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giderek Celâleddin ed-Devvânî’nin öðren-
cisi oldu. Bazý kaynaklarda Devvânî’nin on-
dan ders aldýðý belirtiliyorsa da (Sehâvî,
VII, 133) bunun aksi söz konusu olmalýdýr.
Felsefe bilgisini Ýbnü’l-Fârýz’in et-Tâßiyye-
tü’l-kübrâ adlý kasidesine yaptýðý þerhte
gösterdiði kaydedilir.

Lârî’nin bilinen tek eseri olan Fütû¼u’l-
¥aremeyn, Mekke ve Medine þehirleri-
nin tasviriyle hac menâsikini ihtiva eden
bir mesnevidir. Þair, Farsça manzum hac
seyahatnâmelerinin en önemlilerinden sa-
yýlan bu eserini hac yolculuðu dönüþünde
911 (1506) yýlýnda yazmýþ ve Gucerât Sul-
taný II. Muzaffer Þah’a sunmuþtur. Yakla-
þýk 1100 beyitten meydana gelen mesne-
vi bazý nüshalarýnda yanlýþlýkla Abdurrah-
man-ý Câmî’ye, bazýlarýnda Abdülkadir-i
Geylânî’ye nisbet edilmektedir. Eyüp Sab-
ri Paþa da Mir’âtü’l-Haremeyn’inin kay-
naklarý arasýnda bulunan eseri Câmî’ye
izâfe etmiþtir. Me¦nevî’nin birçok nüs-
hasý mukaddes yerleri gösteren þekillerle
süslenmiþtir. Fütû¼u’l-¥aremeyn önce
Abdülkadir-i Geylânî’nin eseri olarak Hin-
distan’da birkaç defa basýlmýþ (Leknev
1875, 1893; Delhi 1875), daha sonra Lârî’-
ye nisbetle yayýmlanmýþtýr (nþr. Ali Mu-
haddis, Tahran 1366; nþr. Resûl Ca‘feri-
yân, Kum 1373). Resûl Ca‘feriyân, yazdýðý
giriþte eserin edebî ve dinî açýdan önemi-
ni ortaya koymuþtur. Fütû¼u’l-¥are-
meyn Muhyî-i Gülþenî tarafýndan Hüde’l-
Haremeyn adýyla manzum olarak Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir (Hidiviyye Ktp.,
nr. 7128, vr. 24b-47a).
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Kadirî þeyhi, Meclis-i Meþâyih reisi.
˜ ™

Ýstanbul Tophane’de Kadirîhâne Tekke-
si’nde doðdu. Kadiriyye tarikatýnýn Rûmiy-
ye kolunun pîri ve adý geçen tekkenin bâ-
nisi Þeyh Ýsmâil Rûmî’nin soyundan olup
tekkenin þeyhi Þerefeddin Efendi’nin oðlu-
dur. Kabataþ’taki Avnizâde mahalle mek-
tebine girdi. Kýlýç Ali Paþa Camii hatibi Ho-
ca Seyfeddin Efendi’nin yanýnda hâfýzlýðýný
tamamladý. Saray hocasý diye bilinen Meh-
med Efendi’den Arapça öðrendi. Hâfýz
Sâlih Efendi’den sülüs ve nesih meþketti.
1874 yýlýnda Meþihat Mektûbî Kalemi’n-
de göreve baþladý. Beyazýt Camii’nde Ak-
þehirli Hoca Ahmed Efendi’den tefsir ve
hadis okuyup icâzet aldý (1882).

Babasýnýn vefatýnýn (1884) ardýndan Ka-
dirîhâne’de þeyh olan Muhyiddin Efendi
1890 yýlýnda II. Abdülhamid tarafýndan
bir kýta mecidiye ile ödüllendirildi. 3 Ocak
1897’de Meclis-i Meþâyih reisliðine tayin
edildi. Hüseyin Vassâf, onun bir tarikat
mensubuna yakýþmayacak bazý teþebbüs-
lerde bulunduðunu ve Meclis-i Meþâyih
reisliðine bunlarýn sonucunda getirildiði-
ni söyler (Sefîne, I, 88). Muhyiddin Efendi
1902’de Osmanlý devlet niþaný aldý. 1906
yýlýnda Rodos’a sürüldü ve 7 Eylül 1909 ta-
rihinde orada vefat etti; naaþý Ýstanbul’a
getirilerek Kadirîhâne hazîresine defnedil-
di. Yerine oðlu Abdüþþekûr Efendi þeyh oldu.

