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noktası ve önemli bir ilim merkezi haline 
getirdi. Kuzey Kafkasyalı Halidi şeyhle

rinin aksine siyasi mücadelelerden uzak 
kalmayı uygun gören Resulev kültür fa
aliyetlerine daha çok önem verdi. Alim
can Barudl ve Rızaeddin Fahreddin gibi 
büyük ilmi şahsiyetlerin Resulev'in mü
ridleri arasında bulunması dikkat çekici
dir. Oğlu ve hafifesi Abdurrahman 1941 '
de Rusya ve Sibirya müslümanları Diya
net İşleri başkanlığına getirildi. Bunun 
dışında, Sovyetler döneminde Halidiyye'
nin İdii - Urallar 'da ne derece faal olduğu 
konusunda kesin bir şey söylemek müm
kün değildir. 

Arap dünyasında Halidiyye'nin en yay
gın olduğu ülke Suriye' dir. Tarikatın Şam'
da kök salmasına meşhur Hani ailesinin 
büyük katkısı olmuştur. Halidiyye'nin te
mel kitaplarından el-Behcetü's-seniy
ye ii adfibi 't-tari]fati'l-aliyyeti'l-ljfi
lidiyyeti'n-Na]fşibendiyye'nin yazarı 

Şeyh Muhammed b. Abdullah el-Hani ile 
(ö. 1862). el-lfada'i]fu'l-verdiyye ii J;a
]fa'i]fi ecilla'i'n-Na]fşibendiyye ve es
Sa'fidetü'l-ebediyye fimfi cfi'e bihi'n
Na]fşibendiyye'nin yazarı Şeyh Abdül
mecld b. Muhammed el-Hani (ö . ı 900) 
bu ailenin en önemli şahsiyetlerinden dir. 
XX. yüzyılda Şam'da faaliyet gösteren 
Halidi şeyhlerinin çoğunun silsilesi Siirtli 
İsa b. Talha'ya (ö. 1913) ulaşır. Halifele
rinden Şeyh Ahmed KüftarCı uzun yıllar 
Suriye Cumhuriyeti müftülüğü yapmış
tır. Suriye'nin diğer şehirlerinde de bir
çok Halidi şeyhi faaliyet göstermiştir. 
Bunlar arasında , silsileleri Halid ei-Bağ
dadl'nin Humus'taki halifesi Şeyh Ah
med Tuzukil'ye ulaşan ve İhvan-ı Müsli
mln'in Suriye kolu ile yakından iş birliği 
yapan Şeyh Muhammed Hamld ei-Ha
meıii ( ö . ı 969) ve Halepli Şeyh Muham
med Nebhan (ö. 1975) Suriye iktidarıa

rına karşı cephe almışlardır. Lübnan'ın 

Trablus şehri Halid ei-Bağdactl'nin halife
lerinden Ahmed b. Süleyman ei-Ervadl'
nin (ö . 1858) zamanından beri Halidi ta
rikatının önemli bir merkezi olmuştur. 

Halidiyye, Mısır'da uzun mazisi olan ta
rikatlar arasında önemli bir gelişme gös
teremedi. Gümüşhaneıli'nin halifelerin
den bir Türk olan Mehmed Aşık Efendi 
için (ö. 1883) Mısır Hidivi Abbas'ın 1851'
de Kahire'de yaptırdığı tekkeye 19S4'te 
Mısır hükümetince el konuldu. Mehmed 
Aşık Efendi'nin silsilesinin bugüne kadar 
devam ettiği bilinmektedir. Gümüşha
nevi'nin 1873'te Kahire'yi ziyareti sıra

sında hilafet verdiği Mısırlı Cevdet İbra
him (ö. 1932) şeyhlik makamını oğlu İsa'-
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ya bıraktı . Mısır'da Halidller'in en hatırı 

sayılan siması Şeyh Muhammed Emin 
ei-Kürdl'dir (ö. 1914). Uzun yıllar Hare
meyn'de kaldıktan sonra Mısır'a geçen 
Şeyh Muhammed Emin önceleri tari 
katını yaymakt an çekindi. Ancak daha 
sonra rüyasında gördüğü mürşidi Şeyh 

Ömer'in bir emrine uyarak faaliyete baş
ladı. Tasawufa karşı düşmanca tavırlarıy
la tanınan Selefiler'in muhalefetine rağ

men oldukça başarılı çalışmalar yapan şey
hin yerine önce oğlu Necmeddin, daha 
sonra tarunu Abdurrahman geçti. 

