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Halveti -Şabani şeyhi. 

_j 

Bosnevl nisbesinin doğum yeri veya 
memleketinden hangisini belirttiği ko
nusunda bilgi yoktur. Vefat ettiği sırada 
altmış üç yaşında olduğu şeklindeki bil
giden hareketle (Hüseyin Vassaf, IV, 8 I) 
1220 (1805) yılında doğduğu söylenebilir. 
Öte yandan kaynak gösterilmeden 1200'
de (1785) doğduğu da kaydedilmiştir 
(Öztürk, Muhammed Tevfik Bosnevi, s. 3). 
Fatih'te Zeyrek Hamarnı'nı işlettiği için 
Hammaml, Unkapanı civarındaki konağın

da ikamet ettiği için Unkapanlve Kuşadalı 
İbrahim Efendi mensupları arasında da 
"Büyük Aziz" diye anılır. 

Hayatının ilk dönemleri. ailesi ve öğre
nim durumu hakkında yeterli bilgi bulun
mayan Mehmed Tevfik Efendi muhteme
len gençlikyıllarında Hüsrev Paşa adlı bir 
zatın hizmetine girdi. ardından onun kah
yası oldu. Tasawufla bu dönemde ilgilen
meye başladı. Sırasıyla on tarikata intisap 
ederek başta Nakşibendiyye olmak üzere 
birkaç tarikattan hilafet aldıktan sonra 
Sa'diyye tarikatından Samatya'daki Etye
mez Dergahı şeyhi Mustafa Vehbi Efen
di'ye intisap etti. Seyrü sü!Okünü tamam
layıp bu tarikattan da hilafet aldı. Bir 
süre sonra istiğrak haline girerek günde 
40.000 adet "ya kahhar" zikri çekmeye 
başladı. Şeyhine başvurup eşyadan ken
disine "enelhak" sesleri gelmeye başla
dığını söyledi ve derdin e çare bulmasını 
istedi. Ancak şeyh i tarikatlarında böyle 
bir şey olmadığını belirterek bununla 
meşgul olmamasını istedi. Mehmed Tev
fik Efendi'nin durumunu yakından takip 
eden Hüsrev Paşa . ona dönemin büyük 
mürşidi Halvetl- Ş abani şeyh i Kuşadalı İb
rahim Efendi'ye gitmesini tavsiye etti. 
Kuşadalı'nın huzuruna kahyalara has gös
terişli bir kıyafetle çıkan Mehmed Tevfik 
Efendi beklediği ilgiyi bulamadı ve ikinci 
görüşmeye derviş kıyafetiyle gitti. Kuşa
dalı ona dervişe benzediğini söyleyince o 
da intisap ettiği şeyhleri, içinde bulundu
ğu hali anlattı. ayrıca kendisinin halife ol
duğunu belirtti. Bu görüşme sırasında 
Kuşadalı, şimdiye kadar yaşadıklarının 
seyrü süh1küne sayılacağını bildirerek onu 
müridliğe kabul etti (Hüseyin Vassaf, IV, 
80). Bosnevl bir mektubunda Kuşadalı'
nın kendisini müridliğe kabulünü kurtu
luşu olarak nitelemiş ve onun mübtedl 
müridi olmayı beş altı tarikatın hilafetine 
tercih ettiğini söylemiştir. 

538 

Hüseyin Vassaf. Etyemez Dergahı şeyhi 
Mustafa Efendi'nin, Kuşadalı'ya intisap 
etmesinden dolayı Mehmed Tevfik Efen
di'ye darıldığını, hatta helak olması için 
müridierini toplayarak "ya kahhar" zikri 
yaptırdığını. Tevfik Efendi'nin aralarını 
bulması için Kocamustafapaşa'da Sünbü
liyye Dergahı'nda dönemin şeyhlerine zi
yafet verdiğini, Sünbüll şeyhi Razi Efen
di'nin dargınlığa son vermesi ricasına rağ
men Mustafa Efendi'nin bunu reddetti-

. ği ni, bunun üzerine Razi Efendi'nin Meh
med Tevfik Efendi'ye, "Allah feyzini arttır
sm" diyerek dua ettiğini, Mehmed Tevfik 
Efendi'nin daha sonra Kuşadalı İbrahim 
Efendi'nin emriyle. vefat edinceye kadar 
eski şeyhi Mustafa Efendi'nin hizmetin
de bulunduğunu kaydeder. Onun Kuşada

lı'ya ne zaman intisap ettiği ve bu sırada 
kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Zey
rek'teki hamarnı satın alıp işletmeye baş
laması Kuşadalı'ya intisabından ve daha 
güçlü bir ihtimalle onun vefatından sonra 
olmalıdır. 

