MEHMED EMİN RAUF PAŞA
di'nin maiyetinde (Şem'danlzade, I, 114)
ticaret sebebiyle o tarafları bilen babasıy
la birlikte yer aldı . Salim Efendi'nin yolda
ölmesi üzerine elçilik görevini babası Yusuf Ağa tamamladı. Hindistan ve Nadir
Şah idaresindeki İran arasında mevcut
savaş sebebiyle altı yıl orada kalan ve Reblülahir 1163'te (Mart 1750) İstanbul'a
dönebilen babasının yanında bulundu
(a.g. e.,ı. 153-154; Vasıf. II, 44). Dönüş sı
rasında Cidde'de Mısır'a gitmek üzere babasından ayrıldı, bindiği gemi Kızıldeniz'
de battıysa da kendisi kurtuldu. Dönüşünde seyahatiyle ilgili olarakyazdığı takrirlerin beğenilmesinden ötürü Sadaret
Mektübl Kalemi'ne alındı (Enveri Sadullah Efendi Tarihi, vr. 69•). Zengin bir ailenin mensubu olarak Sadaret Mektubl Kalemi'ne girmesi hayatının seyrini değişti
ren bir tercih oldu. Hızla yüksek makamlara doğru çıktı. 1OCemaziyelewel11 71 ·de (20 Ocak 1758) Sadaret Mektübl Kalemi başhalifesi, Safer 117S'te (Eylül 1761)
sadaret mektupçusu, 22 Safer 1178'de
(21 Ağustos 1764) kendisini takdir eden
Sadrazam Köse Mustafa Paşa'nın tavsiyesiyle (Ahmed Resmi, Hulasatü'l-i'tibar, s.
22) relsülküttab oldu. Dokuz ay yedi gün
kadar bu görevde kaldı. İyi bir eğitim görmüş olması işleri hemen kavrayarak göze
girmesini sağladı. Bu sırada devrin padişahı lll. Mustafa'nın dikkatini çekti ve 6
Zilhicce 1178'de (27 Mayıs 1765) vezaretle
nişancılığa getirildi. Mora ve Aydın muhassıllığı da kendisine havale edildi. Bir
ara on altı gün kadar Tersane'de kaptanpaşa vekaletiyle görevlendirildi (Şem'da
nlzade, 11-A, s. 95) 10 Şaban 1181'de (1
Ocak 1768) henüz daha çocuk yaşlarında
olan Şah Sultan'a damad adayı olduğu ilan
edildi, bu münasebetle saraya birçok kıy
metli hediye sundu (a.g.e., Il-A, s. 107108), hemen ardından Halepeyaleti haslarına dahil edildi. Hiçbir hazırlıkyapılma
mış olarak Rusya ile savaşa kalkışılması
na taraftar olmayan Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa'nın azli ve yerine Aydın muhassılı Kayserili Hamza Paşa 'n ın
tayini üzerine (23 Reblülevvel1182 17
Ağustos 1768) sadaret kaymakamlığına
getirildi (Vasıf. ı. 214-215). Hamza Paşa' 
nın. 26 Cemaziyelewel1182'de (8 Ekim
1768) Rusya'ya ilan edilen savaşın (a.g.e.,
ı. 319) yüküyle bunalması ve eskiden beri var olduğu ileri sürülen akli zafiyetinin
nüksetmesinden ötürü bir ay içinde azledilmesi üzerine sadrazam oldu (8 Cemaziyelahif 1182 120 Ekim 1768) İhtiras
la beklediği bu göreve kavuşan Mehmed
Emin Paşa savaş halinin uzun sürmeyece-