Meclis-i Meþâyih reisliði sýrasýnda tek-
ke ve tarikatlarýn daha verimli bir þekilde
çalýþmasý için gayret gösteren Muhyiddin
Efendi, önceki yýllarda baþlayan Ýstanbul
tekkelerinin tarihini yazma faaliyetini ya-
kýndan takip etmiþ ve konuyla ilgili risâle-
ler kaleme almýþtýr. Ancak devrin yöneti-

olup Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde iki
nüshasý kayýtlýdýr (nr. 1231/1, 1234). Muh-
yî-i Gülþenî’nin menâkýbda zikrettiði Me-
þâhidü’l-vücûd, Mevâcidü’þ-þühûd ve
Ahlâk-ý Kirâm’da geçen Hakåiku’l-hi-
kem adlý eserleri günümüze ulaþmamýþtýr.
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ÿTahsin Yazýcý

– —
MUHYÎ-i LÂRÎ
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(ö. 933/1526-27)

Ýranlý þair,
Fütûhu’l-Haremeyn adlý eserin yazarý.

˜ ™

Hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Nisbe-
sinden Basra körfezindeki Lâr adasýndan
olduðu anlaþýlmaktadýr ve muhtemelen
burada doðmuþtur. Gençliðinde Þîraz’a
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(Ýstanbul

Arkeoloji
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Muhyî-yi
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– —MUHYÎ-yi LÂRÎ
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(ö. 933/1526-27)

Manzum hac seyahatnâmesi  
niteliğindeki Fütû¼u’l-¥aremeyn  
adlı eseriyle tanınan İranlı şair.˜ ™

meyn Muhyî-yi Gülşenî tarafından Hüde'l-
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cilerine yakýnlaþmak için meþâyihin gön-
lünü incitmiþ, tekke mensuplarý sürgüne
gönderilmesini kendilerine karþý takýndýðý
bu olumsuz tavra baðlamýþlardýr. Muhyid-
din Efendi týpla özel olarak ilgilenmiþ, ze-
hirlenmeler üzerindeki çalýþmasý onu ze-
hirli bitkileri incelemeye ve çiçek yetiþti-
riciliðine yöneltmiþ, kendi döneminde Ka-
dirîhâne bir çiçek bahçesine dönüþmüþtür.

Eserleri. 1. Mâ Hasal-ý Ömrüm. Çe-
þitli eserlerden alýnmýþ tasavvuf aðýrlýklý
konulardaki notlarla bazý biyografi ve hâ-
týrat türü bilgileri içeren hacimli bir eser-
dir. 2. Kebîr Tarîk-ý Sûfiyye Silsilenâ-
mesi. Müellif, 1908 yýlýnda tamamladýðý
eserin yirmi beþ yýlý aþkýn bir çalýþmanýn
ürünü olduðunu söyler. Kitapta bütün ta-
rikatlarýn silsileleri þematik olarak göste-
rilmiþtir. 3. Tomâr-ý Tekâyâ. Ýstanbul’da
bulunan deðiþik tarikatlara mensup 259
tekke kýsaca tanýtýlmýþtýr. 4. Fütüvvetnâ-
me-i Tarîkat. Fütüvvet ve tarikat âdâbý,
tasavvuf terimleri, Abdülkadir-i Geylânî’-
nin el-øunye adlý eserinden seçmeler ve
Kâbe’nin inþasýyla ilgili bilgilerin kaydedil-
diði on iki defterden meydana gelmiþtir.
5. Mecmûa-yý Ýlâhiyyât. Yûnus Emre,
Eþrefoðlu Rûmî, Seyyid Nizamoðlu gibi sû-
fî þairlerin tekkelerde okunan ilâhilerinden
derlenmiþtir. Muhyiddin Efendi’nin ayrýca
Þükûfenâme adlý bir eseriyle 1897-1890
yýllarý arasýnda tuttuðu notlarý içeren dört
adet cep defteri bulunmaktadýr. Eserleri-
nin tamamý torununun oðlu Misbah Erk-
menkul’un elindedir. Muhyiddin Efendi’-
ye nisbet edilen Gülzâr-ý Kådirî’den Bir
Yaprak adlý sekiz sayfalýk risâle (Ýstanbul
1332) Emirgân Dergâhý þeyhi Muhyiddin
Efendi’ye aittir.
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ÿMustafa S. Kaçalin

