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Nakşib endi - Halidi şeyhL
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Musul'un Erbil kasabasında doğdu . Asıl
Muhammed Esad olup Esad Efendi
diye de tanınır. Dedesi, Halidiyye'nin kurucusu Halid ei-Bağdadi'nin Erbil'de inşa ettirdiği tekkeye şeyh olarak tayin
ettiği halifesi Hidayetullah Efendi, babası daha sonra aynı tekkede şeyhlik görevinde bulunan Muhammed Said Efendi'dir. Medrese tahsilini doğduğu bölgede tamamlayan Esad Efendi yirmi üç
yaşında Halidi şeyhi Taha ei-Hariri'ye intisap etti. Beş yıl sonra süiOkünü tamamlayarak hilafet aldı (ı 875) . Aynı yıl hac
farizasını yerine getirdi. Dönüşünde şey
hinin vefat ettiğini öğrenince istanbul'a
gitmeye karar verdi. istanbul'da Cağaloğ
lu'nda Beşir Ağa Dergah ı' nda bir süre
misafir olarak kaldı. Daha sonra Ça rşı
kapı'daki Molla Piri Camii'nin müezzin
odasına yerleşti. Fatih Camii'nde Hafız
divanını okuttu. Bu sırada Beyazıt Camii
imaretinin meydanı gören bir odasına
taşındı. IL Abdülhamid 'in damadı Halid Paşa kendisini saraya davet ederek
sohbetlerinden istifade etti. Bu arada
Meclis-i Meşayih üyeliğine tayin edildL
ilim ve irşad faaliyetlerini sürdürdüğü
bu yıllarda kendisine bir tekke şeyhliği
verilmesini istedi. O sırada şeyhlik makamı boş bulunan Şehremini'nin Odabaşı semtindeki Kelami Dergahı'nın şeyhli
ğine talip oldu. Ancak bu dergahın şeyh
liği Kadiri meşayihine ait olduğundan
ve kendisinin Kadiri icazetnamesi bulunmadığından bu isteği uygun görülmedi.
Bunun üzerine Esad Efendi Kadiri şeyhi
Abdülhamid er-Rifkani'den Ka diri icaadı
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zetnamesi alarak bunu ibraz edince adı
geçen dergahın şeyhliğine tayin edildi
11 8831 Bu dergahta Kadiri ve Halidi actab
ve erkanı üzere i rşad faaliyetinde bulundu. Bir süre Fatih Halıcılar'daki Feyzullah Efendi Dergahı ' na da devam etti.
Kelami Dergahı şeyhi olduktan sonra
daha geniş bir çevreye hitap etme imkanı bulan Esad Efendi, IL Abdülhamid
tarafından memleketi Erbil'e sürgüne
gönderildi (ı 900). Burada müntesiplerinden zengin bir hanımın kendisi için inşa
etti rdiği tekkede i rşad hizmetini sürdürdü ve mensuplarıyla mektuplaşa rak
onların ilgilerini canlı tutmaya çalıştı. IL
Meşrutiyet'ten (1908) sonra istanbul 'a
döndü ve Kelami De rgahı'nı genişleterek
yeniden inşa etti. Meşrutiyet'le birlikte
tekke mensuplarının da cemiyet kurma
faaliyetlerine giriştikleri sırada Cem'iyyet-i SOfiyye'nin ku r uluş çalışmaları bu
dergahta yürütüldü. Şeyhülislam Musa
Kazım Efendi cemiyetin reisi, Esad Efendi de ikinci reisi oldu. Esad Efendi cemiyetin açılış töreninde yaptığı konuş
mada (metni için bk. Tasavvu{, sy. 8, s. 34) devri n genel havasının tesiriyle Meş
rutiyet idaresini ve taraftarlarını öven,
Abdülhamid dönemini eleşti ren ifadeler kullandı. Tasavvutve Beydnü 'l-hak
mecmualarında tasawufi konularda yazılar yazan Esad Efendi 1914'te yeniden Meclis- i Meşayih azalığına getirildi, meclis reisi Elif Efendi'nin istifası
üzerine kısa bir süre sonra da reis oldu.
Sultan Mehmed Reşad tarafından surre emini olarak hacca gönderildi. Ertesi
yıl Meclis-i Meşayih 'teki görevinden istifa etti. Üsküdar Çiçekçi'deki Selimiye
Dergahı'nın meşihatını da üzerine alarak oğlu Mehmed Ali Efendi'yi vekaleten bu dergahın şeyhliğine tayin ettirdi. Esad Efendi. Kelami Dergahı'ndaki
görevinin yanı sıra zaman zaman Selimiye Dergahı ' na da giderek irşad faaliyetini tekkelerin kapatıldığı 1925 yı
lına kadar sürdürdü. Bu tarihten kısa
bir süre önce Kelami Dergahı'nda iki
hafta misafir olarak kalan Danimarkah
psikolog Cari Vett'in hatıraları (bk bibl. ),
Esad Efendi'nin çevresini ve tekke ortamını yansıtması bakımından önemlidir. Tekkeler kapatıldıktan sonra inzivaya çekildiği Erenköy Kazasker'deki evinde sürekli polis gözetimi altında tutuldu (9 Şu bat 1931 tarih li polis raporunun
metni için bk. K ısakürek, s. 16 1). Menemen
olayı ile ( Ara lık 1930) ilgisi olduğu iddia
edilerek oğlu Mehmed Ali Efendi ile birlikte Menemen· e götürülüp idam ta le-
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biyle

