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zamanda iyi bir hattat ve neyzen olan
Nakþî Dede mûsikide pek çok talebe ye-
tiþtirmiþtir. Þiþman Ahmed Dede, Hidiv
Abbas Hilmi Paþa’nýn hizmetçisi Mehmed
Suphi ve Þeyh Hüseyin Azmi Dede bunlar-
dan bazýlarýdýr. Bazý güfte mecmualarýnda
din dýþý formalarda birtakým eserlerine
rastlanan hattat ve mûsikiþinas Mustafa
Nakþî ile (ö. 1178/1764) Nakþî Mustafa De-
de’yi birbirine karýþtýrmamak gerekir.
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Bahâeddin Nakþibend’e
(ö. 791/1389)

nisbet edilen tarikat.
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Ýslâm dünyasýnda Kadiriyye’den sonra en
yaygýn tarikat olan Nakþibendiyye, anava-
taný Orta Asya’da Kübreviyye ve Yeseviyye
baþta olmak üzere hemen hemen diðer
bütün tarikatlarýn yerini almýþ, Arap yarý-
madasý, Maðrib ve aþaðý Sahrâ Afrikasý
dýþýnda Ýslâm dünyasýnýn hemen her böl-
gesine yayýlmýþtýr. Nakþîliðin pîri Bahâed-
din Nakþibend’in bir tarikat kurmayý dü-
þünmediði ve bunu gerçekleþtirmediði
âþikârdýr. Nitekim XV. yüzyýlýn sonlarýnda
Abdurrahman-ý Câmî, Bahâeddin Nakþi-
bend’in mensup olduðu, Hâcegân denilen
tarikatýn silsilesini Hâce Yûsuf el-Heme-
dânî ile baþlatmýþtýr. Bazý kaynaklarda ise
bu silsile Yûsuf el-Hemedânî’nin halifesi
Abdülhâlik-ý Gucdüvânî’ye dayandýrýlmak-
tadýr (bk. HÂCEGÂN). Bahâeddin Nakþi-
bend’den iki asýr önce yaþayan Gucdüvânî
tarikat geleneðinde Nakþibend’in Üveysî

yoluyla þeyhi sayýlmaktadýr. Bahâeddin
Nakþibend’in halifelerinin çoðu Buhara ve-
ya çevresinden olup Mâverâünnehir’in Fars-
ça konuþan halklarýna mensuptur. Þeyh-
leri gibi Bahâeddin Nakþibend de birçok
kaynakta “Türk þeyhleri” diye anýlan Yesevî
meþâyihiyle irtibat halindeydi. Bu iki tari-
kat mensuplarý arasýnda etnik köken ve
dile dayalý farklýlýklar bulunmaktaysa da
iliþkiler ve yakýnlýklar daha önemlidir. Nak-
þibendiyye, Farsça konuþan halklarýn yaný
sýra Türkler arasýnda da yaygýnlýk kazanýr-
ken Yesevîler, Türkçe’nin yanýnda eserle-
rinde Orta Asya’nýn yaygýn dili Farsça’yý da
kullanmýþlardýr. Ýlk dönemde belli bir coð-
rafî bölgeyle sýnýrlý kalan tarikat bu yakýn-
laþma sayesinde nüfuzunu giderek arttýr-
mýþtýr.

