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Balkanlar’da Celvetîlik ve 
Münîrî-i Belgrâdi

T A X H ‹ D ‹ N  B Y T Y Q I
Tacettin Bitici, Araflt›rmac› - Yazar Kosova 

BULGAR‹STAN’DA CELVETÎL‹K:

Filibeli ‹smail Efendi:
Filibe kasabas›ndand›r. Babas›, Alâeddîn b. Muhsin Efendi Filibe’de Halvetî tek-
kesinde postniflîndir. Babas›n›n vefât›ndan sonra tahsîl için ‹stanbul’a gelir. ‹stan-
bul’da Azîz Mahmud Hüdâyî’ye intisâb eder. Seyr u sülûkunu tamamlad›ktan
sonra hilâfet al›r ve Hüdâyî’nin emriyle Filibe’de babas›n›n zâviyesine postniflîn
olarak gider. Bu tekkede 20 sene Celvetîli¤i neflreder. Hacca gitmek için ‹stanbul’a
geldi¤inde, Ayasofya câmiinde vaz eder. bu vaz›n› Sultan IV. Murad çok begenir
ve hacc dünüflünde ‹stanbul’da ikâmet etmesi için ferman buyurur. 1052/1642 y›-
l›nda vefât eder ve Çukurhamâm civâr›nda inflâ ettirdi¤i zâviyeye defnedilir. 
Osmân Efendi - Sofyal› 
Yusuf Efendi - Pravadi
Tatar ‹brâhîm Efendi
Tatar ‹brâhîm Efendi K›r›m’dan gelip, ilim tahsîlinden sonra Nûreddînzâde’den
tarîkat›n› tamâmlar. Bir müddet Cerrahpafla Câmiinde vâizlik yapm›fl. Nûred-
dînzâde’nin vefât›ndan sonra Küçük Ayasofyâ’da fleyhinin yerine nasbolunup,
mürflid olur.1

Salâtîn câmiinde va’z edip, tefsîr ve hadîs okuturmufl.2  Hüseyin Vassâf, Tatar ‹b-
râhîm Efendi’yi  Azîz Mahmud Hüdâyî’nin halîfesi olarak zikreder.3

Atâî ve Süreyya Bey 1001 h./1593 m. y›l›nda vefât etti¤ini söylerken,4 Münîrî
Efendi 999 / 1590-91 y›l›nda vefât etti¤ini ifâde etmektedir.5 Mehmed Tâhir ise,



.

Azîz Mahmud Hüdâyî
türbesinin yan›ndaki
hazireden bir bölüm 



1042 h./1634 m. y›l›nda vefât etti¤ini zikretmektedir.544 Mehmed Tâhir’in ver-
mifl oldu¤u bu târih yanl›flt›r. 

Eserleri:

Etvâr Manzumesi
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., T›rnpval› 334 (vr. 85-87 - Osm); 
Fethu Merâtibi’l-Kulûb
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Pafla 763 (vr. 43b-49a - Arp); 
Kitâbu’l-Kudve ve Risâletü’l-Üsve
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Cârullâh 2079 (vr. 131-139 - Arp);
Medâricu’l-Meliki’l-Mennân fî Beyâni Maârici’l-‹nsân
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Musalla Medresesi 2004 (vr. 259 - Arp); Ba¤dadl› Vehbi 699
(vr. 185 - Arp); Reîsu’l-Küttâb 1135 (vr. 200 - Arp);
Risâle Fî Beyân-i Esrâr-› Asâ-y› Mûsâ ve’l-Yedi’l-Beyzâ
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 46-51 - Arp); Cârullâh 2079 (vr. 43-52 - Arp);
H.Hüsnü Pafla 763 (vr. 81b-86b - Arp);
Risâle-i ‹brâhîm K›r›mî
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Konya Belediyesi ‹zzet Koyuno¤lu fiehir Müzesi Ktp., 13924 (vr. 6 - Osm);
Risâle fî Nefl’et
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Pafla 763 (vr. 70a-78a - Arp);
Risâle fî Ta’bîri’r- Rü’yâ
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Cârullâh 2079 (vr. 52-55 - Arp);
Risâle fi’t-Tasavvuf
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 38-46 - Arp); Millet Ktp., Ali Emiri RY 815
(vr. 25-30 - Arp);
Risâle fî Tefsîr-i âyeti’n- Nûr
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp.,Fâtih 5381 (vr. ???);
Risâletu’l-Ehâdîs
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
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Çorum ‹skilip ‹lçe Halk Ktp., 1247 (vr. 82 - Arp) (dört risaleli);
Risâle fi’l-Küfri’l-Hakîki ve’l-‹slâmi’l-Mecâzî
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Millet Ktp., Ali Emiri RY 815 (vr. 21-25 - Arp);
Sultân Murâd Hân’a Dâir Bir Risâle
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Pafla 763 (vr. 103b-111b - Osm);
Tasavvufa Dâir bir Risâle 
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., H.Hüsnü Pafla 763 (vr. 100b-103a - Osm);
Tefsîru Sûre-i Kureyfl
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 32-34 - Arp);
Tefsîru Sûre-i Kadr
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniye Ktp., Laleli 1512 (vr. 34-38 - Arp);

Atpazarî Osmân Efendi 

“Fadl-› ‹lâhî” diye meflhûrdur. fiumnuludur. Tahsîl için ‹stanbul’a gelir ve Atpa-
zar› semtinde ikâmet etti¤i için Atpazarî diye an›l›r. ‹stanbul’da Zâkirzâde Ab-
dullâh Efendiye intisâb eder ve hilâfet al›r. fieyhinin emriyle Aydos’a halîfe ola-
rak gider. Aydos’ta fleyhinin vefât›na kadar kal›r. Sonra ‹stanbul’a düner. Mago-
sa’da sürgünde bulundu¤u esnâda 1102/1690 y›l›nda vefât eder ve orada defne-
dilir. ‹smail Hakk› Bursevî’yi bu zât yetifltirir. Birçok eser te’lif etmifltir. 