yargılandı. Hakkında

verilen idam
sebebiyle müebbet hapse çevrildi. Oğlu Mehmed Ali Efendi ise
idam edildL Esad Efendi Menemen· de
askeri hasta ha nede tedavi görürken 34 Mart 1931 gecesi vefat etti. Onun zehirletilerek öldürüldüğü şe klinde bir kanaat de vardır. Cenazesi ailesine verilmeyerek resmi makamlar tarafından Menemen ·de defnedildL Mezarının bulunduğu arsa ü~erinde 1962-1963 yılların 
da bir cami yaptınld L Mahkeme zabıtları
açıklanmadığından Esad Efendi ile oğlu
hakkında verilen idam cezasının hangi
deliilere dayandırıldığı. olayla ilgilerinin
olup olmadığı anlaşılamamıştır.
cezası yaşiılığı

istanbul, Anadolu ve Balkanlar'da binlerce mensubu bulunan ve çok sayıda kişiye hilafet veren Esad Efendi'nin silsilesi en yaygın olarak halifelerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu (ö 1984) tarafından sürdürülmüştü r.

Eserleri. 1. Kenzü'l-irfdn ( İsta nbul 13 17,
132 7) ibadet ve ahlaka dair 1001 ha-

disin metin, tercüme ve şerhinden ibarettir. Eser daha sonra hadislerin kaynakları da gösterilerek yeniden yayım
lanmıştır (İ s ta nbu l 1989). 2. M ektı1bdt (i stanbul 1338. ı 343). Erbil'de sürgünde iken
dostlarına ve müntesiplerine gönderdiği mektupları ihtiva eden eserin ilk basımında 147, ikinci basımında 154 mektup yer almaktadır. Eserin Hasan Kamil
Yılmaz ve İrfan Gündüz tarafından yapılan baskısına ( İ stan bul 1983) iki mektup daha ilave edilmiştir. 3. Risdle-i Es'adiyye ( İ s ta n bu l 1343). Tasawuf ve tarikatın mahiyetini ve seyrü süiOk adabını
anlatan otuz sayfaiık bir risaledir. Müellif müridierinin arzusu üzerine risalenin sonuna kendi hal tercümesini de
eklemiştir. Eser Latin harfleriyle de basılmıştır (istanbul 1986). 4. Tevhid Risdlesi Tercümesi. Evhadüddin-i Balyani'-
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ye ait risalenin tercümesidir. Yanlışlıkla
Muhyiddin İbnü ' I-Arabf' ye nisbet edilen
eser Ali Kadri tarafından yayımlanmıştır
( İ stanb ul 1337) s. Fatiha -i Şerile Tercüm esi (i stanbul 13 27) Sekiz sayfadan ibaret olup ayrıca Risdle-i Es 'adiyye ile birlikte basılmıştır (istanbu l 1986). 6. Divan
(İ stanbu l 132 7) . Aruz veznini oldukça başarılı bir şekilde kullanan Esad Efendi'nin Farsça ve Türkçe şiirlerinin yer aldığı eserde Arapça ve Kürtçe birer şiir
de vardır. Farsça şiirler alfabetik olarak
sıralanmış ve her harf için bir şiir söylenmiştir. Türkçe şiirler üç gazel dışın
da genellikle mutasawıf şairlerin gazellerine yapılan tahmislerle birkaç rubai
ve tarihten ibarettir. Eserin Cemal Sayak tarafından yapılan neşrinde ( İ stan
bu l 199 1) Farsça şiirlerin Ali Nihat Tar lan tarafından yapılan tercümeleri de
verilmiş , Türkçe şiirler ise yayımiayan
tarafından sadeleştirilmiştir. Bu baskı
nın sonuna Esad Efendi'nin, oğlu Mehmed Ali Efendi tarafından manzum olarak Türkçe'ye çevrilen "Mevlid-i Fatıma
tü'z-Zehra " başlıklı yetmiş beş beyitlik
Farsça şiiri de ilave edilmiştir.
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fesi Müstansır- Billah devrinde Mısır'd a
meydana gelen bir kıtlıkta bilhassa müslüman çocuklara bol yiyecek dağıttığı için,
çocukların kendisine "anacığım" anlamı
na gelen "memmati" diye hitap etmeleri
sebebiyle bu lakapla meşhur olmuştur.
Es'ad. Selahaddin -i Eyyübi'nin Fatımı
veziri olduğu sırada babası Ebü Said eiHatir ve hıristiyan olan taraftarlarıyla
birlikte İslamiyet'i kabul etti. Fatımiler'in
yerini Eyyübiler'in almasından sonra da
görevine devam eden Ebü Said ei -Hatir 'in ölümünden sonra Es'ad önce Divanü'l - ceyş reisi. bir müddet sonra da nazırü ' d-devavin oldu . Selahaddin-i Eyyübi döneminde ( 1!71 - 11 93). Divanü' z-zekat ' ın bozulması üzerine bu divanın başına getirildi ; aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu müesseseyi düzelterek zekat
gelirlerinin artmasını sağladı. el -Melikü'IAziz devrinde de ( ı ı 93 - 1 198) aynı görevi
sürdürdü. ei-Melikü'I-Adil tahta geçince Safiyyüddin Ali b. Abdullah'ı vezir tayin etti ( 12 00) Öteden beri kendisine kin
besleyen ve intikam almak için fırsat kollayan Safiyyüddin'in hayatına kastetmesinden endişe eden Es'ad Halep'e kaçtı
ve ei-Meli kü'z-Zahir'in himayesine girdi. 28 Cemaziyelewel 606'da (28 Kasım
1209) burada vefat etti ve Ebü Bekir eiHerevf'nin kabrinin yanına defnedildi.
Eserleri. 1. K avdnfnü 'd-devdvi n. En
önemli eseri olup Eyyübi Hükümdan ei Melikü 'I-Aziz Osman'a takdim edilmiştir.
Eyyübiler devrinde idari, mali ve askeri
divanların işleyişinden , Mısır'ın iktisadi.
sınai, zirai hayatından ve coğ rafyasın
dan bahseden eser dört cilt olarak kaleme alınmıştır . Ancak Makri zi'ye göre
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~audninü 'd · devavfn adlı