Halidiyye'nin İ slam aleminin en uzak 
bölgelerine kadar yayılmasında Halid ei
Bağdadl'nin Mekke'ye tayin ettiği halife
si Abdullah Mekkl (Erzincani) önemli bir 
rol oynadı. Onun müridieri arasında yal
nız Türkler, Kırım ve Kazan Tatarları de
ğil , Halidiyye'yi Güneydoğu Asya'ya götü
ren Sumatralı Şeyh İsmail Minangkabavl 
de bulunuyordu. 18S6'da Singapur 'a gi
den Şeyh İsmail ertesi yıl Riau saltanatı
nın merkezi Penyengat adasına geçerek 
Sultan Muhammed Yusuf'un Halidiyye'ye 
intisap etmesini sağladı. Malezya'da Pi
nang şehrine yakın Pondok Upeh köyün
de bir Halidi merkezi kuran Şeyh İsmail 
halife bırakmadan vefat etti. Abdullah 
Mekkl'nin ölümünden sonra Mekke'de fa
aliyet gösteren halifeleri Şeyh Yahya Da
ğıstan) ile Şeyh Süleyman Kırımi hac 
yaptıktan sonra bir süre Mekke'de ika
met eden birçok Cavalı ve Sumatralı'ya 

icazet vererek tarikatın Güneydoğu As
ya'da yayılmasını sağladılar. Kırımlı Şeyh 
Süleyman'ın halifesi Şeyh Süleyman Züh
dü'nün Mekke'de kurduğu Cebelikubeys 
Halidi Tekkesi Güneydoğu Asyalı hacılar 
arasında büyük şöhret kazandı. Bu tek
kede yetiştikten sonra Cava ve Sumat
ra'nın çeşitli yerlerinde Halidiyye'yi ya
yanlar arasında Şeyh Celaleddin Cang
king (Batı Sumatra). Hacı Muhammed Ar
sat (Cava) ve Şeyh Abdülvehhab Rokan'ı 
özellikle zikretmek gerekir. Şeyh Abdül
vehhab, 1868'de Sumatra'nın kuzeyinde 
Lengkat şehri yakınlarında bir "pasant
ren" (hem medrese hem tekke vazifesi
ni gören kurum) tesis etti. Babüsselam 
adıyla da tanınan bu kurum Şeyh Abdül
vehhab'ın vefatından sonra ( 1926) ilim 
ve tarikat merkezi ve Sumatra'nın başlı

ca ziyaretgahlarından biri oldu. Şeyh Ab
dülvehhab'ın tayin ettiği 126 halifeden 
Hacı Osman b. Muhammed ( ö . 1984), Ma
lezya'nın Johore eyaletinde hala faali
yetlerini sürdüren bir Halidi pasantreni 
kurdu. Son devir Malezya Halidi şeyhle
rinden biri de silsilesi başka bir yolla Şeyh 

Süleyman Zühdü'ye ulaşan Hacı Ma'rCıf'
tur (ö. 1994). Bütün ülkede büyük bir 
saygıya mazhar olan Hacı Ma'rCıf'un Ne
geri Sembilan eyaletinde kurduğu pa
santren faaliyetlerine devam etmekte
dir. 

Malezya ve Endonezya Halidi şeyhleri
nin bir özelliği de müridierini yılın muh
telif zamanlarında süresi on ile kırk gün 
arasında değişen bir nevi toplu halvete 
sokmalarıdır. Ortadoğu Halidileri arasın
da pek rastlanmayan bu uygulamanın ne 
zaman ve kimin tarafından tarikat usul
lerine ilave edildiği bilinmemektedir. 
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Anadolu 'da Halidilik. Nakşibendi-Hali
dl şeyhlerinin en çok faaliyet gösterdikle
ri ve etkili oldukları bölgelerin başında 
Anadolu, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ile Balkanlar gelir. Nakşibendiy
ye'nin Ahrariyye kolu XV. yüzyılda Abdul
lah-ı İlahi, Müceddidiyye kolu ise XVIII. 
yüzyılda Murad-ı Buharl ve Mehmed Emin 
Tokadivasıtasıyla Anadolu ve Balkanlar 'a 
girmişse de etkileri sınırlı kalmıştır. 



Halid ei-Bağdadl'nin mürid ve halifele
ri istanbul'a gelmeden önce mürşidi Ab
dullah Dihlevl'nin halifelerinden Hintli 
Mahmud Can bir süre Mekke'de ikamet 
ettikten sonra istanbul'a gelerek faali
yette bulunmuş ve çevresinde epey mü
rid toplamıştı. Sultan Abdülmecid'in an
nesi Bezmialem Valide Sultan onun için 
Mekke'de bir zaviye yaptırmıştı. istan
bul'da Bala Dergahı'nın şeyhi Şumnulu 
Ali Efendi, Mahmud Can'ın halifesi ve 
Adile Sultan'ın mürşidi idi. Relsülkurra 
Abdullah Eyyublve Hattat Kazasker Mus
tafa İzzet 1830'da Mekke'de Şeyh Mah
mud Can'dan hilafet almışlardı. istan
bul'da ve saray çevresinde bir süre etkili 
olan Mahmud Can'ın faaliyetleri çok sür
medi. Onun yerini Halid ei-Bağdadl'nin 
İstanbul'a gönderdiği halifeleri aldı. Hat
ta daha önce Üsküdar Alaca Minare Tek
kesi Nakşibendl şeyhi Abdülfettah el-Ak
ri ile Murad Molla Tekkesi şeyhi Ali Talib 
Efendi gibi Nakşibendiyye şeyhleri ina
belerini Halidiyye vasıtasıyla yenilemiş
lerdi. Bu şekilde Nakşibendiyye İstanbul 
ve çevresinde Halidller tarafından temsil 
edilmeye başlanmıştır. 