BOSNA

Abdürrahmân Efendi - Bosna

ARNAVUT ETN‹K TOPRAKLARINDA CELVETÎL‹K

Manast›rl› Hasan
Manast›r’l› Kad› Hasan b. Ali, IV Sultan Murâd devrinde yaflam›fl fazilet sâhibi
ve edebiyatç› bir zâtt›r.  Firâknâme nâz›m› ve Hadîs-i Erbaîn flârihi.7

Firâknâme flu kütüphânelerde bulunmaktad›r:
Millet ktp., 321 (vr. 153 - Osm)
Süleymâniyye ktp., yazma ba¤›fllar, 4338; ‹hsan Mahvi, 133 (vr. 152 - Arp)
Tercüme-i hadîs-i erbaîn adl› eseri flu kütüphanede bulunmaktad›r:
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Süleymâniye ktp., ‹brahim Efendi, 187 (vr. 15-23 - Arp)
Fasl fî beyâni’l-Muharremât adl› eseri flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675 (vr. 198-199 - Arp)
Risâle fî beyâni’l-farz ve’l-vâcib eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr. 280-284 - Arp)
Risâle kâle sâhibu’l-miftâhi’l-fenni’l-evvel eser flu kütüphanede bulunmakta-
d›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr.287-288- Arp)
Risâle fi’l-vekâle fi’l-bey’-i ve’fl-flirâ eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Süleymâniyye ktp., Kasidecizade, 675, (vr. 276-279 - Arp).

SIRB‹STAN’DA CELVETÎL‹K

Ali Efendi Belgradî
Bu zât hakk›nda Münîrî Efendi, Ümmî Sinân tarîkat›nda Nasûh ad›nda bir azîz-
den terbiye buldu¤unu, hilâfetle müflerref oldu¤unu, her y›l dervîflleriyle erba-
în ç›kard›¤›n› ve 1003 h./1594 m. y›l›nda âhirete rihlet etti¤ini, ifâde etmekte-
dir.8

Belgrâdl› Alî Dede hakk›nda di¤er tabakât kitaplar›nda herhangi bir bilgiye rast-
layamad›k.9

Mecelle fi’l-Ferâiz
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Bayezid Devlet Ktp., Bayezid 2624 (vr. 9 - Arp);
Risâle fî ‹lm-i Ferâiz 
Eser flu kütüphanede bulunmaktad›r:
Köprülü Ktp., Fâz›l Ahmed Pafla 1581 (vr. 28-32 - Arp);

Korucuzâde Belgrâdî
Evilyâ Çelebî Belgrâda yapm›fl oldu¤u ziyâretten bahsederken, Hüdâyî Efen-
di’nin Korucuzâde ad›nda Belgrâdda bir zâtt› zikreder.548

MÜNÎR‹-‹ BELGRÂDÎ

A. ‹smi
Kâtib Çelebî,11Hanciç12 ve Baflagiç,13 müellifin as›l isminin Nûrullâh oldu¤unu
söylerler. flabanoviç, Müvekkid’in Kâtib Çelebî’ye dayanarak “Münîrî” mahlas›-
n›n as›l ismi olan Nûrullâh’tan geldi¤ini iddia etmekte oldu¤unu söylemekte-
dir.14 flabanoviç’e göre, müellifin ismi Nûrullâh de¤il, ‹brâhîm b. ‹skender’dir. O,
bu iddias›n› flu delillere dayand›rmaktad›r: 15
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a. Münîrî Efendi’nin “Sübülü’l-Hüdâ” adl› eseri Gâzî Hüsrev Bey Kütüphânesin-
de no. 826 kay›tl› numarada bulunmaktad›r. Bu eserin müellifinin “fieyh ‹brâ-
hîm el-Münîrî” oldu¤u yaz›lmaktad›r16.

b. Berlin Kütüphânesinin fiark Yazmalar› Bölümünde, Münîrî Efendi’nin bir
mektûbunda “‹brâhîm b. ‹skender efl-fiehîr bi’l-Münîrî” imzas› yer almaktad›r17. 

c. Ayn› bölümde Münîrî Efendi’nin “Nisâbu’l-‹ntisâb” adl› eseri de bulunmakta-
d›r. Bu eserin de müellifinin ayn› zât oldu¤u bilinmektedir18.  

d. Ayn› bölümde Azîz Mahmud Hüdâyî Ef.’nin Münîrî Efendi’ye yazm›fl oldu¤u
mektûbun sûreti de bulunmaktad›r. 

fiabanoviç’in bu iddialar›n› kabûl edersek, Münîrî Efendi’nin ismi, ‹brâhîm b. ‹s-
kender oldu¤unu kabûllenmekten baflka bir yolumuz kalmamaktad›r.

B. Âilesi
Münîrî Efendi’nin âilesi hakk›nda flu ana kadar herhangi bir bilgiye sâhib de¤i-
liz. Ancak, müellif “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde Dimitrofça’dan Belg-
râd’a göç etmesini anlat›rken, orada babas›n›n kabrinin bulundu¤unu ve annesi-
nin de orada babas›n›n yan›na defnedilmeyi arzu etti¤ini anlatmaktad›r. Hâkeza,
annesinin hummâ hastal›¤›na kap›ld›¤›n›, hummâ’dan vefât etti¤ini ve vâsiyeti
üzerine Dimitrofça’da babas›n›n kabrinin yan›na defnedildi¤ini anlamaktay›z.19

C. Do¤um Yeri 
Çal›flmalar›n tümü Münîrî Efendi’nin Bosnal› oldu¤unu söylemektedirler. Fakat
do¤du¤u flehir hakk›nda kesin bir bilgiye sâhip de¤iliz. 

