünyevî ve gerek uhrevî. Belki ﬂeyhinin emrini Hakk’›n emri bilip, onun için gayret edip zahmet ve meﬂakkat› ihtiyâr edeler. E¤er ba’z› elem âr›z olursa, ihtiyâc gibi ve maraz gibi ve halkdan
ba’z› sözler gibi ve sû-i zann gibi /111/ gam çekmeyip, belki Allâh Teâlâ’ya ﬂükürler eyleyip gûnâgûn ibâdetleriyle meﬂgûl ola. Zîrâ, o, ona ihsân-› tâmd›r ve
lütufdur ki, “Eﬂeddü’l-belâi ale’l-enbiyâi sümme’l-evliyâi sümme’l-emselu fe’lemsili” (Belân›n en ﬂiddetlisi, peygamberlere, sonra velîlere, sonra da bunlar›n
benzerlerinedir.)135 hadîsi delâleti üzere, o kiﬂinin evliyâdan oldu¤una onlar delîldir. ‹mdi, mesrûr olsun. Lâkin, yine kendüye töhmet edip diye ki “bana Rabbim bu belây› verdi ki, benim bu makâmda kusûrum vard›r ki, ya makâm›n hükmüne riâyet edemeyip, mâsivâya meyl etmiﬂimdir, yâhûd kendime varl›k mülâhaza etmiﬂimdir, yâhûd dahi ileride makâmâta eriﬂmek için sa’y etmekte kesel
ve battâll›k vard›r. Elbette bunlardan biri için bu belâlar bana”, deyip isti¤fâra
ve devâm-› zikre ve kemâl-› riyâzata ve uzlete ve gûnâgûn mücâhedeye yüz tuta ki, onu görenler kemâl üzere merhamet edip, esirgeye. Tâ o belâlar def’ olup,
kabz basta, gam sürûra, adâvet sadakâta tebdîl olunca çal›ﬂa. Hâs›l-› kelâm hulefâya lâz›m olan dâimâ tâata dürüﬂmekdir. E¤er belâ görürlerse, kusûrdan halâs› için, e¤er kendilerden veyâ kendine tâbi’ olanlarda r›zâ-y› Hakk’› ve ihsân›
görürlerse ﬂükr için de delîl: Hazret-i Resûl-i Ekrem ve Habîb-i Muhterem (sallallâhu aleyhi ve sellem) gecelerde tâatta ola ola mübârek tabanlar› kabard›kda
“Elem ekün abden ﬂekûrâ” (ﬁükr eden kul olmayay›m m›)136 buyurduklar›d›r.
Ba’dehu, e¤er ehl-i tarîkatdan ba’z› kimse zuhûr edip onun tarîk›na ve hizmetine mâni’ olursa lâz›m olan budur ki, o kimsenin merâtib-i tevhîdden hangi ma155
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kâmdad›r, makâm›n bula. Ondan sonra hemen kendini o mertebeden âlî olan
makâmda tuta. Ekser zamân e¤er makâm-› a’lâya kâdir de¤il ise, o adûnun makâm›ndan ziyâde çal›ﬂ›p, tevhîde meﬂgûl ola, tâ kendinin o adûdan kavî olup,
adû kendinden zaîf oldu¤u zâhir olunca. Ondan sonra adâveti gider; sadâkat
semtini tutar, kendinin ne hâlde oldu¤unu bilir, onun hizmetinde olur, hakîkat
âleminde ve bu âlemde ne olursa olur.
Muhassal-i kelâm, bir yerde ehl-i tarîkat ve sulehâ çok olmak kiﬂiye kuvvetdir,
yard›md›r. Hakîkate göre e¤er seni tahkîr ve adâvet ederlerse de kay›rmaz. Zîrâ,
hizmetkâr a¤as›na kömür tutmak137 ola gelmiﬂtir. Hemen sen sana lâz›m olan›
gör ki, cümleden ziyâde sa’y etmek, Hak’dan gayr› hât›ra getirmemek ile inda’llâh cümlenin reîsi olup imâm-› etk›yâ olas›n. “Ve cealnâ li’l-müttekîne imâmâ (Ve bizi müttakîlere (takvâ sahiplerine) (önder) imâm k›l!)138 âyet-i kerîmesinin ma’nâs› “Yâ Rabbi, bizi sen /112/ cümle ehl-i takvâ olanlardan ziyâde takvâ sâhibi eyle demektir. ‹mdi, sen cümleyi geçersen, Hak kat›nda cümlenin
makbûlü ve lâbüd, belki bu âlemde cümleden azîz olursun. Hemen sa’y üzere
olup Hak’dan gayr› bir ﬂeyi gönlüne getirmeyip, gerek onlard›r, gerek gayr›d›r.