Bağdildi'nin faaliyet gösterdiği Irak ve 
Suriye'nin Osmanlı Devleti'ne bağlı olma
sı tarikatın İstanbul ve çevresinde yayıl
masını kolaylaştırdı. Halid ei-Bağdadl'
nin İstanbul'a gönderdiği ilk halife olan 
Muhammed Salih, görev yaptığı derga
ha Halidller'den başkasını almadığı ge
rekçesiyle halifelikten alımnca yerine Ab
dülvehhab es-Susl, onun da uzaklaştı 

rılması üzerine İzmirli Ahmed Eğribazi 
bu göreve getirildi. Halidiyye bu zat va
sıtasıyla Osmanlı bürokrasisinde yayıl
dı. Mekklzade Mustafa Asım ve Mehmed 
Refik Efendi gibi şeyhülislamlar; Kazas
ker Mustafa izzet Efendi, Said Paşa. Da
vud Paşa. Gürcü Necib Paşa, Namık Pa
şa. Musa Saffetl gibi kişiler Halidiliğe in
tisap etti. 

Halidiyye'nin istanbul'da hızla yayıl
ması. tarikat ileri gelenlerinin kısa süre
de siyası nüfuz ve güç kazanmaları yöne
tirnde sıkıntılara yol açtı. Halet Efendi 
öncülüğünde Halidller'e karşı yürütülen 
mücadele etkili oldu ve tarikat mensup
ları ll. Mahmud tarafından İstanbul'dan 
uzaklaştırıldı. 1828'de daha geniş bir ted
bir alındı ve İstanbul'daki Halidller'in ta
mamına yakın kısmı Sivas'a sürüldü. 
1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıp Bek
taşi tekkelerinin kapatılmasının ardın

dan bu tekkelerin şeriata bağlılıklarıyla 
tanınan Halidller'e verilmesi bir devlet 
politikası haline geldiğinden Halidller kı-

sa bir müddet sonra daha güçlü bir şe

kilde İstanbul'a döndüler. 

Halidiyye, Anadolu ve Balkanlar'da Ha
lid ei-Bağdadl'nin silsileleri Ahmed el-Er
vadi, Seyyid Taha Hakkarı. Abdullah M ek
ki (Erzincan0. Ali es-Sebtlve Muhammed 
Kudsi gibi halifelerine ulaşan şeyhler va
sıtasıyla etkili olmuştur. Halidiyye'nin en 
yaygın ve en faal silsileleri şunlardır: 

1. Ahmed ei-Ervadi'ye Ulaşan Silsile. 
Halid ei-Bağdadl'nin halifelerinden Trab
lusşam müftüsü Ahmed ei-Ervadl'nin (ö . 
ı 857) halifesi olarak İstanbul'da faaliyet 
gösteren Ahmed Ziyaeddin Gümüşhane
vi (ö. 1893) Türkiye'nin siyası. içtimal ve 
dini hayatı üzerinde önemli rol oynadı. 
Halifelerinden ömer Ziyaeddin Dağısta
ni (ö. ı 920). İskender Paşa Camii imamı 
olarak tanınan Mehmet Zahit Kotku'yu 
yetiştirdi ( ö. ı 980) . Kotku'nun birçoğu 
din alimi, öğretim üyesi, yazar ve sanat
kar olan müntesiplerinden bazıları siya
sete de atılmış. birçok devlet ve siyaset 
adamı. başbakan, bakan, milletvekili, üst 
düzey bürokrat ondan etkilenmiştir. Bu
nun dışında basın. eğitim. ticaret ve sa
nayi dallarında çalışan mensupları da var
dır. Çıkardığı Hareket dergisiyle belli bir 
çevreye tesir etmiş olan Nurettin Top
çu'nun mürşidi Abdülaziz Bekkine'nin 
(ö . ı 952) silsilesi de Gümüşhanevl'ye ula
şır. 