Müellifin “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde, Dimitrofça’dan Belgrâd’a göç
etmesini anlatt›¤›na20 dayanarak, Dimitrofça’da do¤mam›fl olsa da, orada bir
müddet yaflam›fl oldu¤unu anlamaktay›z.

D. E¤itimi
Münîrî Efendi’nin e¤itimi hakk›nda kesin bir bilgiye sâhib de¤iliz. Fakat, Münî-
rî Ef. “Silsiletü’l-Mukarrebîn” adl› eserinde Vildân Ef.’den bahsederken, “mer-
hûm hocam”21 diye bahsetmektedir. Yine ayn› eserinde Vildânzâde Efendi’den
bahsederken “üstâd›m o¤lu”22 diye bahsetmesine dayanarak, Vildân Efendi’den
e¤itim gördü¤ünü anlamaktay›z. Atâî de, Vildânzâde Efendi’nin babas›ndan
“mukaddemât-› ulûmi âdâd ve tahsîl-i isti’dâd”23 eyledi¤ini kaydetmektedir.
Hanciç’e göre ise, Münîrî Efendi ilk tahsîlini babas› ve Vildânzâde’nin babas›n-
dan yapm›fl ve bâz› meflâyihtan ilmini tamâmlam›flt›r.24

flabanoviç’in  verdi¤i bilgilere göre ise, Münîrî Efendi’nin ‹stanbul’da en yüksek
medreselerden mezûn oldu¤unu anlamaktay›z.25 Eserlerinin bir ço¤unu Türkçe
yazmas› da flabanoviç’in bu iddias›n› desteklemektedir.
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E. Hocalar› ve fieyhleri

Vildân Efendî
Vildânzâde’nin babas› olan Vildân Efendi Anadolu’dan Rûmeli’ye geçip makar›
sûfiyye olan Sofyâ’da ikâmet etmifltir.26 Münîrî Efendi “Silsiletü’l-Mukarrebîn”’de
bu zâttan “merhûm hocam” diye bahseder,27 fakat hakk›nda bir bilgi vermez. 

Mevlânâ Alî Efendi

Münîrî Efendi’nin muhtemel fleyhlerinden birisi Mevlânâ Alî Efendi’dir.28 Çünki,
Münîrî Efendi bu zâttan bahsederken, “fieyhanâ ve Mevlânâ” diye bahseder.28 Bu
zât Dimitrofça’da medfûndur. Bilindi¤i gibi Münîrî Efendi de Dimitrofça’da ikâmet
emifltir. Anne ve babas› da orada medfûndur. Bütün bunlara dayanarak Mevlânâ
Alî Efendi, Münîrî Efendi’nin muhtemel fleyhi oldu¤u kanâatine varmaktay›z.

Azîz Mahmud Hüdâyî

Silivri Koçhisâr’da dünyâya gelen Azîz Mahmud Hüdâyî ilk tahsîlini Silivri’de,
medrese tahsîlini ise ‹stanbul’da tamamlam›flt›r. Talebeli¤i esnâs›nda Nûreddînzâ-
de’ye M›s›r’da nâibli¤i zamân›nda Kerîüddîn Halvetî vas›tas›yla “Halvetî” tarîk›na,
Bursa’da nâib ve müderrisli¤i zamân›nda Üftâde vas›tas›yla Bayrâmiyye’nin Celve-
tî koluna intisâb etmifltir. Daha sonralar› bu tarîkat› sistemlefltiren kifli olmufltur30
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III. Murat dönemi ticari hayat› tasvir eden minyatür



F. ‹lmî Fâaliyeti
Yap›lan araflt›rmalara dayanarak, Münîrî Efendi mezûniyetinden sonra Belg-
râd’da vâiz, müzekkir, müderris ve müftülük görevlerinde bulunmufl oldu¤unu
anlamaktay›z.31 Ömrünün büyük bir k›sm›n› Belgrâd’da fetvâ vererek, eserlerini
te’lîf ederek ve talebe yetifltirerek sürdürmüfltür.32 

‹leride de bahsedece¤imiz gibi Münîrî Efendi’nin Belgrâd’da, Yahyâl› Mehmed
Pafla’n›n yapt›rm›fl oldu¤u câmide medfûn oldu¤una33 dayanarak flabanoviç,
Münîrî Efendi’nin Yahyâl› Mehmed Pafla Medresesinde müderrislik yapm›fl ol-
du¤unu ifâde etmektedir34.

G. Eserleri
Müellifin Arapça ve Türkçe olmak üzere flu ana kadar tespit edebildi¤imiz eser-
leri flunlard›r: 
1- Risâle fî Hakîkati’l-‹slâmiyye: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp,.    198
(vr.116 b - 123 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
2- Risâle fî Reddi’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 147 a
- 162 b) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
3- Risâle bi Hakîkati’l-Mutasavvifîn: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198
(vr. 163 b - 166 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
4- Risâle fî Reddi’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 173 b
- 188 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
5- Risâletü’s-Selâhiyye: Eser, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 116 b -
123 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
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6- Risâle Kavlu’r-R›zâ fi’t-Tenbîh Ale’l-Fusûs ve’s-Semâ’: Eser, Konya Bölge
Yazma Eserler Ktp., 198 (vr. 199 b - 214 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r. 
7- Mektûb: Mektûb, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphânesinde 198 (vr. 216 b
- 219 a) kay›tl› numarada bulunmaktad›r.
8- fierh-i Kasîde-i fieyh Süleymân Delâletniflân: Eser, Çorum ‹l Halk Kütüphâ-
nesinde 668/1 (vr. 70) kay›tl› numarada bulunmaktad›r. 
9- Risâle-i ‹’tikâd-i Ehl-i Hakk: Eser, Çorum ‹l Halk Ktp., 668/2 (vr. 70) kay›tl›
numarada bulunmaktad›r.
10- Nazmu bi’t-Türkiyyi fî Âfeti’l-Kahve ve’l-Hamri: Eser, Saraybosna (Saraje-
vo) Gâzî Hüsrev Bey Ktp., 945 (vr. 14-14) kay›tl› numarada bulunmaktad›r. 
11- Nisâbu’l-‹ntisâb ve Âdâbu’l-‹ktisâb: Eser, Osmanl› Türkçesiyle kaleme al›n-
m›fl olup, âhilik teflkilât› üzerinde durmaktad›r. Eser, Berlin National Bibliotehk
no. Lanbd. 589’da bulunmaktad›r.35 Abdülbâkî Gölp›narl›’ya göre bu eser 1029
h./1619-1620 m. y›l›nda telîf edilmifl ve sünnî âlimlerin fütüvvet ehli ve fütüv-
vetnâmeler hakk›nda telakkîlerini yans›tan en önemli eserlerden biridir.36 Ese-
rin Seyyid Muhammed’in “Miftâhü’d-Dakâik fî Beyâni’l-Fütüvveti ve’l-Hakâik”
adl› eseri tenkid için te’lîf edildi¤ini ifâde etmektedir. Eserin bir fotokopisi de
‹SAM Kütüphânesinde 297.7 kay›tl› numarada bulunmaktad›r.37