– —
MUHYÝDDÝN ÝBNÜ’l-ARABÎ

(bk. ÝBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin).
˜ ™

– —
MUHYÝDDÝN KARAMÂNÎ

(ö. 957/1550)

Halvetî -Gülþenî tarikatýna mensup
þeyh.

˜ ™

Hakkýnda hazýrlanan mahkeme sicil zap-
týnda (aþ.bk.) adý Mehmed, babasýnýn adý
Hýzýr þeklinde kaydedilmiþtir. Memleketi
Karaman’a nisbetle Karamanlý Þeyh diye
meþhur olmuþtur. Dinî ilimleri tahsil edip
etmediði bilinmeyen þeyhin ayný sicilde
ümmî olduðuna vurgu yapýlýr. Menâkýb-ý
Ýbrâhim Gülþenî müellifi Muhyî-i Gülþe-
nî, Mýsýr’a gidip Halvetiyye-Gülþeniyye ta-
rikatýnýn kurucusu Ýbrâhim Gülþenî’ye in-
tisap eden Muhyiddin Karamânî’nin bura-
da Mýsýr Valisi Çoban Mustafa Paþa’nýn dik-
katini çektiðini, Mustafa Paþa Ýstanbul’a
çaðrýldýktan sonra Ýbrâhim Gülþenî’den
Gebze’de yaptýrdýðý külliyenin (Çoban Mus-
tafa Paþa Külliyesi) hankahýna Muhyiddin
Karamânî’yi þeyh olarak görevlendirmesi-
ni istediðini söyler. Muhyî’nin anlattýðýna
göre Gülþenî, Karamânî’nin seyrü sülûkü-
nü tamamlamasý gerektiðine iþaret et-
miþ ve bu haliyle görevlendirilirse Hallâc-ý
Mansûr gibi idam edilebileceðini söylemiþ,
Mustafa Paþa ise korumasý altýnda bulu-
nan þeyhe hiç kimsenin bir þey yapamaya-
caðýný belirterek ona güvence vermiþtir
(Menâkýb, s. 379, 381). Külliye 930 (1524)
yýlýnda inþa edildiðine göre Muhyiddin Ka-
ramânî Gebze’ye bu tarihte veya daha
sonra gelmiþ olmalýdýr. Burada ve Ýstan-
bul’da birçok mürid edinen Karamânî’nin
ardýndan Edirne’ye gittiði anlaþýlmaktadýr.

Bazý görüþleri yüzünden zýndýklýkla suç-
lanan Muhyiddin Karamânî, Þeyhülislâm
Ebüssuûd Efendi’nin fetvasýyla 957’de
(1550) idam edilmiþtir. Matrakçý Nasuh,
Târîh-i Sultan Süleyman (Süleymannâ-
me) adlý eserinde onun birtakým þeytânî
vesveselere ve nefsânî kuruntulara kapýla-
rak dinden çýktýðý (Yurdaydýn, II, 169-170),
Nev‘îzâde Atâî ise vahdet-i vücûd mesele-
sinde hata ettiði (Zeyl-i Þekåik, s. 63) için
katledildiðini söyler. Ebüssuûd Efendi de
Karamânî’nin kesin naslarla sabit olan þe-
riat hükümlerini inkâr ederek zýndýk oldu-
ðu ve Hz. Peygamber’i tahkir ettiði için
idam edildiðini belirtir (Düzdað, s. 310).