Bahâeddin Nakþibend’in Hâcegân silsi-
lesinde niçin hâkim bir konuma yerleþti-
rildiði ve silsilenin önemli bir halkasý ol-
maktan ziyade niçin Nakþibendîliðin pîri
kabul edildiði açýk deðildir. Onu daha ön-
ceki hâcelerden farklý kýlan tek husus ha-
fî zikir konusunda ýsrarlý olmasýdýr. Nite-
kim kendisine yöneltilen bir soruya verdi-
ði cevapta cehrî zikri, halveti ve semâý red-
detmiþ, “Tarikin neleri içermektedir?” de-
nildiðinde “zâhirde halk, bâtýnda Hak ile ol-
mak” (halvet der encümen) þeklinde cevap
vermiþtir (Câmî, s. 391). Bu ifade, ilk dö-
nem Nakþîliðinde merkezî öneme sahip se-
kiz ilkeden (kelimât-ý kudsiyye) biridir. Þeri-
ata baðlýlýðý vurgulayan diðerleri de Hora-
san Melâmetiyyesi’nin temel ilkelerinin bir
nevi devamý mahiyetindedir. Dolayýsýyla ta-
rikatýn Melâmetiyye’nin ilkelerini tevarüs
ettiði söylenebilir. Tarikat Alevî silsileye
(silsiletü’z-zeheb) sahip olmakla birlikte
Sünnîliðe güçlü bir þekilde baðlýdýr, Bekrî
silsilenin ön plana çýkarýlmasý da bu bað-
lýlýða iþaret etmektedir. Nakþîlik’te Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin bazý sistematik dü-
þüncelerine yönelik eleþtirel bir tavýr söz
konusudur. Ancak bu tavrýn, tarikatýn Mü-
ceddidiyye kolunun kurucusu Ýmâm-ý Rab-
bânî Ahmed-i Sirhindî öncesinde kökleri
bulunmamaktadýr. Ubeydullah Ahrâr, Mu-
hammed Pârsâ ve Abdurrahman-ý Câmî
gibi ilk dönem Nakþibendî þeyhleri Ýbnü’l-
Arabî’nin vahdet-i vücûd görüþünü benim-
semiþlerdir. Geç dönem Nakþîliðinin siya-
setle iliþkileri abartýlý þekilde bütün Nakþi-
bendî geleneðinin bir özelliði olarak tanýtýl-
mak istenmiþtir. Halbuki VIII. (XIV.) yüzyýl-
dan itibaren Yeseviyye, Kübreviyye ve Nak-
þibendiyye þeyhleri dahil Orta Asya þeyh-
lerinin büyük bir kýsmý ayný esaslarý payla-
þýyordu. Þeriata baðlýlýk, bir þeyhin deneti-
mi altýnda olmak, bazý durumlarda siyasî

tarikatýna intisap etmek için Þemsi Dede
adlý bir arkadaþýyla birlikte Konya’ya git-
mek üzere yola çýktý. Yolda Afyonkarahisar
Mevlevîhânesi’ne uðradýklarýnda arkada-
þý burada kaldýðýndan tek baþýna Konya’-
ya ulaþarak âsitânede çilesini tamamladý.
1825’te Mýsýr’a gitti. Kahire Mevlevîhâ-
nesi’nde kudümzenbaþýlýk yaptý. 1838’de
Þeyh Fikri Dede’nin vefatý üzerine Hem-
dem Çelebi tarafýndan mevlevîhânenin me-
þihatýna getirildi. 1844 yýlýnda Gelibolu üze-
rinden Edirne’ye kýsa bir seyahat yaptý.
Kahire’de vefat eden Nakþî Dede mevlevî-
hânenin hazîresine defnedildi, yerine Ýbrâ-
him Rüþdî Dede postniþin oldu. Vefat tari-
hini gösteren “Allah Allah deyü gittin vah-
dete Nakþî Dede” tarih mýsraýnýn ölümün-
den bir süre önce bizzat kendisi tarafýndan
söylendiði rivayet edilir. Ahmet Irsoy’un,
muhtemelen Sicill-i Osmânî’ye dayana-
rak onun vefat tarihini Sultan Abdülaziz
devrinin (1861-1876) ortalarý olarak gös-
termesi doðru deðildir.

