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FAKİRULIAH 
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(ö. 1147 / 1734) 

Erzurumlu 
İbrahim Hakkı'nın mürşidi. _j 

S Receb 1 067 ( 19 Nisan 1657) tarihin
de Siirt'in Tillo köyünde (Ayd ınlar ilçesi) 
doğdu . Asıl adı İsmail'dir. Hayatı hak
kındaki bilgiler Erzurumlu İbrahim Hak
kı'nın Mdrifetndme'sine dayanmakta
dır . Hz. Peygamber'in amcası Abbas ' ın 

soyundan geldiği söylenen dedesi Abdül
cemal ve babası Kasım Tillo'da müderris
lik yapmışlardır. İsmail · in eğitimiyle biz
zat babası meşgul oldu. Yirmi dört yaşı
na geldiğinde tahsilini tamamlayarak 
medresede ders vermeye başladı. Babası 
vefat edince de Tillo'daki caminin imam 
ve hatibi oldu. İbrahim Hakkı onun ge
nellikle Arapça konuştuğunu söyler. 

Dinin emirlerini büyük bir hassasiyet
le yerine getiren, kendi işini bizzat yap
maktan, tarlada çalışarak el emeğiyle 

geçinmekten hoşlanan Faklrullah'ın kırk 
yaşında ikengeçirdiği ruhi değişim onun 
manevi hayata daha çok yönelmesine 
sebep oldu. Hacdan döndükten sonra 
bir gece yatsı namazı için camiye gider
ken bi! kör kuyuya düştü ve burada maz
har olduğu manevi haller sonucunda 
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sekiz yıl süren bir vecd ve istiğrak dö
nemi yaşadı. Çevresinde toplanan mü
ridlerinin başında Erzurumlu İbrahim 
Hakkı'nın babası Molla Osman Hüsnü 
ile Molla Muhammed gelir. İbrahim Hak
kı küçük yaşta babasıyla birlikte onun 
sohbetlerine katılmış, faziletlerini ve di
ni hayatını yakından görerek etkisi al
tında kalmıştır. 

Mdrifetndme'de onun Faklrullah un
vanını alma sebebi ve hangi tarikata 
mensup olduğu hususunda bilgi yoktur. 

· İbrahim Hakkı dolayısıyla bu konu üze
rinde duranlar Fakirullah'ın Nakşibendi 
veya Ka diri- Nakşibendi olabileceğini be
lirtmişlerdir. Mdrifetndme'de Nakşiben
diliğe özel bir bölüm ayrılmış bulunması 
onun Nakşibendi olması ihtimalini güç
lendirir. Ayrıca bu eserde Üveysi oldu
ğu, doğrudan Hz. Peygamber'in ruhani
yetinden faydalandığı da anlatılır. 

Hayatının son yıllarında zamanını da
ha çok müridi ve halifesi İbrahim Hakkı 
ile sohbet ederek geçiren Fakfrullah'ın 

şöhreti her tarafa yayıldığından birçok 
devlet adamı kendisini ziyarete geliyor 
veya ona mektup gönderiyordu. Hatta 
bazı sosyal ve siyası meselelerio çözü
mü için yardım ve himmeti isteniyordu. 
İbrahim Hakkı, "mürşid-i kamil" olarak 
nitelediği şeyhinin mütevazi yaşayışı ve 
ahlakı hakkında ayrıntılı bilgi verir. 

Uzun murakabe halleriyle tanınan Fa
kfrullah 1147 (1734) yılında tekrar is
tiğrak haline girdi. Bir cuma akşamı ken
dine gelince aile fertlerini ve müridieri
ni toplayarak vasiyette bulundu ve ar
dından vefat etti. Cenaze namazı büyük 
oğlu Abdülkadir tarafından kıldırıldı. Def
nedildiği yere yapılan türbeye güneş ışın
ları, 21 Mart ve 23 Eylül günleri 40 X 40 
santimlik bir pencereden girip kubbesin
de bulunan bir prizmadan geçerek san
dukanın baş tarafını aydınlatıyordu. An
cak bu sistem günümüzde bozulmuş du
rumdadır. Tillo'da daha sonra İbrahim 
Hakkı tarafından yaptırılan dergahta pek 
çok kimse eğitim gördü, birçok talebe 
tahsil yaptı. Fakfrullah ' ın türbesi inşa 