2. Seyyid Taha Hakkari'ye Ulaşan Sil
sileler. a) Esad Erblli. Taha ei-Harlrl ve 
Seyyid Taha Hakkarl vasıtasıyla Halid ei
Bağdadl'ye ulaşan E sad Er bm ( ö . ı 9 3 ı ) 
İstanbul'da faaliyet gösteren önemli Ha
lid! şeyhlerindendir. Mahmut Sami Ra
mazanoğlu (ö. 1984). Bolulu Muhammed 
Muhyiddin Efendi (ö. 1976). Yahyalılı Mus
tafa Hulusi Dinç bu zatın halifeleridir. b) 
Alvarlı Muhammed Lutfi (ö ı 956) . Pir-i 
Küfrevl diye tanınan Bitlisli Muhammed 
Küfrevl'nin halifesidir. Silsilesi Pir-i Küf
revl. Seyyid Taha Hakkarl yoluyla Halid 
ei - Bağdadl'ye ulaşır. c) Abdülhakim Ar
vasi. Silsilesi Seyyid Fehim ve Seyyid Ta
ha Hakkarl vasıtasıyla Halid ei-Bağdadl'
ye ulaşan Abdülhakim Arvasl (ö. 1943) 

sadece Van müftüsü Muhammed Sıddık 
Efendi'ye hilafet, diğer bazı müridierine 
de hatm-i hacegan okumak için izin ver
miştir. Necip Fazı! Kısakürek ile Hüseyin 
Hilmi Işık Abdülhakim Arvasl'ye intisap 
etmiştir. d) Haznevi silsilesi. Ahmed Haz
nevi. Muhammed Ziyaeddin, Fethullah 
Verkanisl, Abdurrahman et-Tagi, Sıbga
tullah Arvasl ve Seyyid Taha Hakkarl va
sıtasıyla Halid ei-Bağdadl'ye ulaşır. Ah
med Haznevi'nin ( ö . ı 949) ha lifesi Ab-
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dülhakim Hüseynl'nin oğlu Muhammed 
Raşid Erol (ö . ı 993) döneminde bu silsile 
Türkiye çapında yaygınlık kazanmıştır. e) 
Dede Paşa. Dede Paşa olarak tanınan 
Bayburtlu Musa Efendi'nin ( ö. ı 97 4) sil
silesi Erzincanlı Beşir Buyruk, Muham
med Sami. Abdurrahman Tagi. Sıbgatul
lah Arvasl. Seyyid Taha yoluyla Halid eı
Bağdadl'ye ulaşır. 

3. Abdullah Mekki'ye (Erzincan!) Ulaşan 
Silsileler. a) Terzi Baba. Asıl adı Mehmed 
Vehbi (Hayyat, ö. 1848) olan Terzi Baba'
nın silsilesi Abdullah Mekki vasıtasıyla 
Halid ei-Bağdadl'ye ulaşır. Bu silsile Ter
zi Baba'dan sonra Hacı Mustafa Fehmi 
Efendi, Leblebici Baba (Süleyman Efendi). 
Hacı Hafız (Mehmed Rüşdü). Mehmed Ab
dülbaki. Çiminli Baba, Arapkirli ömer 
Baba. Hüdal (Köveneli Hacı ömer) şeklinde 
devam etmiştir. b) Yanyalı Mustafa İs
met Efendi (ö . 1872). Buzatın silsilesi de 
Abdullah Mekkl vasıtasıyla Halid ei-Bağ
dadl'ye ulaşır. Edirne ve İstanbul'da Hali
d1liği yayan İsmet Efendi Fatih- Çarşam
ba'da 1853'te bir dergah kurmuştu. Mü
ridleri arasında Memduh Paşa gibi dev
let adamları da vardı. Silsilesi Halil Nu
rullah Efendi, Ali Rıza Bezzaz. Ahıskavl 
Ali Haydar Efendi şeklinde devam et
miştir. c) İsmail Hakkı Toprak ( ö . ı 973). 
Garlbullah İhraml diye tanınan Sivaslı 
ihramizade İsmail Hakkı'nın silsilesi Ha
cı Ahmed Niksarl. Mustafa Haki Tokadl. 
Halil Harndi Tokadl, Mustafa Çoruml, 
Yahya Dağıstani yoluyla Abdullah Me kk!'
ye ulaşır. Darendeli Osman Hulusi Ateş 
(ö. 1990) onun halifesidir. 

4. Muhammed Kudsi'ye Ulaşan Silsile
ler. Memiş Efendi diye tanınan Muham
med Kudsi ( ö 18 5 2) Halid ei-Bağdadl'nin 
halifesidir. Halifeleri Konya merkez ol
mak üzere İstanbul, Kırım , Trabzon, Si
vas, Tarsus ve Manisa'da faaliyet göster
miştir. Silistreli Hacı Feyzullah Efendi (ö. 