Devrinin tasavvufî þahsiyetleri arasýnda
önemli bir yeri bulunan Nakþî Dede ayrýca
þairliði ve mûsikiþinaslýðý ile tanýnmýþtýr.
Türkçe ve Farsça þiirler kaleme alan Nak-
þî Dede’nin rubâîlerinde çok baþarýlý oldu-
ðu, Gelibolu Mevlevîhânesi’nde onun bir
âyin mecmuasýnýn kenarýna yazdýðý yetmiþ
dört rubâîsini inceleyen Sadettin Nüzhet
Ergun tarafýndan ifade edilmiþtir. Ayrýca
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî için kaleme
aldýðý elli üç beyitlik bir hilyesi vardýr
(Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2163, vr. 48a-
49b). Osman Nuri Peremeci’nin, Edirne
Tarihi’nde Nakþî Dede’nin birçok âyin bes-
telediðini söylemesine raðmen günümüze
sadece þedd-i araban Mevlevî âyini ulaþ-
mýþtýr. Muhtemelen Kahire’de bestelenip
ilk mukabelesi ayný yerdeki dergâhta ya-
pýlan bu âyini bizzat kendisi, Gelibolu Mev-
levîhânesi’nde misafir olarak bulunduðu sý-
rada dergâhýn þeyhi Hüseyin Azmi Dede ile
müridlerine meþketmiþtir. Hüseyin Azmi
Dede’nin oðlu Þeyh Ahmed Celâleddin De-
de tarafýndan aralarýnda Ahmet Irsoy’un
da bulunduðu pek çok kiþiye geçilerek Ýs-
tanbul’da yaygýnlaþan bu âyin, XX. yüzyý-
lýn baþlarýnda Ýstanbul mevlevîhânelerinde
bilenlerinin azalmasý sebebiyle çok az okun-
masýna raðmen naðme yapýsý, yumuþak ve
kývrak üslûbuyla âyin repertuvarýnýn önem-
li eserleri arasýnda deðerlendirilmiþtir. Yýl-
maz Öztuna, Nakþî Dede’nin ayrýca araban
peþreviyle þevk-efzâ saz semâisinin bulun-
duðunu belirtmektedir. Nakþî Dede’nin
Þeydâ Hâfýz diye tanýnan Abdürrahim De-
de’nin bestelediði hicâzeyn makamýndaki
âyini bilen son kiþi olduðu söylenir. Ayný
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ce oðlu Ziyâeddin Yûsuf ile Abdülgafûr-i
Lârî’nin adý geçmektedir. Nakþibendiyye’-
nin bir kolu olduðu belirtilen Câmiyye fii-
len teþekkül etmemiþtir.

Câmî, mensuplarýndan Tebrizli Sun‘ullah
Kûzekünânî’yi seyrü sülûkünü tamamla-
masý için þeyhi Kâþgarî’nin diðer bir müri-
di Mevlânâ Alâeddin Mektebdâr’a gönder-
miþtir. Akkoyunlu Yâkub’un saltanatýnýn
ilk dönemlerinde Tebriz’e dönen Kûzekü-
nânî, Þah Ýsmâil’in Tebriz’i 907’de (1501)
ele geçirmesinin ardýndan Bitlis’e sýðýnmýþ,
yýllar sonra doðduðu þehre geri dönmüþ
ve 929’a (1523) kadar burada yaþamýþtýr.
Ýlk dönem Safevî hânedanýnýn Sünnî tari-
katlara yönelik düþmanca tutumuna rað-
men Kûzekünânî’nin iki halifesi Tebriz ci-
varýnda irþad faaliyetini sürdürmüþ, bun-
lardan Derviþ Celâleddin Hüsrevþâhî, Mev-
lânâ Ýlyâs Bâdâmyârî’yi yetiþtirmiþtir. Mev-
lânâ Ýlyâs’ýn oðlu ve halifesi Muhammed
Bâdâmyârî, Tebriz bölgesini terkedip aha-
lisinin büyük bölümü Kürt ve Sünnî olan
Urmiye’ye göç etmiþtir. Urmiye XI. (XVII.)
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Safevî hânedanýnýn
hâkimiyetine girince Muhammed Bâdâm-
yârî’nin torunu Þeyh Mahmud Urmevî, Os-
manlý idaresi altýndaki Diyarbekir’e yerleþ-
miþ, burada halkýn büyük teveccühünü
kazanmýþ ve Þeyh-i Azîz lakabýyla meþhur
olmuþtur. Osmanlý devlet adamlarýyla ya-
kýn iliþkiler kuran, IV. Murad’ýn Revan se-
ferine katýlan ve padiþahtan ilgi ve yakýn-
lýk gören Mahmud Urmevî’nin etrafýnda
Doðu Anadolu ve Güney Kafkasya kökenli
40.000 mürid toplanmasý IV. Murad’ý en-
diþelendirmiþ ve 1048’de (1639) onu idam
ettirmiþtir. Mahmud Urmevî’nin silsilesi
Diyarbekir’de iki nesil daha devam ettik-
ten sonra yeðeni Açýkbaþ Mahmud Efendi
tarafýndan Bursa’ya taþýnmýþtýr. Açýkbaþ
Mahmud Efendi, Bursa’da Nakþibendî-i
Atîk Tekkesi’ni kurmuþ, bu tekke Müced-
didiyye koluna geçinceye kadar iki nesil Ur-
mevî ailesinin elinde kalmýþtýr. Mahmud
Urmevî’nin tarikat silsilesi Erzurum ve Van’-
da kýsa bir müddet daha sürmüþtür.