Kuşadalı'nın vefat ettiği ikinci hac se
feri sırasında (ı 846) onun yanında bu
lunan Mehmed Tevfik Efendi, hilafet sırrı
nın kendisinde zuhur etmesi üzerine Ku
şadalı'nın varisi sıfatıyla irşad makamına 
geçti. Bu dönemde kırk yaşlarında olma
sı gereken Mehmed Tevfik Efendi ir
şad görevini yirmi yıl kadar sürdürdük
ten sonra 1866'da vefat etti. Kabri Üskü
dar'da Nalçacı Halil Dergahı hazlresinde
dir. Mensuplarından Talibl onun ölümü
nün ardından yazdığı beş kıtalık şiirin son 
iki mısraında (Rihletine "fergab" tam ta
rih çıkt ı / Tali bl şu emri n es rarı na bak) in
şirah sOresinin "rabbine yöne!" anlamın
daki son ayetinin son kelimesini (fergab) 
tarih düşürmüştür (ı 283). 

Hüseyin Vassaf, Mehmed Tevfik Efen
di'nin Sad! şeyhi Mustafa Efendi'nin hali
fesi olduğu , şeyhinin ölümünden sonra 
Kuşadalı İbrahim Efendi'ye intisap ede
rek onunla birlikte Şam'a gittiği . Kuşa

dalı vefat edince istanbul'a dönüp onun 
halifesiymiş gibi davrandığı şeklindeki bir 
rivayeti zikreden Sadık Vicdani'yi eleştirir 
ve Kuşadalı'nın 1846'da, Mustafa Efen
di'nin 1858'de vefat ettiğini söyleyerek bu 
rivayetin doğru olamayacağını belirtir. 

Halvetl -Şabanl tarikatının Kuşadaviyye 
kolunun plri Kuşadalı İbrahim Efendi'nin 
en önde gelen müridierinden olan Meh
med Tevfik Efendi pirinin izinde giderek 
tekke şeyhliğine, taç ve hırka gibi tarikat 
geleneklerine rağbet etmemiş. yazılı eser 
bırakrnamış, Kuşadalı gibi mensupianna 
mektuplar gönderip onları irşad etmiştir. 

Kuşadalı'nın derlenen mektuplarından 

sekizi kendisine yazılmıştır. Bosna Valisi 
Osman Paşa . Kudüs Valisi Hafız Paşa'nın 

yanı sıra müftü ve müderrislerin de irşad 
amacıyla mektup gönderdiği kişiler ara
sında bulunduğuna bakılarak onun dev
let ve bürokrasi çevresinden seçkin bir 
mürid halkasına sahip olduğu söylenebi
lir. Tahsil durumu hakkında bilgi bulun
mamakla birlikte mektuplarının muhte
vasından dini ilimleri ve özellikle tefsiri 
oldukça iyi bildiği anlaşılmaktadır. Nite
kim Firavun'un imanı konusunda Muhyid
din İbnü'I-Arabl'nin el-FütıJ.]J.ô.tü'l-Mek

kiyye'deki görüşlerini naklettikten sonra 
Celaleddin ed-Dewanl ve Abdurrahman-ı 
Cami'den bahsedip sözü İsmail Hakkı 
Bursevl'nin RıJ.J:ıu '1-beyô.n 'ına getirerek 
eserin uzun yıllar boyunca telif edildiği 
için müellifin mübtedl, mutavassıt ve 
müntehl dönemlerindeki görüşlerini içer
diğini , eserdeki görüşlerin bu açıdan de
ğerlendirilmesi gerektiğini söylemesi dik
kat çekicidir. İbnü'I-Arabl'nin meşhur, "Kul 
rab. rab kuldur. Bir bilebilsem mükellef 
kimdir" sözününşerhide onun tasawufta 
derin bir irfan sahibi olduğunu gösterme
si açısından önemlidir. 