1875). Konyalı Topbaşzade Ahmed Kudsi 
Efendi ile (ö . 1889) Seydişehirli Abdullah 
onun halifelerindendi. Hacı Feyzullah 
Efendi İstanbul'da Fatih- Halıcılar'da ken
di adına bir dergah kurmuştu. Şair Les
kofçalı Galib ve Mehmed Emin Paşa onun 
müridleriydi. Seydişehirli Abdullah Efen
di'nin mensuplarından Halil Develioğlu 
(ö . 1933) Tarsus ve çevresinde faaliyet 
göstermiş ve harekete Blberiyye adı ve
rilmiştir. Muhammed Kudsi kolunda ka
dınların da tarikat silsilesinde yer aldığı 
dikkate değer bir grup vardır. Bunların 
silsileleri Halid ei-Bağdadl. Muhammed 
Kudsi, Abdullah Seydişehrl, Mersinli Hacı 
Abdullah. Hace Huriye Emret. Hace Kül-
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süm, Muazzez Anne (İstanbul) şeklinde 
devam etmiştir. 

5. Ali es-Sebti'ye Ulaşan Silsileler. a) 
Halid ei-Bağdadi'nin halifesi olarak Pa
lu'daki tekkesinde faaliyet gösteren Ali 
es-Sebti'den sonra yerine Mahmud adlı 
oğlu geçti. Şeyh Mahmud'un yedi oğlun
dan Said (Şeyh Said) Hınıs Tekkesi'nde faa
liyet göstermiş, idamından ( 1925) sonraye
rine oğlu Selahaddin geçmişti. Şeyh Sela
haddin Fırat'tan (Saidoğlu) sonra ise oğlu 
Şeyh Mehmed Said, Palu ve Erzurum'da 
babasının halifesi olarak faaliyette bulun
muştur. b) Muhammed İhsan Oğuz (ö. 
199 ı). Silsilesi Ahmed ei-Kürdi, Ali es-Seb
ti vasıtasıyla Halid ei-Bağdacti'ye ulaşır. 
Kastamonu'da faaliyet göstermiş olan 
Oğuz'un adına kurulan vakıf İstanbul'da 
eserlerini yayımlamaktadır. c) Mahmud 
Samini. Ali es-Sebti'nin halifelerinden 
Mahmud Samini ve onun halifesi Erzu
rumlu Osman Bedreddin (İmam Efendi) do
ğu illerinde faaliyet göstermişlerdir. 

6. Muhammed b. Abdullah ei-Hani'ye 
Ulaşan Silsile. Halid ei-Bağdacti'nin hali
felerinden olan Hani (ö. 1862) Musa Saf
feti Paşa'nın daveti üzerine İstanbul'a 
gelmiş. Sultan Abdülmecid'le görüşmüş. 
İstanbul'da pek çok mürid edinmiş ve 
Anadolu'ya da halifeler göndermiştir. 
Ayasofya vaizi Yusuf Efendi, Arpacılar Ca
mii imamı Hacı Ahmed Efendi, Bursa'da 
Ulucami imamı İsmail Vehbi Efendi, Ku
lah İsmail Efendi onun Anadolu'da faali
yet gösteren halifelerinden bazılarıdır. 

7. Osman Siraceddin et-Tavili'ye Ula
şan Silsile. Halid ei-Bağdadi'nin halifele
rinden olan Osman Siraceddin (ö. 1866) 
ve soyundan gelenler genellikle İran ve 
Irak'ta faaliyet göstermişlerdir. 1986'da 
İstanbul'a gelerek Büçükçekmece Hadım
köy'e yerleşen torunlarından Osman Si
raceddin es-Sani (ö. 1997) faaliyetlerine 
burada devam etmiştir. 

8. Halid ei-Cezeri Silsilesi. Halid ei
Bağdadi'nin halifelerinden Halid ei-Ceze
ri'ye bağlı olanlar Suriye, Irak ve Güney
doğu Anadolu'da faaliyet göstermekte
dirler. 

Türkiye'de ve İngiltere merkezli olarak 
Batı'da faaliyet gösteren Nazım Kıbrısi'
nin de silsilesi Abdullah Dağıstani, Şere
feddin Dağıstani, Muhammed Medeni, 
Ebu Ahmed Suhuri, Cemaleddin Cumu
ki, Seyyid Muhammed Yaraği, Hasan Mu
hammed Şirvani, İsmail Kürdani vasıta
sıyla Halid ei-Bağdacti'ye ulaşır. 

Nakşibendi tarikatında "melameti ta
vır" ayrı bir önem taşır. Bazı bakımlar-
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dan Nakşibendiyye'nin melamet ehline 
yakın olduğu bilinmektedir. Büyük Nak
şibendiyye şeyhleri actab ve erkana, usul 
ve şekle fazla önem vermemek suretiyle 
melamet ehline yaklaşmışlardır. Ancak bu 
durum Halidiyye ile birlikte tam aksi bir 
istikamet kazanmıştır. Bununla birlikte 
Halidiler içinde melamimeşrep şeyhler 
de vardır. 