Bahâeddin Nakþibend’in üçüncü önemli
halifesi Mevlânâ Ya‘kub-i Çerhî’dir. Herat
ve Kahire’de ilim tahsil ettikten sonra 782
(1380) yýlýnda Buhara’ya gelen Çerhî, Bahâ-
eddin Nakþibend’e Buhara’da kaldýðý son
yýllarda intisap etmiþtir. Nakþibend onu
müridliðe kabul etme konusunda bir müd-
det kararsýz kalmýþ, kabul ettikten sonra
mânevî terbiyesi için Alâeddin Attâr’ý gö-
revlendirmiþtir. Çerhî, Bahâeddin Nakþi-
bend’in vefatý üzerine Çaganiyân’da bulu-
nan Attâr’ýn yanýna giderek ölümüne ka-
dar onunla beraber kalmýþ, ardýndan gü-

nümüzde Tacikistan sýnýrlarý içinde bulu-
nan Hisârýþâdmân bölgesine yerleþmiþ,
851 (1447) yýlýnda burada vefat etmiþtir.
Harap olan türbesi Sovyet rejiminin yýkýl-
masýndan sonra restore edilmiþtir. Çerhî’-
nin tasavvufa dair çeþitli eserleri bulun-
maktadýr. Nakþibendî silsilesinde Bahâed-
din Nakþibend’den sonra en önemli þah-
siyet olan Ubeydullah Ahrâr onun mürididir.