ğini, silahlı çatışmalara

dahi gerek kalbir zaman içinde
barışa yanaşacağını sanmakta. Rus elçisi
Obreşkov ve divan tercümanı Nicolaus
Drako da onu bu yönde kandırmaktaydı.
Kendisinin askeri konular ve ordu sevkiyle ilgili herhangi bir bilgisi yoktu. Savaşın
hedefi ve gidilecek istikamet belirlenmediğ i gibi ordunun takip edeceği yollar
üzerinde hazır bulundurulması gereken
mühimmat ve iaşe için de herhangi bir
önlem alınmamıştı. Böylece ordu "sefer
tasıyla geziye çıkar gibi" (Ahmed Resmi,
Hulasatü'l-i'tibar, s. 27) yola çıktı. isakça'ya vanldığında bu işlerin yabancısı olduğunu, sefer ahvaliyle ülfeti bulunmadı
ğını , dolayısıyla ne yapılması gerektiğini
ve hangi istikamete gidilmesi icap ettiği
ni sormaya başladı (En veri Sadullah Efendi Tarihi, vf. J3b-J4•); orduyu Hantepesi ve
Bender arasındaki yerlerde aylarca dolaş
tırıp durdu. işlerin daha da kötü gitmesi
üzerine sıhhatinin bozulup "dimağı muhtel olduğu" (Ahmed Resmi. Hulasatü '1i'tibar, s. 30; Vasıf. II, 33) gerekçesiyle birkaç defa istifaya teşebbüs etti (Enveri Sadul/ah Efendi Tarihi, Vf. 55 •· bı. Buna rağ
men yerine rakip gördüğü Moldovancı Ali
Paşa gibi başarı kaydeden kumandanlarla
nefsaniyete düşmekten de geri durmadı.
Erzak darlığı bahanesine sığınan ve Ruslar'la meydana gelen daha ilk vuruşma
larda kaçarak istanbul'a gelen bir kısım
askerin sadrazaını suçlaması İstanbul'da
onun aleyhine bir hava yarattı (a.g.e., vr.
69•; Şem'danlzade, II-B, s. 9-10). Bunun
üzerine aziine karar verildi. İkinci Mirahor
Fevzi Bey orduya gönderilerek elinden
mühür alındı (9 Reblülahif 11831 12 Ağus
tos ı 769) ve kendisine Mısır'da görev tevcih edildiği bildirilerek Edirne'ye yollan dı
(Enveri Sadullah Efendi Tarihi, vr. 55b; Va sıf, ll, 32-33). İstanbul'a kaçıp gelen askerlerin kendi gayretsizliklerini örtbas etmek için bu gibi söylentiler yaydıkları bilinmekle beraber seferin kötü gidişinin
suçunu üstüne atmak ve kamuoyunda
oluşan kızgınlığı gidermek amacıyla idamı kaçınılmaz görüldüğünden (Mustafa
Nuri Paşa, IV, 123) Edirne'de boğularak
öldürüldü (ı OCemaziyelevvel 1183 1 ll
Eylül 1769). Mezarı Edirne'dedir. Mehmed
Emin Paşa'nın 1O milyon akçelik muazzam servetine ve maliarına el kondu.

rek idare etmişti. Bu sebeple divan kalemlerindeki yazışma usul ve kaidelerine
vakıf olması dışında herhangi idari bir
tecrübesi yoktu. Çağdaşları onu "nev-zuhür" olarak görmüş (Ahmed Resmi. Hulasatü'l-i'tibar, s. 9), hatta kıskanarak "Yağ 
lıkçıoğlu" diye aşağılamak istemiş (Şem ' 
danlzade, II-B. s. 11-12). Hindistan'a yaptığı seyahatten kinaye ve kabarıp herkese tepeden bakan kendini beğenmişliği
ne işareten "hindi" lakabı ile de anılmıştır.
Gülşen-i Hayal adlı bir eser sahibi olan
Mehmed Emin Paşa'nın (E~veri Sadullah Efendi Tarihi, vr. 69•; Vasıf, II, 45) Hindistan seyahatiyle ilgili risalesi İsmet Miroğlu tarafından yayımlanmıştır (bk .
bibl.). Üsküdar'daki Dedeler Mescidi'ne
minber koydurmuştur (Uzunçafşılı. OT,
IV/2, s. 409).