Alevi temayülün en az bulunduğu tari
kat Nakşibendilik'tir. Hatta Nakşibendi
lik Şii ve Alevi temayüllere karşı bir tepki 
olarak ortaya çıkmış. sahabenin önemini 
ve değerini kuwetle vurgulamıştır deni
lebilir. Ancak istisna olmakla birlikte Ehl-i 
beyt sevgisini ön plana çıkaran, Muaviye 
ve Yezid'i lanetleyen Halidi şeyhleri de 
vardır. Halid ei-Bağdadi'nin halifelerin
den İsmail Şirvani'nin halifesi Hamza Ni
gari ve mensupları Muaviye'den nefret 
ederler. 

Halidi şeyhlerinin yoğun olarak faaliyet 
gösterdikleri Kuzey Irak, Kuzeybatı İran, 
Kuzeydoğu Suriye, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Halidiyye'nin yayılma merkezi 
olmuştur. Halid ei-Bağdadi dönemine ka
dar Berzenci, Talabani ve Sadat-ı Nehri 
gibi Kadiriyye tarikatına mensup şeyh
Ierin hakimiyetinde olan bu bölgelerde 
Nakşibendilik Halid ei-Bağdadi'nin faali
yetleri neticesinde yerleşmiştir. Başlan
gıçta Kadiri şeyhleriyle çatışan Halid ei
Bağdacti ve halifeleri zamanla bu müca
deleden galip çıkmışlar, hatta Serzenci ve 
Sadat-ı Nehri şeyhlerinin Nakşibendiyye 
tarikatına geçmesini sağlamışlardır. 

Halidiler, Doğu Anadolu'da daha çok 
Bitlis çevresinde ve Nurşin'de yoğunlaşıp 
faaliyet göstermişlerdir. Şeyh Abdurrah
man Tagi, Seyyid Taha Hakkari'nin hali
fesi Sıbgatullah Arvasi'nin etkisiyle Kadİ
rilik'ten Halidlliğe dönünce Halidilik böl
gede hızla gelişti. Daha sonra Nurşin'e 
yerleşen Tagi burasını tarikat merkezi 
haline getirdi. Ölümünden sonra halifesi 
Şeyh Fethullah Verkanisl, onun da ölü
münden sonra Tagi'nin "Hazret" laka
bıyla tanınan oğlu Molla Muhammed Zi
yaeddin bu faaliyetleri sürdürdüler. Bu 
dönemde Nurşin'in önemi daha da arttı. 
Bediüzzaman Said Nursi, Ahmed Haz
nevi, Şefık Arvasl, Şeyh Alaeddin burada 
öğrenim gördüler. 

Halidilik doğu ve güneydoğuda bölge
nin içtimal ve tarihi yapısının bir gereği 
olarak genellikle soy güder, şeyhlik ba
badan oğula geçer; seyyidlik inancı da 
bu geleneği pekiştirir. Buna karşılık Hali
diliğin Anadolu ve Trakya'daki kollarında 
bu duruma rastlanmaz. 

Halidi şeyhleri, 1924'te medreseler 
kapatıldıktan sonra doğu ve güneydoğu 
bölgesinde resmi medresede okutulan 
ilimleri kendi özel medreselerinde okut
maya devam etmişlerdir. Buralarda öğ
renim gören pek çok talebe daha sonra 
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde müftü, vaiz 
ve imam olarak görev yapmıştır. 

Halidiyye Türkiye'de eğitim, öğretim, 
dini hayat, basın, bilim ve sanat hayatı 
üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Ta
rihçi ve alim İbnülemin Mahmud Kemal 
ve kardeşi Tevfik Efendi Halidi şeyhi Ab
dülmennan Efendi'den, Leskofçalı Galib 
Silistreli Feyzullah Efendi'den, Erzurum
lu Aşık Emrah Kastamonulu Şeyh Ahmed 
Siyahi'den feyiz almışlardır. Bugün de 
Halidi silsilelerine mensup olanlar ba
sın, yayın ve eğitim alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca bunlar tarafın
dan kurulan vakıfların bir kısmı Türki
ye genelinde, bir kısmı yerel olarak ça
lışmalarını sürdürmektedir. 