Belki dâimâ cânib-i a’lâya, melekût’a, belki ceberût’a belki tevhîd ile kendini
yok edip lâhût’a teveccüh üzere olas›n. Ba’z› zamân kendi vücûdunu aslâ bulmay›p, belki cümle ecsâm mahv olup ancak vücûd Hakk’›n ve cümle zuhûr
eden zuhûrât Hakk’›n s›fât› ve ef’âli oldu¤unu yine Hak ile göresin ki “Küntü
sem’ahu ve basarahu” (Onun gören gözü, iﬂiten kula¤› olurum)139 hadîsi muktezâs›nca, senin gözün senin de¤il, belki Hakk’›n; kula¤›n ve dilin senin de¤il,
belki Hakk’›nd›r. Bu ma’nây› kemâl üzere ﬂuhûd edesin ki, Hak cümle iﬂi iﬂleyip, s›fât›n ›zhâr edip durur. Lâkin, kendi zât-› pâkin bu s›fâtlar ile setr eylemiﬂ,
saklam›ﬂ. Bu görünen esmâs›d›r, s›fât›d›r, kendinin ayn› de¤il, gayr› de¤il. Belki
bir vecihle ayn›d›r ki, cümle her nefesde ondan zuhûr eder onundur. Ve bir vecihle gayr›d›r ki, zîrâ, ona bu göz nûru ermez ve hayâl tasavvuruna gelmek muhâld›r. Dahi O’nun zât›n›n evveli yok, belki evveli bî-ibtidâd›r, kadîmdir. Dahi
âhiri yok, belki âhiri bî-intihâd›r, bâkîdir. Dahi, aslâ, ne zamâna ne mekâna
muhtâc de¤il. Belki zamân ve mekân vücûdda ve bekâda ona muhtâcd›r ki, zîrâ
zamânda ve mekânda O’nun ba’z› s›fât›n›n zuhûrudur. Yoksa ﬂey’ âher de¤ildir.
‹mdi, bu veche nazar eyle cümle kâinât Allâh Teâlâ’n›n kullar›d›r. Gerek insân,
gerek hayvânât, gerek nebâtât, gerek canl›, gerek câns›z kullukdad›r ve tevhîd ve
tesbîhdedir. Kimi ihtiyâr ile, kimi ›zt›râr ile, kimi bilir, kimi bilmez. Delîl: “Ve
in min ﬂey’in illâ yüsebbihu bi-hamdih (O’nu hamd (övgü) ile tesbih etmeyen
hiçbir ﬂey yoktur)140 âyetidir. ‹mdi, sen dahi bu cümlenin birisin, bildin çünki.
Çal›ﬂ cümleden ziyâde tâate ki cümleden makbûl olas›n.
Bundan sonra lâz›m olan tarîkata giren fukarân›n vâk›’as›n ta’bîrde gâyet ihtirâz
edeler, çok söylemekden. Zîrâ, kendüye zarard›r, rûhâniyyeti giderir ve terakkîden kor. ‹mdi, hemân kifâyet mikdâr› birkaç kelâmdan sonra müsâhabet etmeye, gerek dünyevî, gerek uhrevî. Belki, bir fâtiha-i ﬂerîf ile kald›r›vere. Ve dahi
her kim huzûrlar›na gelirse, bir fâtiha deyivereler. Lâz›md›r ki, “Ve salli aleyhim inne’s-salâteke sekenün lehüm (Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir,onlar› yat›ﬂt›r›r)”141 âyetiyle ameldir. Bundan sonra lâz›m
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olan kalbleriyle amel edeler ki, bât›n âlemine nazar edip, akl ile sûrete ve zâhire nazar olunmaya. ﬁu zamân ki zâhirden bir dünyâ feth olur. Gerek taâm ve gerek libâs, gerek dirhem, gerek gayr›, kalbleriyle teveccüh edip, dört ﬂeyi yoklayalar ki, helâl m›d›r ve harâm m›d›r, pâk m›d›r de¤il midir. E¤er helâl ve pâk ise
kabûl ve isti’mâl edeler. E¤er harâm yâhûd helâl ammâ pâk de¤il ise ki necâset
de¤en libâs gibi kelb ve fâre ve merkeb ve tavuk ve pisi de¤en taâm gibi, dahi
hayz gören ya nifâs olan avret ve câriyesi gibi, terk etmesi farz ve lâz›md›r, terk
eyleye, yap›ﬂmaya. Dahi, dünyâdan bir ﬂey getirip verdikde eline almaya. Bir yere kodurup, ba’dehu ala. Bu minvâl üzere yoklay›p, nice gerekse âmil ola.