Devamlı önüne bakarakyürüyen, çokaz 
konuşan. tartışmaya girmekten kaçınan 
Mehmed Tevfik Efendi'nin Osman Nuri 
Ergin'in naklettiğ i, " İki sınıf insanla gö
rüşmeyi istemem. Biri cahil hocalardır; 
bunlar delilsiz. ispatsız. körü körüne ina
nırlar. Diğeri de inatçı Bektaşller'dir; bun
lar da delilsiz, ispatsız inadına inkar eder
ler" şeklindeki sözü onun şahsiyetini tes
bit hususunda önemli bir göstergedir. 

Mehmed Tevfik Efendi'nin irşad faali
yetine başladığı1847yılından 186S'e ka
dar çeşitli müridierine yazdığı on üç mek
tupla tarihsiz beş mektubu Yaşar Nuri 
Öztürk tarafından sadeleştiriimiş metin
leriyle birlikte yayımlanmıştır (istanbul 
1981) . 

Üç önemli halife yetiştiren Mehmed 
Tevfik Efendi'nin ardından yerine Mus
tafa Enver! Efendi geçmiş, onun vefatın
dan (ö. 1872) birkaç ay sonra. Sultan Ab
dülaziz devrinde Kaşgar emirinin elçisi 
olarak İstanbul'a geldiğinde Mehmed 
Tevfik Efendi'ye intisap eden FuşıJ.ş şarihi 
Yakub Han istanbul'a dönmüş ve tarikat 
mensupları onun etrafında toplanmıştır. 
istanbul'da yedi yıl irşad görevini sürdü
ren Yakub Han Kaşgarl. Sultan Abdülha
mid tarafından önce İzmir'de mecburi 
ikamete tabi tutulmuş . ardından Hindis
tan'a sürgün edilmiştir. 



Mehmed Tevfik Efendi'nin mensupla
rından olup 1877'de memleketi Tırnova'
dan İstanbul'a gelerek Fatih türbedarı 
olan ve bu unvanla tanınan Ahmed Am iş 
Efendi uzun yıllar irşad makamında bu
lunmuştur ( ö. 1920) Kuşadalı İbrahim 
Efendi'den sonra Mehmed Tevfik Bosne
vi ile devam eden Halveti -Şabani tarika
tının bu kolu Ahmed Amiş Efendi men
suplarınca sürdürülmektedir. 
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MEHMED TULOi EFENDi 

-, 

(ö. ll 70/1 757) 

Dini eserler bestekarı, 
mutasavvıf ve hattat. 
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Bolu'nun Mudurnu kazasında doğdu. 
M üstakimzade yetmiş yaşında öldüğünü 
bildirdiğine göre (Tuhfe, s. 492) 1100 
(1689) yılında doğmuş olmalıdır. Bir müd
det sonra İstanbul'a gitti. İyi bir öğrenim 
görmesinin ardından Halvetiyye tarikatı
nın kollarından Nasuhiyye'nin kurucusu 
Üsküdarlı Şeyh Mehmed Nasuhi Efendi'
ye intisap etti. Mehmed Nasuhi Efendi'
nin oğlu Şeyh Alaeddin Ali Efendi'den hi
lafet aldı. Üsküdar'da Nalçacı Halil Efendi 
Tekkesi şeyhi Mehmed Efendi'nin 11 SS'te 
(ı 742) vefatı üzerine aynı tekkeye şeyh 
tayin edildi ve burada on beş yıl kadar 
şeyhlik yaptı. Memleketi Mudurnu'ya git
tiği bir sırada orada hastalanarak "asar-ı 

hikmet" ibaresinin gösterdiği 1170 (1757) 
yılında vefat etti. Yerine damadı Hüseyin 
Efendi şeyh oldu. 

Mehmed 1\.ıllıi Efendi hattat Sarı Yahya 
Efendi'nin talebesi olmuş. sülüs ve nesih
te ondan icazet almıştır. Yazdığı şiirlerde 
1\.ıiGi mahlasını kullanmıştır. Mehmed Tu
lGi Efendi'nin çok sayıda durak, ilahi. tev
şih vb. bestelediği bildirilmekteyse de 
bestelediği eserlerden günümüze ancak 
güftesi GafQri'ye ait, "Sürüp dergahına 
ruy-i siyahım" mısraıyla başlayan ırak ve 
güftesi Yunus Emre'ye ait, "Ben bende 

buldum çü n Hakkı" mısraıyla başlayan se
gah durakları gelebilmiştir. M. Subhi Ezgi, 
bu iki durağın notasım neşrettiği eserle
rinde (bk. bi bL) Mehmed TuiGi Efendi ile 
Akbaba İmamı Mehmed Zaifi Efendi'yi 
birbirine karıştırmıştır. 
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iS!J HASAN AKSOY 