Ubeydullah Ahrâr’ýn hayatýna dair bilgi-
ler Bahâeddin Nakþibend hakkýndaki bilgi-
lerden daha fazla ve ayrýntýlýdýr. Ahrâr’ýn
faaliyetleriyle Nakþibendiyye, Orta Asya’-
nýn en yaygýn tarikatý haline gelmiþ, Orta
Asya’nýn doðu, batý ve güneyinde teþekkül
eden kollarýyla nüfuzunu arttýrmýþ, doktri-
ner yapýsý da kuvvetlenmiþtir. 806 (1404)
yýlýnda Taþkent yakýnlarýndaki Bâðýstan’-
da dünyaya gelen Ubeydullah Ahrâr ilk eði-
timini Semerkant’ta aldýktan sonra Herat’a
gitmiþ, burada Hâce Hasan Attâr’a inti-
sap etmek istemiþse de þeyh ona önce sa-
vaþ sanatlarýný öðrenmesi tavsiyesinde bu-
lunmuþtur. Ahrâr bu tavsiyenin aksine Ça-
ganiyân’a gidip Ya‘kub-i Çerhî’nin halka-
sýna iþtirak etmiþ ve 835 (1431) yýlýna ka-
dar þeyhiyle birlikte kalmýþtýr. Taþkent’e
döndükten sonra irþad faaliyetine baþla-
mýþ ve þöhreti Taþkent dýþýnda uzak böl-
gelere kadar yayýlmýþtýr. Timurlu Emîri Ebû
Said Mirza’nýn Semerkant hâkimiyeti için
giriþtiði mücadele sýrasýnda Ebülhayr ku-
mandasýndaki Özbek birliklerine katýlmýþ-
týr. 858’de (1454) Semerkant savunmasýn-
daki rolü, Buhara ve Semerkant’ta uygu-
lanan damga vergisinin ve bütün ülkede
alýnan gayri þer‘î vergilerin yürürlükten
kaldýrýlmasý için Emîr Ebû Said nezdinde
teþebbüste bulunmasý gibi faaliyetler onun
nüfuzlu bir þahsiyet olduðunu göstermek-
tedir. Bu siyasî faaliyetleri dinî amellerin
bir parçasý olarak telakki eden Ubeydullah
Ahrâr tarikatýn yayýlmasýnda önemli roller
üstlenecek olan birçok halife yetiþtirmiþtir.
Bunlardan Mevlânâ Muhammed Kadî, Ah-
râr’a intisap ettikten sonra gizlice Semer-
kant’ý terkedip Herat’ta bulunan Abdur-
rahman-ý Câmî’nin yanýna gitmiþ, þeyhi
onun bu hatasýný bir süre mutfakta çalýþ-
masý karþýlýðýnda affetmiþtir. Siyasî þart-
lar, yaklaþýk on yýl Ahrâr’ýn hizmetinde
bulunan Mevlânâ Muhammed Kadî’yi þey-
hinin vefatýnýn ardýndan Herat, Taþkent,
Buhara ve Fergana vadisindeki Ahsî’ye git-
meye zorlamýþ, sonunda tekrar Taþkent’e
dönmüþ ve 921 (1515) yýlýnda burada ve-
fat etmiþtir.

Ahrâr’ýn menkýbelerine dair iki kitap ya-
zan Mevlânâ Muhammed Kadî iki halife

faaliyette bulunmaktan ibaret olan bu esas-
lar Bahâeddin Nakþibend’den sonra Ubey-
dullah Ahrâr, Ahmed-i Sirhindî ve Hâlid el-
Baðdâdî’de korunarak merkezî bir doktrin
niteliði kazanmýþtýr. Tarikat son dönemler-
de Bahâeddin Nakþibend’in adýna nisbetle
Bahâiyye diye de anýlmýþtýr (Harîrîzâde, I,
vr. 171b). Harîrîzâde, Nakþibendiyye men-
suplarýna “büzürgân” adý verildiðini kayde-
der (a.g.e., I, vr. 128a).

Bahâeddin Nakþibend’in üç halifesi Mu-
hammed Pârsâ, Alâeddin Attâr ve Ya‘kub-i
Çerhî tarikatýn yayýlmasýnda önemli rol oy-
namýþtýr. Deðerli bir âlim ve müellif olan
Muhammed Pârsâ, tarikatýn ulemâ kesi-
mi tarafýndan benimsenmesinde etkili olan
ilk Nakþibendî þeyhidir. Pârsâ’nýn beþ mü-
ridinden hiçbiri halife býrakmamýþtýr. Ba-
hâeddin Nakþibend’in tarikatýn yayýlma-
sýnda önemli katkýya sahip olan halifesi
Alâeddin Attâr’dýr. Bahâeddin Nakþibend’in
onun hakkýnda, “Müridlerimi terbiye et-
mekle yükümü hafifletmiþtir” dediði kay-
dedilir. Alâeddin Attâr þeyhinin emriyle
Hârizm’e seyahatte bulunmuþ ve Nakþi-
bendiyye onun vasýtasýyla bu þehre ulaþ-
mýþtýr. Seyyid Þerif el-Cürcânî, oðlu Hasan
Attâr ve Nizâmeddin Hâmûþ, Attâr’ýn on
müridi içerisinde en dikkate deðer olanlar-
dýr.