Bundan sonra hulefâya lâz›m olan, mahlûkâttan bir ﬂey kalbine getirmeyip, hattâ mürﬂidi olan ﬂeyhi hât›r›na getirmekden hazer gerekdir. Belki ﬂeyhi kendüyi
görür ve bât›nda gözedir. Her mahalde bana imdâd eder, diye i’tikâd eyleyip,
ﬂeyhi arka ve gözcü bile de hemân kendüye lâz›m olan hizmetde kusûr etmeme¤e çal›ﬂa. Ve dahi dâimâ Allâh Teâlâ’dan tevfîk ve hidâyet isteye. Ve dahi kerîmdir, ihsân eder, diye hüsn-i zann eyleye.
Ve dahi kalbine gelen hât›rada aklen isti’mâl eyleyip göre, Rahmânî midir yoksa ﬂeytânî midir. Delîli budur ki, e¤er kalbe düﬂen tarîkata ve dîne fâideli ve âhirete ve cânib-i Hakk’a teveccüh ve muhabbete nef’î var ise Rahmânî’dir, amel
edeler. De¤il belki dünyâya ve tabîat›na lâz›m ve münâsib ise ﬂeytânîdir, terk
edeler. Dahi her biri için delîl çokdur, yoklana.
Ve dahi mühim ve lâz›m olan budur ki, kimsenin sözüne ve iﬂine tâbi’ olmayalar. Zîrâ, onlar, gayr› tasarruf etmiﬂ olur. ‹mdi, gayra tasarruf olunmay›p, belki
gayr›y› tasarrufa kasd eyleye. Hattâ ba’z› yere da’vet olundukda hemân kabûl etmeye ki, tasarruf olunmuﬂ olur. Belki açl›¤›n dinçli¤ine tutup bir bahâne ile def’
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eyleye. Enbiyâ ve evliyâ gayretin çekip tasarrufa mâlik olunca sabr eyleye. E¤er
ziyâde ikdâm olunursa ücret-i kadem diye bir mikdâr ﬂey’i kendi hâline ve
da’vet sâhibinin hâline münâsib ala ki, kimseye tâbi’ ve tasarruf olunmam›ﬂ, belki kesb için varm›ﬂ olur.
Ve dahi cemî’-i zamânda üç ﬂeyi kendüye farz ve lâz›m bile. Belki, sab›r ve tevekkül ve kemâl-i fenâd›r. “Ve men yetevekkel alallâhi fehüve hasbuhu” (Kim
Allah’a güvenir, tevekkül ederse, O, ona yeter)142 âyetinin ma’nâs› zuhûra gele
ki /114/ Allâh Teâlâ an› gayra muhtâc etmemekdir.
‹mdi, bilmek gerek ki, Allâh’a tevekkül nedir?
Evvelâ budur ki, Allâh Teâlâ beni halk eyledi, bu kadar ihsân etti, çünki, ﬂimdiden sonra beni gayra muhtâc etmez. Hemân bizde kusûr olmaya, diye i’tikâd eyleye.
Sâniyen budur ki, kalbinde Allâh Teâlâ’dan gayr› komaya, zâhir vücûdunda kalbe hâkim, kalbde Hak hâkim ola, ki, cümle vücûd Allâh Teâlâ’n›n kabzas›nda ve
tasarrufunda oldu¤una kemâl üzere ona keﬂf ve zâhir ola, tevhîd ve tarîkat sebebiyle. Hakîkat-i tevekkül iﬂte budur.
‹mdi, Allâh Teâlâ kuluna kifâyet etmek tevekkülüne göredir. Azda az, çokda
çok.