ı 
MEHMED VASFİ, Kebecizade 

-, 

(ö. 1831) 

L 
Osmanlı hattatı. 
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Kebeci esnafından Süleyman isimli bir 
zatın oğlu olan Hafız Mehmed Emin Vasfı, 
Konyalı Ebubekir Raşid Efendi'den hüsn-i 
hat öğrenerek 1181'de (ı 767) icazet aldı . 

Galata Sarayı'ndan sonra Topkapı Sara
yı'nda da hat hacası olarak uzun yıllar ça
lıştı ve birçok talebe yetiştirdi. Sultan IV. 
Mustafa'ya ve ll. Mahmud'a-tahta geç
melerinden önce- hüsn-i hat hocalığında 
bulundu: bunlardan ll. Mahmud'a icazet 
verdiği bilinir (TSMK, Güzel Yazılar. nr. 
1353). Şehzade Mahmud ile hocasının bir 
araya gelmeden yazışarak hat derslerini 
sürdürdükleri halen Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde mevcut (Hazine. 
nr. 2288) meşklerinden anlaşılmaktadır. 
Bir gelenek halinde Arapça tertiplenen 
icazetname cümlelerini -görebildiğimiz 
kadarıyla- ilk ve son defa olarak Türkçe 
yazmayı gerçekleştiren kişi Kebecizade 
olmuştur. ll. Mahmud'un henüz tahta 
geçmeden önce yazdığı bir hilye-i şerifin 
altına Kebecizade şu izin cümlesini yaz
mıştır : "Amma ba'dü, bu hatt-ı latif ve 
kelam-ı münif Hazret-i Şeyh İbnü'ş-Şeyh 
Hamdullah Efendi'nin intihab ettiği ka
vaid rüsumu üzere sahibü'l-hatt-ı hüma
yun azametlü, mehabetlü, kudretlü İb
nü's-Sultan Şehzade Mahmud-ı Adli İb
nü's-Sultan Abdülhamid Han İbnü's-Sul-

MEHMED VASFi, Kebecizade 

tan Ahmed Han efendimiz hazretlerinin 
istihkak! nümayan olmağla hilyeleri ve ki
tabetleri zeylinin ketebe tahririne izin ve
rildi. Hüve'l-üstad Mehmed Vasfi, 1222" 
(ı807) 

Muharrem 1247'de (Haziran 1831)ve
fat eden ve Karacaahmet Mezarlığı'na 
defnedilen Mehmed Vasfı'nin icazet alış 
tarihi göz önünde bulundurulursa bu sı
ralarda seksen yaşını geçtiği muhakkak
tır. Zamanına kadar yetişen hattatların 
hocalarını gösteren bir "silsile-i hattatin" 
tertipleyen Kebecizade ( ilaveli yeni neşri 
için bk. Rado. s. 281-295) bu silsilede ken
dine ayırdığı bölümde hacca 1816'da git
tiğini. yazdıkları arasında yirmi mushaf, 
1 SO'ye yakın delailü'l-hayrat ve en'am-ı 
şerif. 2SO'ye yakın Hafız Osman tarzı hil
ye, 200 civarında kitap şeklinde cep hil
yesi, 230 kadar murakka'. 3000 civarın
da kıta bulunduğunu belirttikten sonra 
bunları yazmaktan maksadının riya değil 
dua almak olduğunu belirtmektedir. 
Mehmed Vasfı Efendi'nin Laleli Camii ka
pılarındaki 1197 (1783) tarihli celi sülüs 
yazıları, kısa bir zaman sonra doğacak 
olan Rakım üslubunun yanında pek kaba 
durmaktadır. Birçok eser bırakmış ol
makla beraber Kebecizade'nin asıl vasfı 
hocalığıdır. Tertipiediği silsilenamede öğ
rencilerinden yetmiş dokuzunu kaydet
mekteyse de bunlar arasında EyyQbi Ra
şi d ve Çömez Mustafa Vasıf efendiler 

Kebecizade Mehmed Vasfi'nin sülüs- nesi h kıtas ı (Ekrem 

Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu) 
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