Muhyiddin Karamânî’nin idam tarihini
Atâî ve Muhyî 957, Matrakçý Nasuh ise
gün ve ay zikredip 3 Þâban 957 (17 Aðus-

tos 1550) olarak verir (Yurdaydýn, II, 169).
Ahmet Yaþar Ocak’ýn, Karamânî hakkýn-
daki mahkeme sicilinin baþýnda ölüm tari-
hiyle ilgili dönemin þairlerinden Kandî’nin
düþürdüðü “Karamânî’ye lânet” mýsraýnýn
950 tarihini gösterdiðini söylemesi (Os-
manlý Toplumunda Zýndýklar, s. 321) doð-
ru deðildir; zira bu mýsra 957’ye karþýlýk
gelmektedir. Sicil defterinde Karamânî ile
ilgili kaydýn öncesinde yer alan kayýtlarda
957 ve 958 tarihlerinin bulunmasý da 957
tarihinin doðru olduðunu göstermektedir
(Erünsal, XXIV [2004], s. 146-147). Kara-
mânî’nin ölümü hakkýnda ayrýca “lâþ-ý hûk”
(domuz leþi) ve, “Tu‘me-i seg þüd Karamâ-
nî pelîd” (Pis Karamânî köpeklere lokma oldu)
þeklinde aðýr hakaret içeren tarihler de dü-
þürülmüþtür (a.g.e., s. 146). Matrakçý Na-
suh onun idam edildikten sonra bir ata
baðlanarak sürüklendiðini yazar (Yurday-
dýn, II, 170).

Baþýnda “Sicill-i Þeyh Karamânî ez-Zýn-
dîk” ibaresi bulunan iki sayfalýk sicil kay-
dý (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Ru-
meli Sadâreti Mahkemesi Sicili, nr. 20/2,
vr. 105b-106a) onun hakkýnda ileri sürülen
görüþleri ortaya koymaktadýr. Burada ad-
larý sayýlan on þahidin ifadesine göre Ka-
ramânî, Allah’ýn vücudundan baþka varlýk
olmadýðýný, Allah ile (vâcibü’l-vücûd) mah-
lûk (mümkinü’l-vücûd) arasýnda hiçbir fark
bulunmadýðýný, zâtýn bir, isimlerin farklý
olduðunu, ulûhiyyeti bütün eþyaya isnat
etmeyenlerin kâfir sayýldýðýný, hýristiyan-
larýn ulûhiyyeti üçe hasrettikleri için küf-
re girdiklerini, þeriatýn emirlerinin itibarî
olduðunu, bir þeyi haram kabul edersen
haram, helâl kabul edersen helâl olacaðý-
ný, dünyada haram diye bir þeyin bulun-
madýðýný, livâta ve zinanýn helâl sayýldýðý-
ný, öldükten sonra dirilmenin gerçekleþ-
meyeceðini, bütün evliya ve enbiyaya ve-
rilenlerin kendisinde bilfiil mevcut olduðu-
nu, Resûlullah, Ali, Þeyh Attâr ve sâhib-i
Fusûsü’l-hikem (Ýbnü’l-Arabî) dýþýnda ken-
disinden üstün bir kimsenin bulunmadýðý-
ný, Allah’ý görmenin ne dünyada ne de âhi-
rette mümkün olduðunu, mümkündür di-
yenlerin yalancý sayýldýðýný ileri sürmüþ-
tür. Bu iddialara Muhyiddin Karamânî’-
nin cevap verip vermediði bilinmemekte-
dir. Ebüssuûd Efendi’nin þeyhin idamýn-
dan sonra verdiði bir fetvadan onun gö-
rüþlerinden vazgeçtiðini defalarca açýkla-
yarak tövbe ettiði, fakat bunun tutuklan-
masýndan sonra gerçekleþtiði için kabul
edilmediði anlaþýlmaktadýr (Düzdað, s.
310).

Muhyî-i Gülþenî, Menâkýb’ýnda Ebüs-
suûd Efendi’nin talebesi olduðunu söyle-

Ahmed

Muhyiddin

Efendi