12- Sübülü’l-Hüdâ: Müellifin telîf etti¤i önemli eserlerinden biridir. Te’lîf sebe-
bini kendisi bu eserinde flöyle anlatmaktad›r: Arapça bilmeyen bâz› sevenleri,
furû-i dîni ö¤renme isteklerini kendisine arzederler. O da bu ihtiyâc› gidermek
için Hanefî f›kh›na uygun bir flekilde bu eseri te’lîf eder.38 Eserin birçok nüsha-
s› bulunmas›, ne kadar önemli bir eser oldu¤unu göstermektedir. 
Eser flöyle bafllar:

Hamdele ve salveleden sonra, eserin te’lîf sebebini anlat›r.
Münîrî Efendî bu risâleyi okuyanlardan “Risâlenin Türkçe yaz›lm›fl olmas›ndan
dolay› hakaret etmemelerini” istirhâm etmektedir.39

Daha sonra,  “Ma’rifetü’l- îmân” k›sm›yla devâm eder. ‹cmâlî tafsîlî olmak üze-
re îmân› iki k›s›mda mutalaa eder. “Îman-› icmâlî, gönülle inanmak ve dille tas-
dîk etmek” oldu¤unu ifâde etmektedir. “Îmân-› tafsîlînin ise, Hz. Peygamber’den
gelen haberleri flüphesiz kabûl etmek” oldu¤unu ifâde etmektedir.40 Devâm›nda
îmân›n alt› flart›ndan bahseder.    
‹slâm k›sm›nda ise, “‹slâm, Allâh Teâlâ’n›n hükümlerini kabûl edip, onlara bo-
yun e¤mek” oldu¤unu zikreder. Bu k›s›mda “iman ile ‹slâm aras›nda fark›n zâ-
hirî oldu¤unu, hakîkatte bir fark›n olmad›¤›n›” ifâde eder.41 Zîrâ, “ikisi de Al-
lâh’›n emirlerine inan›p uymak”42 oldu¤unu söylemektedir. Bu k›sm›n devâm›n-
da namaza girmeden önce gerekli olan temizlikten (gusul, abdest, teyemmüm,
hayz gibi konulardan), namaz türlerinden, zekât ve oruçtan bahseder.



Eser bu güne kadar yay›nlanmam›flt›r. Eser, 87. Y. 13 st. 197x130, 137x 77 mm.,
nesih yaz›s›yla yaz›lm›flt›r.
Eserin sonunda yer alan:
ibâresine dayanarak, eserin 1038 h. (1628 m.) y›l›nda istinsâh edildi¤ini söyle-
yebiliriz.
Görebildi¤imiz eserin di¤er birkaç nüshas› flunlard›r: 

Süleymâniye Ktp., Yazma Ba¤›fllar 2256,  nesih yaz›s›yla yaz›l› ve meflin ciltli-
dir.
Süleymâniye Ktp., K›l›ç Alî Pafla 2025/11., ta’lîk tezhîbli yaz›s›yla yaz›lm›fl ve
mukavva ciltlidir.
Süleymâniye Ktp., ‹brâhîm Ef. 871/3., nesih yaz›s›yla yaz›lm›fl ve  mukavva cilt-
lidir. Mustafâ b. Alî taraf›ndan 1126 h./1714 m. y›l›nda istinsâh edilmifl.
Süleymâniye Ktp., Hâc› Mahmud Ef.  1067., nesih yaz›s›yla yaz›lm›flt›r.
Süleymâniye Ktp., Denizli, No. 412/14., nesih yaz›s›yla yaz›lm›flt›r ve bez kapl›
ciltlidir.
Gâzî Hüsrev Bey Ktp.,  826., nesih yaz›s›yla (az bir k›sm› ta’lîk) yaz›lm›flt›r.43

13- Seb’iyyât: Eser hakk›nda Kâtib Çelebî Keflfü’z-Zunûn adl› eserinde az da ol-
sa bilgi vermektedir.
Türkçe kaleme al›nan eser, eski co¤rafya ve kozmografya âlimlerine dayanarak bu
bilimlere dâir bilgiler ihtivâ etmektedir. Eserin bir k›sm› manzûmdur. Yedi iklim-
den ayr› ayr› bahsetti¤i için, yedi bölümden oluflmaktad›r. Eser, Saraybosna (Sa-
rajevo)’da bulunan Gâzî Hüsrev Bey Ktp., 2640/2 (vr. 39-52) numarada kay›tl›d›r. 
Eser flöyle bafllar:

Uzun bir giriflle girifl yapar ve beyân›nda kozmosun yerle olan iliflki-
sinden bahseder. 
Eserin sonunda:

ifâdesi yer almaktad›r. 
Eser, güzel ve okunakl› bir nesih yaz›s›yla yaz›lm›flt›r. Türkçe ve Farsça fliirler
yer almaktad›r. Türkçe fliirler Emrî’den, Farsça fliirler ise, Câmî’den al›nm›flt›r.
Metin kenarlar›nda daha sonra ilâve edilmifl de¤iflik notlar da yer almaktad›r.