(e l - ljı tat. Il , 160)

orijinali daha o zamanve meçhul bir müellif ta rafından ihtisar edilen kısmı zamanımı 
za intikal etmiştir. Süleymaniye (Ayasofya, nr. 3360), Beyazıt Devlet (Veliyyüdd in
Efend i, nr. 1972) ve Top kapı Sarayı Müzesi (llL Ahmed, nr. 231 O) başta olmak
üzere çeşitli kütüphanelerde nüshaları
bulunan eser ilk defa M. A. en- Neccar tarafından yayımianmış (Kahire 1299 / 1822),
daha sonra A. S. Atiya tarafından tenkitli olarak neşredilmiştir (Kah ire 1943) 2.
el-Faş uş fi ahkiimi Karak uş. Selahaddin-i Eyyübi'nin Kahire valisi ve devrin
en güçlü siması olan Bahaeddin Karakuş ' un İcraatını tenkit için kaleme aldı 
ğı bu eser yayımlanmıştır (Ka hire 13 ı ı).
3. Leta ' ifü'?-?-al]ire. İbn Bessam eş-Şen
terini'nin e? -?-al]ire adlı eserinin özeti
olup yazma nüshası Beya z ıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Veliyyüddin Efend i. nr. 2636)
lar

kaybolmuş

Es'ad b. Memmati'nin kaynaklarda zikredilen diğer bazı eserleri de şunlardır :
Hüccetü 'l-hak cale'l-hal k fi't- tahzir
~in su'i \i~ıbeti '? - ?Ulm th ü kümd~ rJa
rın idari ve siyasi hayatta dikkat etmeleri
gereken hu sus l arı ihtiva eden bu eseri Selahaddin-i Eyyübi'nin çok okud u ğu rivayet edi lir), Telkinü 'l- ya~in ( fı kh a dair).
Dürretü 't-ta c, Dfvdnü şicr, Rava 'tu 'lveka 't fi't- tôril], Zevdhirü 's - sedef ve
cevdhir ü's- sadef, Sırrü 'ş - şicr, N azmü
K elile ve Dimne, Siretü Saidhaddin
Yusuf b. Eyyı1b, eş - Şey' bi'ş - şe y' yü?k er (Se lasifü '?·?eheb; Ka di e i - Fazı l' a ithaf edi l m i şti r) , cİlmü 'n-n eşr, M e?dhib ü '1- m evahib, Me ys ı1rü 'n- na kd (Yakut.
V l,l17- 118)

eserinin zahrivesiyle ilk iki

sayfası (Süleymaniye

Ktp.. Ayasofya. nr. 3360)
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( .;-r..

.:.r. ....... ı )

Ebü'I-Mekarim Es'ad b. Mühezzeb
b. Mina b. Zekeriyya
b. Ebi'I-Mellh el -Memmatl
(ö. 606 / 1209 )
Eyyı1bi

L

şair,

veziri,
edip ve tarihçi.
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544'te ( 11 49) hıristiyan Kıpti bir ailenin çocuğu olarak Mısır'da dünyaya geldi. Babası Ebü Said ei-Hatir Fatımiler' in
son döneminde Divanü ' l-ceyş reisi idi.
Dedelerinden Ebü'I-Melih, Fatımi Hali-
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