Mehmed Emin Paşa kaynaklara göre
gayet vakur bir devlet adamıydı. Resmi
işlemleri iyi bilmekle beraber zenginliği
nin ve süratle yükselmesinin etkisiyle etrafına tepeden bakmaya başlamış. tevcih
edilen valilikleri mütesellimler göndere-
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İstanbul'da doğdu. ll. Mahmud döneminde iki, Abdülmecid devrinde üç
olmak üzere toplam beş defa sadrazamlık yapmıştır. Babası çavuşbaşılık

ve
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MEHMED EMiN RAUF PAŞA
nişancılık hizmetlerinde bulunan Said
ye reisliğine getirildi. Bir yıl kadar sonra
Efendi'dir. Sadaret Mektubı Kalemi'nde
8 Haziran 1840'ta Hüsrev Paşa'nın azli
yetişti. 1806'da serhalife, ertesi yıl sadaüzerine üçüncü defa sadrazam oldu. Bir
ret mektupçusu oldu ve 1809'da bu vabuçuk yıl süren bu defaki görevinden 4
zifesine süvari mukabeleciliğ i ilave edildi.
Aralık 1841'de alınarak yeniden Meclis-i
İki yıl sonra ri kab defterdarlığına, 1814'Vala-yı Ahkam-ı Adliyye reisliğine tayin
te başdefterdar lığa (şıkk-ı evvel defterdarı)
edildi. 30 Ağustos 1842'de dördüncü detayin edildi. 1 Nisan 181S'te Hurşid Pafa sadrazam oldu ve 28 Eylül1846'da göşa'nın azli üzerine sadarete getirildi (Şa
revinden aziedildL Beşinci ve son sadanlzade, Il, 240). s Ocak 1818'de devrin nüreti bir ay dokuz gün sürdü (26 Ocak- 5
fuzlu şahsiyeti Halet Efendi'nin tesiriyle
Mart I 852) . Böylece toplam on beş yıl sadaziedilip müsadereye uğramaksızın Sakız
razamlıkta bulunmuş oldu.
adasına sürüldü. 18 19'da vezar eti iade
Rauf Paşa 28 Mayıs 1860'ta vefat etti:
edilerek Bolu ve daha sonrala rı Tekeve
mezarı Eyüpsultan'dadır. Devrin kaynakHarnıd sancakları mutasarrıfl ı ğına, ertesi
larına göre devlet imkanlarını kullanarak
yıl maden emanetiyle birlikte Diyarbekir
zenginleşmeye çalışmamış, Bebek'teki
valiliğine tayin edildi ( a.g.e. , I, 206) . 1821 'sahilhanesinden başka bir mülk edinmede Şark seraskerli ği rütbesiyle Erzurum
miş (Abdurrahman Şeref, s. 9), bunun da
valiliği kendisine verildiyse de buraya m ümasrafları saray tarafından karşılanmış
tesellim yolladı. İran savaşı sebebiyle aztır (Mehmed Memduh Paşa, s. 7). Oğulla
ledilip yerine Alaeddin Paşa gönderildi
rından Osman ve İbrahim beyler Arnedi
(Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi, s. 57) .
Kalemi'ne alınmış , diğer oğlu Mahmud
Savaş sonunda İran'la başlayan barış göNedim Bey'e yeni ihdas edilen rütbe-i sarüşmelerinde delege olarak bulundu