Eserin sonunda yer alan:
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ibâresinden de anlafl›ld›¤› gibi, eser, 989 h./1581 m. y›l›nda Cemâziye’l-ulâ ay›-
n›n ortalar›nda ‹lica’da yaz›lm›flt›r.44

14- Mektûb: Münîrî Efendi’nin, Hüseyin Lâmekânî’ye yazm›fl oldu¤u mektûbun
cevâb›n› ihtivâ eder. Bu mektûb Süleymâniye Ktp., fiehîd Alî Pafla 2819/3, “Sil-
siletü’l-Mukarrebîn” adl› eserin sonunda yer almaktad›r. Mektûbun muhtevâs›
semâ ve raks konusudur. Müellif, bu uzun mektubunda semâ’›n reddine dâir de-
lîlleri getirmektedir. 
15- Tuhfetu’n-Nasîha: Mehmed Tâhir, Münîrî Ef.’nin bu adla bir eseri oldu¤u-
nu ifâde etmektedir.45 Biz bu adla müellifin bir eserine rastlayamad›k. 
16- Silsiletü’l- Mukarrebîn ve Menâk›bu’l- Muttekîn
Eseri, girifl, Osmanl› Dönemine kadar yaflam›fl zevât ve Osmanl› Döneminde
(Münîrî Ef.’nin yaflad›¤› döneme kadar) yaflam›fl zevât hakk›nda bilgi ihtivâ etti-
¤i için, daha iyi anlafl›lmas› bak›m›ndan üç k›s›mda incelemeyi uygun gördük.
Girifl: Bu k›s›mda müellif, hamdele ve salveleden sonra, eseri yazma sebebini an-
latmaktad›r. Eseri, Allâh’›n sevgili kullar›n› zikretmek, onlar›n himmetine nâil ol-
ma sebebini do¤uraca¤› için kaleme ald›¤›n› ifâde etmektedir. Devâm›nda Sivâ-
sî,46 Üveysiyye,47 Hâc› Bayrâm,48 Zeyniyye,49 Nakflibendî50 ve Baba Kemâl Cün-
dî51 tarîkat silsilelerini sunmaktad›r. Bu silsileleri sunarken, silsilelerdeki yanl›fl-
l›klar› veya bâz› silsilelerdeki, bâz› flah›slar›n zikredilmeme sebeplerine de¤inir.
Birinci K›s›m: Bu k›s›mda müellif Hulefâ-i Râflidîn’den Hz. Ebû Bekir ve Hz. Alî’yi
zikreder. On iki imâm› zikrederken, bâz›lar›n›n vefât yeri olan Samarra yerine “Ser-
mezrây”52 ta’bîrini kullan›r. Devâm›nda Hasan-i Basrî, Dâvûd-i Tâî, Ma’rûf-i Kerhî
gibi zevâttan bafllayarak Osmanl› Dönemine kadar yaflam›fl zevât hakk›nda bilgi ve-
rir. Bu bilgileri verirken vefât târihlerini de vermeyi ihmâl etmez. Bu k›s›mda tah-
mînen 92 zâttan bahseder. Kesin rakam say›s›n› vermekten kaç›nmaktay›z çünkü,
bir zâttan bahsederken, onun halîfesi veyâ ö¤rencisinden de bahsedebiliyor.
‹kinci K›s›m: Bu k›s›mda müellif Osmanl› Döneminde 1029 h./1620 m.’li y›lla-
ra kadar yaflam›fl zevât hakk›nda ve ortaya ç›km›fl olaylar hakk›nda bilgi verir.
Bilgileri  sunarken bâz› zevât hakk›nda cömertçe bilgi sunar, fakat bâz›s› hak-
k›nda çok az bilgi verir. Bu arada menk›belerini de vermekten kaç›nmaz. 
Müellif, bilgileri sundu¤u kiflilerin ya kendileriyle görüflmüfl, veya onlar› yak›n-
dan tan›yanlarla görüflerek bilgi toplam›flt›r. Bundan dolay› menk›belerini sun-
du¤u kifliler hakk›ndaki bilgileri gerçe¤e en yak›n olan bilgilerdir.

H. Vefât Târihi ve Yeri

Münîrî Efendi’nin vefât yerinin Belgrâd oldu¤u kesindir. Fakat, vefât târihi hak-
k›nda kesin bir târih söylemek zordur. Yap›lan araflt›rmalar bu konuda de¤iflik
târihler vermektedirler. fiöyle ki:
Kâtib Çelebî53 , Bursal› Mehmed Tâhir54 ve Hanciç, Münîrî Efendi’nin I. Sultân
Ahmed 1012-1026 h./1603-1617 m. iktidâr›n›n son döneminde Belgrâd’da vefât
etti¤ini ifâde etmektedirler. 
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Basagiç55 ve Dobraça56 1026 h./1617 m. y›l›nda vefât etti¤ini söylemektedir-
ler.57