Osmanlı döneminde Kuzey Irak, Suriye 
ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir 
güç haline gelen ve halk üzerindeki nüfu
zunu arttıran Halidi şeyhleri önemli si
yasi ve içtimal roller oynamışlardır. 1914'
te Taşkesenli Şeyh Ahmed önderliğinde 
ittihat ve Terakki idaresine karşı ayakla
nan Şeyh Şehabeddin ve Seyyid Ali yaka
lanarak idam edildiler. isyana katılmadı
ğı için Sultan Reşad tarafından ödüllen
dirilen Şeyh Muhammed Ziyaeddin da
vet edildiği halde Erzurum Kongresi'ne 
katılmamıştır. Mustafa Kemal 1919'da 
kendisine mektup yazarak yardımını is
temişti. Bir Halidi şeyhi olan Şeyh Said'in 
192S'te ayaklanması üzerine bu isyana 
katılıp katılmama meselesini görüşmek 
üzere Bitlis'in bir köyünde bir araya ge
len Şeyh Ma'sum. Şeyh Selahaddin, Şeyh 
Alaeddin ve diğer Halidi şeyhleri isyana 
taraftar olmamışlar, sadece Vartolu Şeyh 
Mahmud isyana katılmıştı. 1930'da mey
dana gelen Menemen olayı sebebiyle 
Şeyh Esad Erbili ve müridieri tutuklan
mışlar ve İstiklal mahkemelerinde yargı
lanmışlardı. 

8arzanl ailesine mensup Halidi şeyhle
rinin ilki olan Şeyh Taceddin'in soyundan 
gelen Molla Mustafa Barzani ile oğlu Me
sud Barzani Kuzey Irak'ta siyasi açıdan 
önemli bir rol oynamışlardır. 

Halidiyye'nin ortaya çıkışı. Osmanlı Dev
leti'nde ısiahat ve tanzimat hareketleri
nin yapıldığı bir döneme rastlar. istan
bul'da faaliyet gösteren Halidiler bu ha
reketlere karşı ilgisiz kalmadılar. Devlet 
ve siyaset adamlarıyla sıkı ilişkiler kura-



rak yönetim üzerinde etkili olmaya çalış
tılar. Genel olarak Jön Türkler'e karşı ll. 
Abdülhamid'i desteklediler. Erbilli Esad 
Efendi ise bu hususta farklı bir yol takip 
ettiğinden Erbil'e sürüldü. 1908'de ll. 
Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a dö
nüp KanCın-i Esasi hareketini destek
leyen Tasavvuf dergisinde yazılar yazdı 
ve Cem'iyyet-i SCıfiyye'nin ikinci başka
nı oldu. 

Halidi şeyhleri 1946 yılında demokra
siye geçilmesi üzerine seçimlerde etkili 
olmaya başladılar. Siyasi partiler, oy top
lamak için şeyhterin çocukları ve torun
larını listelerinden aday gösterdiler. Ka
sım Kufralı, Şeyh Selahaddin'in oğulları 
Kamran İnan, Abidin İnan, Şeyh Muham
med Ma'sCım'un oğlu Muhittin Mutlu, 
Şeyh Said'in tarunu Abdülmelik Fırat, 

Şeyh Fethullah'ın tarunu Gıyasettin Em
re, Şeyh Ali es-Sebt'i'nin tarunu Ali Rıza 
Septioğlu çeşitli dönemlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nde görev yaptılar. 

Halidi Tekkeleri. Nakşibendiyye'de 
böyle bir gelenek bulunmamakla birlik
te Halid ei-Bağdad'i erba'ine girmeyi tari
katının esası haline getirmiş, itirazlara 
rağmen bu tutumunu sürdürmüştü. Er
ba'ine girilmesi ve hatm-i haceganın top
luca icra edilmesi Halidi tekketerine bir 
canlılık getirdi. Halid ei-Bağdad'i'nin ve
fatından sonra Şam, Musul, Bağdat, 
Mekke, Medine, İstanbul ile Anadolu ve 
Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde tekkeler 
açıldı. Günümüzde bu tekkeler özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "divan" 
adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İstanbul'daki en eski Halidi tekkesi Fa
tih-Çarşamba'daki İsmet Efendi (ö. 1872) 
Tekkesi'dir. Koca Hüsrev Paşa'nın Eyüp'
te kendi adına kurduğu tekke Halidi tek
kesi olarak faaliyet göstermiştir. Silistre
li Hacı Feyzullah Efendi İstanbul'da Fa
tih- H alıcılar'da kendi adıyla tanınan tek
keyi kurmuştu. Mustafa Saffet Paşa Ha
lid'iler için yine İstanbul'da bir tekke yap
tırmıştı. Babıal'i'deki Gümüşhanevi Tek
kesi de Halid'iliğin önemli bir merkezi ol
muştur. Abdülfettah ei-Akr'i Üsküdar'
daki Alaca Minare Tekkesi'nde, Şeyh Esad 
Erb'ili de Şehremini'deki Ketarni Dergiı
hı'nda faaliyet göstermiştir. Önceleri di
ğer tarikatiara ait olan bazı tekkeler son
radan Halidller'in eline geçmiştir. Özel
likle 1826'da kapatılan Bektaşi tekke
terinin Halid'iler'e verilmesi bu tarikatın 
daha da güçlenmesine vesile olmuştur. 