nı nişanı verilmiştir (Lutfl, s. I 058, I 12 I,
(a.g.e., s. 240-24 ı). 1824'te Kastamonu,
I226).
1827'de H alep, bir yıl sonra Kudüs sanİstanbul'da yetişmiş ve kalem terbiyesi
cağı ve hac emirliği ilavesiyle Şam vagörmüş,
devletin iç ve dış işlerini bilen bir
liliğine getirildi. Mansüre ordusu masrafkişi
olarak
Rauf Paşa (Şanlzade , II, 240)
.
larının karşılanması için ihdas edilmiş
ilk sadareti sırasında gayretli bir devlet
olan ihtisab vergisinin tahsili esnasında
adamı izlenimi vermiş , bununla birlikte
çıkan karışıklıkları bastırmakla ber aber
perde arkasından devlet işlerini yürütbu olay gevşekliğine yarularak aziedildi
mekte olan Halet Efendi ile kısa zaman(Ağustos I 83 I), vezareti tekrar kald ı rılıp
da an l aşmazlığa düştüğünden etkili bir
Bursa'ya mecburi ikamete yollandı (Lutn, S . 685-686) . Fakat aynı yıl vezareti iade icraatta bulunamamıştır (Cevdet, Tarih,
X, 184). Halet Efendi onun azliyle yetinedildi, Karahisarısahib ve Menteşe mutameyip idamına çalışmışsa da ll. Mahmud
sarrıfı oldu. 1832'de Mısır ordusuna karşı
bunu engellemiş ve Sakız' a sürgüne gönyola çıkan Sadrazam Reşid Mehmed Paşa
dermekle yetinmiştir (a.g.e., X, 235). RaKonya'ya gelinceye kadar Anadolu valiliği
uf Paşa ilk sadaretindeki bu olayı , aziedigöreviyle ordu kaymakamlığına tayin
len sad razamların idam edilmek üzere
edildi. Sadrazarnın Mısır kuwetleri karşı
götürüldükleri sarayın balıkhanesine yolsında yenilmesi ve esir düşmesi üzerine
l andığı, ancak Sultan Mahmud'un "uzun
ikinci defa sadarete getirildi (I 8 Şubat
boylu ve yakışıklı simasında güzel bir göI 833) .
rüntü veren kallavısine işareten " idamı
Altı yıl dört ay kadar sadrazamlı k görena izin vermediği şeklinde hikaye eder ek
vinde kalan Mehmed Emin Rauf Paşa, ll.
aktarırdı
(Memduh Paşa, s. 4; AbdurrahMahmud'un vefatının ardından aziedildL
man Şeref, s. I-2). Fakat bu hikaye muhMeclis-i Vala-yı Ahkam- ı Adliyye Reisi Kotemelen doğru değildir. Aziedilen sadraca Hüsrev Paşa, defin günü ( 1 Temmuz
zamların deniz yoluyla sürgüne gönderil1839) yağmur sebebiyle Köprülü Kütüpmesinden ötürü balıkhaneye nakilleri söz
hanesi'nde beklenirken sadaret mührükonusu olmakla ber aber idamlarının bunü sert bir şekilde ondan almış (a.g.e., s.
rada
gerçekleştirildiğ i ne dair bir örnek
I07l) ve ertesi gün (2 Temmuz I839) resyoktur.
men vazifeden uzaklaştırılmıştı. İkinci sa-