edildiği tarihten itibaren özellikle bölge 
halkı tarafından sürekli ziyaret edilmiş
tir ve günümüzde de bu özelliğini koru
maktadır. Şeyhin şahsi eşyaları zamanı

mıza kadar muhafaza edilmiştir. 
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. ~ HAYRANİ ALTINTAŞ 

FAKR 
(pl ) 

İnsanın zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılayacak imkanlardan yoksun olması 

veya kendisini her zaman 
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Allah'a muhtaç bilmesi anlamında 
tasavvuf terimi. 

_j 

Fakr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir 
ayette (el-Bakara 2/ 268). faKır ve bunun 
çoğulu olan fukara da on iki ayette ge
çer (mesela bk. Al-i İmran 3/181; en-Ni
sa 4/ 6; et-Tevbe 9/ 60). Fakfr ile yakın 
anlamda kullanılan misKın ve çoğulu 

mesakln ile bais ve mahrum gibi keli
meler de çeşitli ayetlerde geçmektedir. 
Hadis mecmualarında da Hz. Peygam
ber'in fakirliğe ve fakiriere dair birçok 
açıklamasına yer verilmiştir (bk. Wensinck, 
el -Mu'cem, "fal_rr", "fa~r" md.leri). 

Kur 'an'da yer alan fakirlikte ilgili keli
meler maddi veya manevi ihtiyaç anla
mında kullanılmıştır. Manevi manada 
bütün insanlar fakir ve Allah'a muhtaç 
olup zengin olan yalnız Allah 'tır. Bu an
lamdaki fakrın insanın temel nitelikle
rinden biri olduğu hususunda görüş bir
liği vardır. Söz konusu ayetterin çoğun
da ise maddi anlamdaki fakirlik üzerin
de durulmuş ve bununla ilgili hükümler 
konulmuştur. Buna göre fakirlik Allah'ın 
insanları imtihan ettiği yollardan biri olup 
sabredenler bu imtihanı kazanmış olur
lar (ei-Bakara 2/ 155) Zenginlerin mal
larında ihtiyacından dolayı isteyenin ve 
yoksulun belirli bir hakkı vardır (ei-Mea
ric 70 / 24-25). Zekatın kimlere verilece
ğini açıklayan bir ayette (et-Tevbe 9/ 60) 
sıralamanın başıncja fukara yer almak
tadır (bk FAKİR) 

Hadislerde fakirlik konusu daha ge
niş olarak ele alınmıştır. Hz. Peygamber 
fakirliğin tabii olarak korkulan ve isten
meyen bir durum olduğuna işaret eder 
(Müsned, ll, 231, 250, 410; İbn Mace, "Ve
saya", 4; Nesaf, "Veşaya", 1, "Zekat", 60) 
Bizzat kendisi fakirlik fitnesinin şerrio
den Allah'a sığınmış (Müsned, VI, 57, 207; 
Ebu Davüd, "Edeb", 101; Nesai. "İsti' a~e", 
14, 16, "Sehiv" , 90), çevresindekilere de 
şu tavsiyede bulunmuştur: "Fakirlikten, 
kıtlıktan, zilletten, kötülük etmekten ve 
ve kötülüğe uğramaktan Allah'a sığının " 

(Müsned, II , 540) Bununla birlikte Re
sOl-i Ekrem o günün güç şartları için
de yoksulluk sıkıntısı çekenlere sabır ve 
metanet tavsiye etmiş, iffetli ve onurlu 
yoksulları ahirette nail olacakları üstün 
nimetierin müjdeleriyle sevindirmiştir. 

Bu hadislerde fakirierin zenginlerden 