Hüseyin Ayvânsarâyî ise, “el-gazâ”58 y›l›nda vefât etti¤ini söylemekte-
dir.59 Fakat, bu iddian›n yanl›fl oldu¤u kanâat›nday›z. ‹leride de bahsedece¤i-
miz gibi Münîrî Efendi, Azîz Mahmd Hüdâyî’nin halîfesidir60. Fakat, Münîrî
Efendi Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinde çok sevdi¤i Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’den hiç bahsetmez. Bilindi¤i gibi, Hüdâyî 1038 h./1628 m. y›l›nda vefât et-
mifltir.61 Bundan da Münîrî Efendi, Hüdâyî Efendi’den önce vefât etmifl oldu-
¤u anlafl›l›yor.
‹stanbul Kitâpl›klar› Târih-Co¤râfya Yazma Kataloglar› müellifi Bursal› Mehmed
Tâhir’in Osmanl› Müellifleri adl› eserine dayanarak, Münîrî Efendi’nin Sultân I.
Ahmed döneminin sonlar›nda vefât etti¤ini kaydetmektedir. Devâm›nda 1045
h./1635-1636 m. y›l› târihi yazmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi bu eserde çeliflki vard›r. Çünkü I.Ahmed dönemi 1012 -  1026
h./1603 - 1617 m. y›llar›n› kapsamaktad›r.
fiunu da ifâde edelim ki, ad› geçen eserin müellifleri Münîrî Efendi’nin Silsile-
tü’l-Mukarrebîn adl› eserinin 126’nc› vara¤›nda  “g-m-h”62 harflerine dayanarak
bu târihi ç›karm›fl olduklar› kesindir. 
§ de ifâde etti¤i gibi bu harfler müellifin vefât târihini ifâde etmez. Herhalde bu
harfler müstensihin yazd›¤› harfler olmal›d›r.63

Müellifin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinin sonunda, Lâmekânî’ye yazd›¤› ce-
vâb›n istinsâh›n›n son vara¤›nda müstensih “rahimehullâhu aleyhi rahmeten
vâs›aten” diye duâ etmektedir. Böyle bir duâ hayâtta olanlar için yap›lmad›¤›
ma’lûmdur. Bundan dolay› da bu târih geçersizdir.64

Sonuç olarak da flunu ifâde edelim ki, Münîrî Efendi’nin vefât târihi konusunda
flu ana kadar yap›lan araflt›rmalar›n ço¤u yan›lt›c›d›r. Bu araflt›rmac›lar, müelli-
fin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserini dikkatle okumufl olsalard›, böyle bir hata-
ya düflmezlerdi. Çünkü Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserde 1029 h./1620 m. y›lla-
r›ndan bahsedilmektedir.65

Kanâatimizce Münîrî Ef. 1029 h./1620 m. y›l›ndan sonra, 1038 h./1628 m. y›-
l›ndan önce (yâni, Hüdâyî Ef.’nin vefât›ndan önce) vefât etmifl olmal›d›r. Çün-
kü, Azîz Mahmud Hüdâyî, Münîrî Ef.’den önce vefât etmifl olsayd› Münîrî
Efendi Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinde Hüdâyî’nin menk›besini mutlaka
yazard›. Yazmamas›n›n sebebi de, hayâtta olanlar›n menk›besi yaz›lamayaca-
¤›ndand›r.
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I. Kabri

Münîrî Efendi’nin Belgrâd’da ‹mâret Câmii bahçesinde medfûn oldu¤unu66 da-
ha önce de ifâde etmifltik. Evliyâ Çelebî, Münîrî Ef.’nin kabrinin bir ziyâret yeri
oldu¤unu ifâde etmektedir67.
Yine Evliyâ Çelebî’ye göre, bu nûrlu câmi Belgrâd flehrinin yüzü suyu oldu¤u-
nu, Süleymân Hân vezîrlerinden Yahyâl› Gâzî Mehmed Pafla’n›n savafl ganîme-
tiyle yapt›rm›fl oldu¤unu, bu câminin afla¤› çarfl›da kalabal›k yerde oldu¤undan
dolay› cemâat›n›n bol oldu¤u, kârgir kubbeli olmad›¤›n› fakat dört köfle yüksek
kubbeleri, dehlizi, yan sofalar› hep kurflun örtülü oldu¤unu ifâde etmektedir.
Hâkezâ, “Cülûs” sâhibi müftü Abdürrahîm Ef. de burada vefât etmifl olup, câmi-
nin mihrâb› önünde medfûn bulundu¤unu ve k›ble kap›s› üzerinde flu târih:
Gün Zeynî çü dîd târihefl
Ma’bed-i Ümmet-i Resûl-i mübîn 
99568

yaz›l› oldu¤unu ifâde etmektedir69. 
Nikiç’e göre bu câmi Belgrâd’da inflâ edilen en eski câmilerdendir.70 Fakat, XVII.
Yüzy›l›n sonlar›nda ve XVIII. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda Belgrâd ve etrâf›nda vukû
bulan savafllar Belgrâd’da birçok müessesenin yerle bir olmas›na sebep olurken,
müslüman nüfûsunun da dengesinin de¤iflmesine yol açm›flt›r. fiöyle ki, 1717 -
1739 y›llar› aras›nda câmiin yan›nda ‹mâret yok olur. Halk ise, Yahyâl› Mehmed
Pafla ile Yahyâ Pafla aras›ndaki fark› kavrayamad›¤›ndan dolay› câmi, Yahyâ Pa-
fla Câmii ad›yla anmaya bafllar.71

1860 y›llar›na âit Türklerin yapm›fl olduklar› bir Belgrâd plan›na dayanarak Ni-
kiç, ‹mâret Câmiinin bugünkü Duflanova - Dubrovaçka - Skenderbegova - Knica-
ninoviç caddeleri aras›nda bulundu¤unu ifâde etmektedir.72