diketi esnasında 30 Mart 1838 tarihinden itibaren Dahiliye nazırlığını da üstlenmiş olarak başvekil unvanın ı kullandı
ğı bilinen Rauf Paşa (a.g.e., s. 925) aziinden sonra Meclis-i Vala -yı Ahkam - ı Adliy-

466

Rauf Paşa'nın diğer sadaretleri döneminde gevşeklik derecesinde, eylemsiz
ve dönemin Hüsrev, Serasker Rıza, Damad Mehmed Ali, Tophane Nazırı Damad
Fethi ve nihayet Mustafa Reşid paşalar

gibi nüfuzlu şahsiyetl erin i n dümen suyunda giden bir tavır ortaya koyduğu belirtilir. Sadaretleri esnasında hiçbir işe karışmadığını ifade eden Cevdet Paşa onun
"bostan korkuluğu gibi" durduğundan
söz eder (Tezakir, I, 9) ve bu dönemlerde
Babıali "Babıhall" olarak anılır (Abdurrahman Şeref, s. 8). Sadrazam olarak böyle
bir tutum içinde bulunmasını yadı rgayan
lara ise "kallavl" hikayesini hatırlatarak
cevap verdiği ve gevşekliğini bu sözde hikayenin bahanesine s ı ğınarak izaha çalıştığı rivayet edilir. Nitekim Tanzimat'la
baş l ayan , kendisinin üç defa daha sadarete getirildiği Abdülmecid döneminde
artık ricalin idamının söz konusu olmadığ ı
düşünüldüğünde a rkasına sığındı ğı böyle
bir gerekçenin herhangi bir mesnedinin
kalmamış olduğu an l aş ı lır (Mustafa NO ri
Paşa, III, I 23- ı 24) İlk sadareti Halet Efendi'nin entrikalarıyla etkisiz kalmakta birlikte zayıf şahsiyeti, devletin dizginlerini
elinde tutan ve reformla rı muhalefetsizce
yürütmeye çalışan ll. Mahmud'a ve kendi
ikbali için padişahın istediği şekilde davranan dönemin nüfuz!u şahsiyeti Hüsrev
Paşa'ya uygun gel miş olmalıdı r. Yapılan 
lara asla karşı çıkmadığı, daha sonraki sadaretlerinde olduğu gibi en önemli meş
veretlerde bile siyasi herhangi bir gö rüş
beyanında b ul unmad ı ğı, hatta 1853't e
Rus çarı tarafından gönder ilen Prens
Mençikof'un ağı r talepleriyle ilgili olarak
yap ı lan toplantıda bile ısrarlara rağmen
ağzını açmadığ ı (Abdurrahman Şeref, s.
9) ve resmen azli söz konusu olmadığı
halde elinden mührün zorla alınması örneğin de o l duğu gibi her muameleyi sessizce kabullend i ği görülmektedir. Gölgesinden kor kar (Mustafa NOri Paşa, III,
I 24), sorum luluk tan kaçın ı r ve görüşle
rinden ötürü birilerinin düşmanlığını çekebileceği nden endişelenirdi. Abdülmecid dönemindeki reform ve karşıtları arasında iktidar mücadelesi, bu anlamda oluşan hizipler, kendilerine karşı duracak siyası bir şahsiyete ve haysiyete sahip birinin sadarete geçmesini uygun görmediğinden, herhangi bir hizbin yanında yer
almaktan kaçına n, tarafsız, istenileni yerine getiren, devlet işl erine hariçten yön
vermeye çalışanlara ses çı karmayan bir
devlet adamı olar ak Rauf Paşa onlar için
ideal bir sadrazam tipi oluşturmaktaydı.
Belki de bu özell i ğ inden ötürü bir denge
unsuru olarak düşünülmüş ve Tanzimat
döneminde üç defa sadarete getirilmesinde bu nitelikleri önemli rol oynamış
tır.
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107S'te ( 1664) Thkat'ta doğdu. Hayatı
bilgilerin önemli bir kısmı,
mensuplarından Seyyid Yahya'nın yazmaya başlayıp Hasib Üsküdarl'nin tamamlahakkındaki