Nakþibendiyye, Herat’a Nizâmeddin Hâ-
mûþ’un halifesi Sa‘deddîn-i Kâþgarî tara-
fýndan götürülmüþ ve tarikat böylece ilk
defa anayurdu Orta Asya’nýn sýnýrlarý dý-
þýna çýkmýþtýr. Nakþibendiyye hakkýnda bir-
kaç risâlesi bulunan Sa‘deddîn-i Kâþgarî’-
nin en tanýnmýþ müridi Abdurrahman-ý
Câmî’dir. Bazý þiirlerinde Nakþibendîliðin
temel ilkelerini Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin
terimleriyle ustaca meczeden ve tarikata
dair Risâle-i Serriþte-i ªarîš-i ƒâcegân
adlý bir eser kaleme alan Câmî irþad faali-
yetiyle pek ilgilenmemiþ, þeyhinin vefatý-
nýn (860/1456) ardýndan Herat Nakþiben-
dîleri’ne Muhammed Þemseddin Rucî’nin
etrafýnda toplanmalarýný tavsiye etmiþtir.
Kaynaklarda Câmî’nin müridi olarak sade-
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nedilmiþtir. Doðu Türkistan’da tarikatla hâ-
nedanlýðýn iç içe geçme süreci üç nesil son-
ra torunlarýndan Dânyâl’in (ö. 1149/1736)
yönetime hâkim olmasýyla neticelenmiþtir.
Tarikatýn Hâce Ýshak’a nisbet edilen bu þu-
besine Ýshâkýyye veya Karataðlýk hâceleri
adý verilmiþtir. Karatað adý, muhtemelen
Hâce Ýshak ve torunlarýnýn güçlü bir etki
býraktýðý Kýrgýzlar’ýn yurdu Pamirler’e gön-
dermede bulunmaktadýr.

Kâsâniyye’nin bir diðer kolu Ahmed Kâ-
sânî’nin Hâce Kelân diye tanýnan büyük
oðlu Muhammed Emîn (ö. 1006/1598) ta-
rafýndan sürdürülmüþtür. Hâce Kelân, ba-
basý tarafýndan halife tayin edilmesine rað-
men babasýnýn halifelerinden Muhammed
Ýslâm Cûybârî’ye intisap etmiþ, yirmi iki yýl
sohbetinde bulunarak icâzet almýþ ve Deh-
bîd’de irþad faaliyetine baþlamýþtýr. Hâce
Kelân yerine oðlu Hâce Hâþim’i halife ta-
yin etmiþtir. Hâce Hâþim de kardeþi Hâ-
ce Muhammed Yûsuf ile Muhammed Ha-
tîb Sîvincî’yi yetiþtirmiþtir. Mâverâünne-
hir’de etkili olamayýnca Doðu Türkistan-
da nüfuz alaný bulmak için gayret gös-
teren Hâce Yûsuf, Çin’de özellikle Kan-
su bölgesinde Ýslâm’ý ve tarikatý yayma-
ya çalýþmýþ, bu arada siyasî faaliyetler içi-
ne girmiþ ve zehirlenerek öldürülmüþ-
tür (1063/1653). Bunun üzerine Kansu böl-
gesinden kaçmak zorunda kalan oðlu Hî-
dâyetullah Hâce Âfâk (Afak Hoca), 1082
(1671) yýlýnda geri dönüp Ma Wu T’ai-yeh
adýyla meþhur Ma l-ch’ing, Pai-shihlo-li-ai-
mini ve Ma Tai Pa Pa adlý üç önemli halife
yetiþtirmiþtir. Babasýnýn politik hýrsýný sür-
dürerek Budizm’e yeni giren Dzugaria Sul-
taný Galdan ile dostane iliþkiler kurmuþ ve
akrabasý olan Karataðlýk hâcelerine karþý
tavýr almýþtýr. Sultan Galdan, 1679’da Uy-
guristan’ý iþgal edip saltanat merkezini
Yarkend’den Kâþgar’a naklettiðinde onun
hizmetine girmiþtir. Hâce Âfâk’ýn torunla-
rýnýn siyasî iktidarla kurduklarý akrabalýk
iliþkileri XII. (XVIII.) yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar devam etmiþtir. Aile mensuplarýndan
Kýlýç Burhâneddin ve Hâce-i Cihân, Batý
Tarým’da siyasî-dinî bir yönetim kurmaya
teþebbüsten dolayý tutuklanmýþ (1168/
1755), yaklaþýk dört yýl sonra da bölge ta-
mamýyla Çinliler’in eline geçmiþtir. Tarika-
týn Hâce Âfâk’a nisbet edilen koluna Âfâ-
kýyye veya Aktaðlýk hâceleri adý verilmiþ,
bu iki kol uzun süre Çin iktidarýna karþý
direniþin önderliðini yapmýþtýr.