G. Elezoviç ve P. Popoviç’in  Belgrâd’la ilgili bir Türk plan›n› sunarken, yafll› bir
Belgrâdl›ya dayanarak ‹mâret Câmiinin di¤er bir ad›n›n da “Zincirli Câmii” ol-
du¤unu ifâde etmektedirler. Bunun da sebebi, bu câminin kap›s›nda zincirlerin
as›l› olmas›d›r. 
Zincirli Câmiinin geçen yüzy›l›n yetmiflli y›llar›nda y›k›ld›¤› tahmîn edilmekte-
dir. Çünkü, Belgrâd hakk›nda notlar›n› 1878 y›l›nda kaleme alan S.L. Popoviç,
harâb (y›k›lm›fl) hâlde Zincirli Câmiiden bahseder. Hâkezâ, ressâm Antonije Ko-
vaçeviç’in 1870 y›l›na âit Zincirli Câminin kalemle çizilmifl bir resmi73 bulun-
maktad›r. Fakat, resimdeki câmii yukar›da ifâde etti¤imiz gibi Evliyâ Çele-
bî’nnin ta’rîfine uymamaktad›r. Nikiç’in tahmînine göre câminin d›fl görünü-
mündeki de¤ifliklikler, Osmanl› ile Avusturya aras›nda vuk_ bulan savafllar es-
nas›nda, câmiinin tahrîb olmas›ndan, sonralar› restore edilerek resimdeki flekli-
ni alm›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.74

Nikiç’in araflt›rmas›ndan, Grof. Fon. Burg’un bu câmiye el koyarak, demir parças›
deposu olarak kulland›¤› ve bu demirleri de Martin Rubel’e satt›¤›n›, 1728 y›lla-
r›nda ise, Prens Aleksander’in elbise deposu olarak kulland›¤›n› anlamaktay›z.75
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‹. Yaflad›¤› Yer - Belgrâd

fiu ana kadar yap›lan araflt›rmalar›n tamâm›na ve Belgrâdî diye meflhûr olmas›-
na dayanarak, müellifin Belgrâd’da yaflam›fl oldu¤u aç›kça bilinmektedir.

fiemseddîn Sâmî, “Belgrâd” kelimesi S›rp lisân›nda “ Ak olan müstahkem” oldu-
¤unu ifâde etmektedir76

Evliyâ Çelebî ise, Belgrâd’dan bahsederken, Frenklerin bu kaleye “Kamengrâd”77

dediklerini ifâde eder.78 Rumeli’de bulunan di¤er iki Belgrâd’dan ay›rabilmek
için “Tuna Belgrâd›” denildi¤ini ve “Samand›ra” (Smederevo) sanca¤› beyinin
merkezi oldu¤unu ifâde etmektedir.79

S›rpça: Beograd, Beyaz fiehir; Osmanl› kaynaklar›nda, Beligrâd, Bellegrâd flek-
linde rastland›¤› gibi, imparatorluk içindeki baflka Belgrâd adlar›ndan ay›rdet-
mek için “Tuna Belgrâd›”, Belgrâd-› Üngürüs”, “Belgrâd-› Bünyâd”, “Sengin-
Bünyâd” s›fatlar› verilmifltir. “Alba Graeca”, “Alba Bulgarica”, Alman kaynakla-
r›nda: “Witzenburg”, “Weisenburg”; Macarlarda: “Nandor Fejervar” fleklinde ge-
çer. Romal›lar devrinde ad› “Singidunum” dur.80

Osmanl›lar taraf›ndan Belgrâd ilk olarak II. Murâd devrinde 844 h./1441 m. y›-
l›nda Evreneso¤lu Alî Bey yönetiminde kuflat›ld›.81 ‹kinci kuflatma ise, Fâtih
Sultân Mehmed devrinde gerçekleflti.82 Belgrâd, Kanûnî Sultân Süleymân’›n
Macar Kral› II. Lajifl’e gönderdi¤i elçi Behrâm Çavûfl’a yap›lan muâmeleden do-
lay›, Macaristân’a açt›¤› sefer sonunda 927 h./1521 m. y›l›n›n Ramazân ay›nda
fethedildi. Belgrâd, bu târihten itibâren Avrupa seferlerinde Osmanl› ordusu-
nun en mühîm üslerinden biri olmufl ve “Dâru’l-Cihâd” ad›n› alm›flt›.83 Budin
Paflal›¤› kurulduktan sonra yâni, Osmanl› Devletinin s›n›rlar› geniflleyince Belg-
râd ticârî merkez hâlini al›r.84

Evliyâ Çelebî, Belgrâd’da sekiz adet ilim evi (medreseleri)’nin  bulundu¤unu,
‹mâret Câmii Medresesi ve Bayrâm Bey Medresesinin meflhûr olduklar›n›,
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Kur’ân ö¤retme yeri olmad›¤›n›, dokuz civâr›nda hadîs ö¤retme yeri oldu¤unu
müftü Abdürrahîm Ef.’den beri hadîs okutuldu¤unu, ikiyüz yetmifl aded s›byân
mektebinin bulundu¤unu ve flehrin k›ble taraf›nda Abal› Mehmed Pafla’n›n yap-
t›rm›fl oldu¤u “Dervîfl Mehmed Horasânî Tekkesi” Abal› Mehmed Pafla köflkü-
nün yan›nda yer ald›¤›n› ifâde etmektedir.85

Osmanl› Devleti 346 y›ll›k bir egemenlikten sonra Belgrâd’dan çekilmeye mec-
bûr kald›.86

1.  Belgrâd Câmileri87

Evliyâ Çelebî Belgrâd’da ikiyüz onyedi mihrâb›n bulundu¤unu, fakat Cuma na-
maz› k›l›nd›¤› otuziki câminin isimlerini zikretmektedir.88

Evliyâ Çelebî’nin bu ifâdesini mubâla¤al› görenler varsada, de¤erli S›rp ilimada-
m› Ljubomir Nikiç, Çelebî’nin bu ifâdesini mâkul görür. Nikiç, Bat›l› seyyâhlar
minâreleri sayarak, ‹slâm mâbedlerini tespît etmekte, minâresiz olan mescidle-
rin fark›na varmamakta olduklar›n› ifâde etmektedir89. 