Ve ma’lûm olsun ki, sab›r cemî’-i enbiyân›n ve kibâr-› evliyân›n ﬂân›d›r ki,
onunla muttas›f olup, bu âlem-i mülke nazar etmezler. Belki bunda fakr u ihtiyâc› ve mezelleti ve Hak yolunda mücâhadeyi ihtiyâr edip kalbleriyle âlem-i melekûta -ki, âlem-i rûh ve âlem-i ma’nâd›r.- tâ rûh nedir, hakîkat üzere bilip ve
bulunca tamâm rûhu ve ona lâz›m ma’nâlar› keﬂf ü zevk edip, vâs›l oldukdan
sonra rûhlar›yla âlem-i ceberûta teveccüh edip ona tâlib olurlar ki, o esmâ-y›
Hak ve s›fât-› Hak âlemidir. Tamâm bu s›r hâs›l olup, Allâh Teâlâ’n›n esmâs› ve
s›fât› keﬂf olup, bu cümle kâinât›n hakîkatine vâs›l olur. Her zerre vücûdu nerden al›r; dahi bekâs› ne iledir ve nice olur, bildikten sonra s›rr ile zât-› Hakk’›n
vahdetin dahi cümleyi ihâtas›n ve ihdâs ve icâd etmesin görüp, eﬂyâdan bir
ﬂey’in aslâ bir ﬂeyde alâkas› yok. Hep tasarruf Hakk’›n; belki Hak’dan gayr› bir
vücûd dahi yok. Hemân vücûd ve hükm ve tasarruf cümle zâhir ve bât›n O’nunla kâimdir. O’nun için Ol Hayy u Kayyûm’dur, Ehad ve Samed’dir, lem yelid ve
lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad’dir.143
Yâ men lâ Rabbe gayruhu ve lâ ilâhe sevâhu vefaknâ fi’l-kavli ve’l-ameli limâ tühibbühüm ve terdahum lâ mevcûde illâ Hû
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bkz. Band›rmal›-zâde, Ahmed Münib, Mir’âtü’t-Turuk, Dersaadet 1306, s. 39.
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1965, s. 688; Ayvansarayî Hüseyin: Vefeyât, vr. 36a; H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî-Hayat› Eserleri Tarîkati, ‹stanbul 1999, s. 245.
6 “Abdullah Efendi, Hüdâyî Dergâh›’nda yetiﬂmiﬂ, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfesi Mu’kad Ahmed Efendi (ö. 1636)’den seyr ü sülûkunu tamamlad›ktan sonra bir müddet Manisa’da irﬂada memur olmuﬂ, bilahare ‹stanbul’a gelmiﬂtir. Burada önce Zeyrek Zaviyesi ﬂeyhli¤ine daha sonra Atik
Ali Paﬂa Camiindeki Kâs›m Çelebi zaviyesi ﬂeyhli¤ine getirilmiﬂtir. Buradan Tophane K›l›ç Ali Paﬂa Camii ve Fatih Câmii vâizli¤ine tayin edilmiﬂtir. Abdullah Efendi’nin Bî-çâre mahlas›yla yazd›¤› ilâhîleri bulunmaktad›r. 1068 (1657)’de vefat eden ﬂeyhin kabri Üsküdar Miskinler Tekkesi’ndedir. H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî-Hayat› Eserleri Tarîkati, ‹stanbul 1999, s. 245; Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., c. I, s. 317-322; Evliyalar Ansiklopedisi, c. X, ‹stanbul 1992, s. 217.
7 ﬁeyhi Mehmed Efendi, a.g.e., s. 91; Ayvansarayî Hüseyin, Vefeyât-› Ayvansarayî, Süleymâniye Ktp.
Uﬂﬂâki Tekkesi Bl. Yz. Nu: 365, vr. 36a; Mehmed Tevfik Efendi, Mecmû’atü’t-Terâcim, ‹Ü. Ktp. Ty. 192,
vr. 60b-61a; Ahmed Rif’at, Lügat-› Tarihiyye ve Co¤rafiyye, c. III-IV, ‹stanbul 1299. s. 47; ‹smail Hakk›,
Silsilenâme-i Celvetiyye’sinde (bk. s. 159) ﬂöyle demektedir: “Selâmî Bursa’da oturmakta iken ﬂeyhi
Hüdâyî Hazretleri’nin âhirete yürümesinden sonra, yerine konulacak evlâd› olmad›¤›ndan, müridler
Ahmed (?) Selâmî Efendi’den rica edince Üsküdar’a nakledip, ﬂeyhinin irﬂâd seccâdesine oturdu. Azîz
Mahmud Hüdâyî ks. Hazretlerinden iki halîfe gelmiﬂtir: Ahmed Selâmî Efendi, Cennet Efendi.”
8 Mehmed Tefvîk, ﬂeyhin bu serencâm›n› “Zâkir zâde ﬂeyh Abdullah Celvetî’den ahz-i yed-i inâbet ve riyâzât-› ﬂâkkaya muvâzebet ile âbir-i kantara-i mecâz ve müstahlef ve mücâz olup mahrûsa-i Burusa’ya hicret ve bir zâviye binâ edip seccade-güster-i ikâmet iken...” (bk. a.g.e., ayn› yer)
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Tevfik Efendi, Mecmû’atü’t-Terâcim, ‹Ü. Ktp. Ty. 192, vr. 61a.) kelimenin asl› “Divitçi-zâde” (veya Devâtî-zâde)’dir.
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Halil Efendi tayin edilmiﬂtir. Halil Efendi M›s›r’a nefyedilince, yerine Divitçi-zâde’nin halîfesi
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