dığı Menakıbname'sine dayanmaktadır.
Babası

terzi Hasan Efendi, Nakşibendiyye
Urmeviyye kolunun piri Aziz
Mahmud-ı Urmevi'nin müridiydi. Diyarbekir'de halkın büyük teveccühünü kazanan, IV. Murad'la birlikte Revan seferine
katılıp padişahtan ilgi ve yakınlık gören
Şeyh Urmevi sefer dönüşü idam edilince
(ı 048/ı639) Hasan Efendi Diyarbekir'den
ailesiyle birlikte Thkat'a göç etmek zorunda kaldı. Gençlik dönemini Tokat'ta geçiren Mehmed Emin, 111 O ( 1698) yılında
İstanbul'a gidip civarında hemşehrileri
nin oturduğu Zeyrek'teki Piri Paşa Medresesi'ne yerleşti. Burada kaldığı yıllarda
Şeyhülislam Mirzazade Şeyh Mehmed
Efendi'den dini ilimleri okudu . Yedikuleli
Haşimizade Seyyid Abdullah Efendi'den
sülüs ve nesih yazılarını meşkederek icazet aldı. Ta'lik ve diğer hat çeşitlerinde
de üstattı (Müstakimzade , Tuh{e, s. 400).
Ruznamçe-i ewel kesedan Ali Efendi'nin
oğluna ders vermeye başlayınca bazı devlet ricalinin dikkatini çekti ve reisülküttab kalemi katipliğine tayin edildi. Bu görevine devam ederken Şehzadebaşı Camii'nde ve Kesedar Ali Efendi'nin kendisine ayırdığı evde bazı talebelere Hafız-ı
Şirazi'nin divanını akutmaya başladı.
Derslerine İ zzet Ali Paşa ve Yeğen Mehmed Paşa gibi devlet adamları da katıldı.

tarikatının

Kesedar Ali Efendi 1114'te ( ı 702) Edirne'de görevlendirildiğinde oğluna ders
vermesi için onu da beraberinde götürdü. Burada tanıştığı mOsiki üstatları Buhurizacte Mustafa ltri Efendi, Küçük Müezzin Mehmed Efendi ve Yahya Nazim
Çelebi'den mOsiki dersleri almaya başla
dı. Ancak birkaç ay sonra Ali Efendi'nin
oğlu vefat edip kendisi boşta kalınca Kadiri Dergahı şeyhi Mehmed Efendi ona
hacca gitmesini tavsiye etti ve Mekke'de
bulunan Nakşibendi - Müceddidi şeyhi Ahmed Yekdest-i Cüryani'ye selamını götürmesini söyledi. Mehmed Emin Tokadi
İstanbul'dan deniz yoluyla Kahire'ye gitti, oradan da Hicaz'a ulaştı (Receb ııı4 1
Kas ı m ı702).

Kabe'de kıldığı ilk sabah namazından
sonra dikkatini çeken bir derviş grubunun
zikir halkasına katılan Mehmed Emin bu
sırada meclisin şeyhinin Ahmed Yekdest-i
Cüryani olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ona intisap ederek üç yıl kadar yanın 
da bulundu. 1117 (1706) yılı hac mevsiminin sonunda şeyhinin izniyle üç ay Kahire'de kalıp Ezher uleması ve bölgedeki
şeyhlerle görüştükten sonra İstanbul'a
döndü. Şeyhinin mektubunu götürdüğü
Hazinedar Kımıı Mehmed Bey'in isteği
üzerine onun evinde kalmaya baş l ayan
Mehmed Emin bu yıllarda Şehzadebaşı
Camii'nde ders verdi. Halveti şeyhi isa
Mahvi Efendi ve Nureddin Sünbüli'nin
sohbetlerine katıldı.
Kım ıl

Mehmed Bey 1122'de ( ı 7ı O) migöreviyle Habeşistan'a, ardın
dan Kudüs valiliğine tayin edildiğinde katip olarak onun yanında bulundu. Kımıl
Mehmed Bey'in görevi dolay ı sıyla Mekke'ye gittiklerinde Medine'ye uğrayıp şey
hinin daha önce bildirdiği üzere halifelerinden Abdürrahim-i Buhari ile buluşup
kendisinden Nakşibendi- Müceddidi hilafeti aldı. Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa
ile bu sırada tanışıp dostluk kurdu. Kımıl
Mehmed Bey'in İstanbul'a çağrıldığı1129
(1717) yılına kadar Mekke'de kalan Mehmed Emin Thkadi bu dönemde muhaddis
Ahmed b. Muhammed en-Nahli'den hadis icazeti aldı. İstanbul'da önce Darüssaacte ağalığına tayin edilen, ardından rfız
namçe-i ewel olan Kımıl Mehmed Bey'in
maiyetinde görev yapmaya devam eden
Mehmed Emin onun vefatından sonra evlendi ( ıı32/ı7ı9:20). Bir süre Eyüp Sultan
Türbesi'nde türbedarlıkyaptı. İrşad faaliyetini uzun yıllar bir tekke şeyhi olmadan
sürdürdü. Şeyhülislam Mustafa Efendi.
11 S6'da ( ı743) Ayvansaray'daki Emir Burimiranlık