Tekkelerin 1925'te kapatılmasından 
sonra Halidller önce evlerde, daha sonra 

kurdukları dernek ve vakıf merkezlerin
de sohbet toplantıları düzenleyerek faa
liyetlerini sürdürmüşlerdir. Nakşibend'ili
ğin "zikr-i hafi"yi esas alması ve evradın 
daha çok münferiden icra edilmesi men
suplarının tarikat yasağından fazla etki
tenmemesini sağlamıştır (tarikatın adab 
ve erkanı için bk. NAKŞİBENDİYYE). 
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Iii SüLEYMAN ULUDA<'i 

HALİF 
-, 

(bk. HİLF). 
L _j 

HALİ FE 
-, 

(bk. Hii..AFET). 
L _j 

HALİ FE 
-, 

( ~1 ) 

Şeyhi adına 

irşad faaliyetinde bulunan 
ve ölümünden sonra 
yerine geçen kimse; 

insan-ı kamil anlamında 
tasavvuf terimi. 

L _j 

Sözlükte "arkada olmak, birinin arka
sından gelmek, yerine geçmek" anlam
Ianna gelen half kökünden türetilmiş 
olup "birinin yerine geçerek işini, göre-

HALiFE 

vi ni devam ettiren" şeklinde açıklanan 
(Ragıb el-isfahanT, el-Müfredat, "blf" 
md.; ibnü'l-Eslr. en-Nihaye, "blf" md.; 
Usanü'l-'Arab, "blf'' md.) halife kelimesi 
(çoğulu hulefa, halaif) terim olarak biri 
siyasette, diğeri tasawufta olmak üzere 
başlıca iki alanda kullanılmaktadır. Bir 
kimsenin diğer bir zatın yerini tutması
na hilafet, halife tayin etme işine de is
tihlaf veya tahlif denir. 

İnsanın Allah 'ın halifesi olup olamaya
cağı safilerden önce ulema tarafından 
tartışılmış. "Yeryüzünde bir halife yara
tacağım" (ei-Bakara 2/30); "Sizi yeryüzü
nün halifeleri kılan ... " (el-En'am 61165; 
en-Nemi 27/62) mealindeki ayetlerde 
geçen halife kelimesi iki şekilde açıklan
mıştır. Bazı alimiere göre insan kendin
den önce yeryüzünde hakim olan cinlerin 
yerine getirildiği için "bu varlık türünün 
ardından gelenler" anlamında Hz. Adem 
ve soyuna halife denmiştir. İbn Abbas'ın 
bu görüşte olduğu rivayet edilir. Bu gö
rüş sahipleri "Allah resulünün halifesi" 
ifadesini kullanır, ancak "AIIah'ın halife
si" tabirinden hoşlanmazlar (MaverdT, s. 
!5). İbn Mes'Cıd'un da katıldığı ikinci gö
rüşe göre Hz. Adem ve insan yeryüzüne 
hükmettiği için Allah'ın halifesi olmuş
tur. "Ey DavCıd! Biz seni yeryüzünde ha
life yaptık. O halde insanlar arasında 
adaletle hükmet" (Sad 38/26) mealinde
ki ayet de bu görüşü desteklemektedir 
(Fahreddin er-Razi, 1, 381; İsmail Hakkı 
Bursevl, 1, 64 ). 

Mutasawıflar, halife konusundaki gö
rüşlerini geliştirirken terimin "insanlar 
arasında Allah adına hükmetme" şeklin
deki ikinci anlamını esas almışlardır. Ha
san-ı Basri, takva sahibi temiz ve seçkin 
kullar için "AIIah'ın halifesi" tabirini kul
lanmış olmakla beraber (Taberl, XXIV. 
117) ilk sfıfiler arasında bu konu üzerin
de durulmamış, halife ve hilafet bir ta
sawuf kavramı olarak insan-ı kamil ve 
kutub fikrinin gelişmesi sonucunda or
taya çıkmıştır. Halife kelimesine ilk defa 
tasavvufi anlam yükleyen Gazzal'i olmuş
tur. İnsanın Allah tarafından üflenen bir 
ruh taşıdığına (b k. ei-Hicr 15/29) ve Al
lah'ın Adem'i kendi sCıretinde yarattığı
na dikkat çeken Gazzal'i, Allah ile insan 
arasında manevi mahiyette özel bir mü
nasebetin bulunduğunu, bu münasebe
tin yazıyla anlatılmasının mümkün ol
madığını ifade eder ve insanın Allah'ın 
halifesi olmasını bu münasebete bağlar 
(İf:ıya', ııı. 315; ıv. 294). Gazzal'i, Allah' ın 
kendisine isimleri öğretmiş olması sebe
biyle Adem'in O'nun halifesi olmaya hak 
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