Bugüne gelince, Belgrâd’da sâdece Bayrakl› Câmii ad›n› tafl›yan tek bir câmi kal-
m›flt›r. Bu câmi bugün, Gospodar Yevrem no. 11’de bulunmaktad›r.90 Bu câmi-
nin inflâ târihi hakk›nda iki de¤iflik görüfl vard›r. Birinci görüfle göre Kanûnî Sul-
tân Süleymân taraf›ndan Belgrâd kalesinin muhâsaras› esnâs›nda (1521 y›l›nda)
inflâ edilmifltir. ‹kinci görüfle göre ise, II. Süleymân taraf›ndan Belgrâd’›n Avus-
turyal›lardan ilk istirdâd› üzerine 1690 y›l›nda inflâ edilmifl oldu¤udur. Tabi ki,
ikinci görüfl daha kabûle flayând›r. Çünkü Evliyâ Çelebî Belgrâd câmilerinin ad-
lar›n› zikrederken bu câminin ad›n› zikretmez. Nikiç de bu görüflü benimser.91

Avusturyal›lar›n Belgrâd’› ikinci iflgallerinde 1717-1739 y›llar› aras›nda bu câmiyi
katolik kilisesine (Domkirche) çevirmifllerdir.92 1876-78  y›llar›nda Osmanl›-S›rp
savafllar› esnas›nda câmi tahrîb olmufltur. Daha sonralar› bu câmi tamir olunup, fa-
âliyete bafllam›flt›r.93 Câmii bugün sabâh namâzlar› hâriç di¤er dört vakit için faâl
durumdad›r. Fakat yine de sald›r›lara marûz kalmaktad›r. fiöyle ki, Komunizm dö-
neminde, S›rbistân Sosyalist Cumhûriyeti Kültür Abideleri Koruma Ve ‹lmî ‹nce-
leme Kurumu’nun bâz› mütehass›slar›, câmiyi ibâdethâne hâlinden ç›kar›p, “Bal-
mumu Figürler Müzesi”ne çevirmeyi düflünmüfller, balmumundan yap›lm›fl na-
mâz k›lan cemâat, böylece sun’î, hayâlî olarak câmide ibâdet ediyormufl gibi gös-
termek istemifllerdir. Fakat son anda, S›rbistân Sosyalist Cumhûriyeti Dîn ‹fller Ko-
misyonu bu projenin tahakkukuna mani olmufltur. Câmi bugün faâl hâldedir.94

2. Belgrâd Tekkeleri

Belgrâd tekkeleri hakk›nda fazla bilgiye sâhip de¤iliz. Fakat, araflt›rmam›z esnâ-
s›nda ulaflabildi¤imiz kaynaklara dayanarak az da olsa bilgi vermek gerekti¤i ka-
nâatindeyiz. 
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Evliyâ Çelebî, Belgrâd’da onyedi tekkenin bulundu¤unu ifâde etmektedir95. An-
cak, bu tekkeler hakk›nda fazla bilgi vermemektedir. 

Belgrâd tekkelerinden tespit edebildi¤imiz bâz› tekkeler flunlard›r:

Nakflibendî Tekkesi: 1091 h./1680 m. y›l›na âit bir mahkeme karar›na dayana-
rak, Seyyid Alî Semerkandî’nin hulefâs›ndan olan Nakflibendî tarîkat›na men-
sûb fieyh Hüseyin b. Muhammed ad›nda bir zât, kendi imkânlar›yla Belgrâd’da
bir Nakflibendî tekkesi inflâ etti¤ini, yine Seyyid Alî Semerkandî’nin hulefâs›n-
dan olan fieyh Mehmed b. fieyh Hac› Îsâ Efendi’yi bu tekkede fleyhlik makâm›-
na tâyin etti¤ini, Çehajiç ifâde etmektedir. Bu tekkenin de XVII. ve XVIII. as›rla-
r›nda fâaliyet gösterdi¤i tahmîn edilmektedir.96

Kâdirî Tekkesi: Çehajiç, târihi belgelere dayanarak, Belgrâd’da Yukar› Mahalle-
de (Çarfl›da) fiehîd Alî Pafla Türbesi yan›nda bir Kâdirî tekkesinin bulundu¤u ve
bu tekkede XVIII’nci As›rda fieyh Mehmed Hâflim ad›nda bir zât›n fieyhlik
makâm›nda bulundu¤unu ifâde etmektedir.97

Rifâî Tekkesi: Belgrâd’da Rifâiyye tarîkat›n›n kolu olan Sâdî tarîkat›na âit bir
tekkenin bulundu¤u kesin olarak bilinmektedir. Çehayiç,  Ankara Vak›flar
Umumi Müdürlü¤ü, Vakfiye Defteri, no. 14’te dayanarak, bu tekkenin Defterdâr
Ahmed b. ‹brâhîm’in vakf›yla idâre edildi¤ini ifâde etmektedir.98

Uflflâkî Tekkesi: Münîrî Efendi’nin Silsiletü’l-Mukarrebîn adl› eserinden, Belg-
râd’da fieyh Muhammed Edirnevî bir Uflflâkî tekkesi inflâ etti¤i ve bu tekkede ir-
flâd seccâdesinde bulunmufl oldu¤u anlafl›l›yor.99
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Bektâflî Tekkesi: Belgrâd’da Abal› Mehmed Pafla vefât›ndan önce bir Baktâflî
tekkesi inflâ etmifltir. Dervîfl Mehmed Horasânî’nin fleyhlik yapt›¤› bu tekke Aba-
l› Mehmed Pafla köflkü yan›nda, flehrin k›ble taraf›nda bulunmaktad›r.100

Belgrâd’da di¤er bir bektâflî tekkesi daha bulunmufl ve bu tekkenin bir Subâfl›’ya
âit oldu¤u anlafl›l›yor.101 Bu tekke mesîresinden Evliyâ Çelebî de bahsetmekte-
dir.102

Halvetî Tekkesi: Belgrâd’da, Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi’nin halîfesi olan Ku-
rucuzâde Efendi’nin fieyhlik yapt›¤› bir halvetî tekkesi bulundu¤unu çehajiç ifa-
de etmektedir.103
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