Mri Tekkesi'nin şeyh i, Tokadi'nin pirdaşı
Kırımlı Ahmed Efendi vefat edince bu
tekkenin şeyhliğini ona teklif etti. Bu teklifi tekkede ikamet etmemek şartıyla
kabul eden Mehmed Emin, iki yıl kadar
tekke şeyhliği yaptıktan sonra 1S Şaban
1158 (12 Eylül 1745) tarihinde vefat etti
ve Zeyrek'te Piri Paşa (Soğukk u yu) Camii
Kabristanı'na defnedildi. Katibzade Mehmed Refi tarafından ta' lik hatta yazılı
mezar kitabesinde müridierinden Müstakimzade Süleyman Sacteddin Efendi'nin şu tarih beyti bulunmaktadır: "Peyk-i
vahdet sırr-ı pakinden okur tarihini 1 Oldu lahOta revan Allah deyip ruh-ı Emin."
İmam-ı Rabbant'nin Mektılbat'ının
Müstakimzade tarafından Türkçe'ye tercümesini sağlayan Mehmed Emin, İstan
bul Nakşibendi- Müceddidiliği'nin XVIII.
yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. Tekke
şeyhliğine pek rağbet etmemesi. tekke
şeyhi olduktan sonra tekke geleneklerinin
bir kısmını gösteriş olacağı gerekçesiyle
terketmesi, bu anlayışın bir tarikat ilkesi
olduğu Bayrami- Melamiliği'ne mensup
La'lizade Abdülbaki Efendi'nin sohbetlerine devam etmesi (Müstakimzade, Risale-i Melamiyye-i Şüttariyye, vr. 75•). Nakşibendi- Müceddidiliği'nin kesinlikle karşı
olduğu devran hakkında Sıyanet-i Dervişan adlı bir risale yazarak bu uygulamayı savunması onun Nakşibendi-Mü
ceddidi şeyhleri arasında özgün bir yer
edinmesini sağlamıştır.

Eserleri. "Emin" veya "Arifi" mahlamanzumeler yazan Mehmed Emin
Tokadi'nin çoğu Nakşibendiyye tarikatına dair küçük risalelerden ibaret eserlerinin bazıları şunlardır: İrşadü's -sa
likin (Süleymaniye Ktp. , Darü lmesnevi, nr. ı 69; Düğümlü Baba, nr. 220); Risale ii süluki't-tari~ati'n-Na~şibendiy
ye (Sü leymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr.
248; TSMK. Hazine. nr. 1734); Tuhfetü'ttulla b li-hediyyeti'l-ahbdb (Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi , nr. 3482); Sıya
net-i Dervişan der Bahs-i Deveran -ı
Sufiyyan (Millet Ktp., Al i Emir! Efendi,
Şer'iyye, nr. 832; istanbul Belediyesi Atatürk K i tap l ığı, Osman Ergin, nr. ı431);
Şerh -iKelimat-ı Hacegan (M illet Ktp.,
Ali Emtrt Efendi, Şer' i yye, nr. 832); Ri sale-i Ruhiyye (Sü leymaniye Ktp ., Yazma Bağ ı ş l ar, nr. 4344/9); Silsile-i Hacesıyla

gan-ı Tarikat -ı Nakşibendiyye ( İ stan

bu l Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman
Ergin, nr. 778): Vasiyyetname (Sü leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3430); Risale-i Sualat ve Cevabdt (Süleymaniye
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