Kâsânî’nin halifelerinden Muhammed Ýs-
lâm Cûybârî’ye nisbet edilen Cûybâriyye
özellikle Buhara ve çevresinde etkili ol-
muþtur. Cûybâriyye’de soya dayalý þeyhlik
yapýsý geliþtirilmiþ, þeyhler kayda deðer bir

mal varlýðý ile kendilerini güçlendirmiþ, Öz-
bek sultanlarý Abdülaziz Han ve Abdullah
Han ile sýký baðlar tesis etmiþlerdir. X. (XVI.)
yüzyýlýn ortalarýnda Merv’e, bir süre sonra
Ýstanbul’a kadar ulaþan Cûybâriyye, diðer
Nakþibendî kollarýnýn gölgesinde kalmak-
la birlikte Ýstanbul’da XIX. yüzyýlýn baþla-
rýna kadar varlýðýný devam ettirmiþtir.

Tarikatýn Ubeydullah Ahrâr’dan sonra
Kâsânî ile devam eden Orta Asya’da yay-
gýn kollarýnda tarikatýn âdâb ve erkânýnda
yukarýda zikredilen bazý deðiþiklikler yapý-
lýrken Ubeydullah Ahrâr’dan gelen diðer
kollarda Nakþibendî geleneði daha otan-
tik biçimde sürdürülmüþtür. Ahrâr’ýn Mu-
hammed Emîn Bulgarî, Baba Ni‘metullah
Nahcuvânî ve Abdülvehhâb Hemedânî adlý
üç müntesibi Ýran’da Safevî hâkimiyetinin
kurulmasýndan hemen önce Tebriz’deydi-
ler. Ancak bunlar tarikatýn yayýlmasýyla pek
ilgilenmemiþtir. Buna karþýlýk Ahrâr’ýn ço-
cuklarýnýn mürebbîsi olan Seyyid Ali Kürdî
X. (XVI.) yüzyýlýn baþlarýnda Kazvin’e gide-
rek tarikatýn bölgede yayýlmasý için giriþim-
lerde bulunmuþ ve Safevîler’in baskýcý Þiî
propagandasý döneminde Tebriz’de idam
edilmiþtir (925/1519). Seyyid Ali Kürdî’nin
beþ halifesinden dördü Tebriz’de irþad fa-
aliyetini sürdürmüþtür. Onlarýn ölümlerinin
ardýndan Nakþibendiyye, Safevîler’in mer-
kez þehirlerinde tamamýyla silinmiþtir.

Ahrâriyye, Ubeydullah Ahrâr’ýn bir diðer
halifesi Kütahya Simavlý Molla Abdullah-ý
Ýlâhî vasýtasýyla Anadolu’ya getirilmiþ ve
Anadolu, Orta Asya’dan sonra Nakþiben-
diyye’nin ikinci büyük merkezi olmuþtur.
Dinî ilimleri Ýstanbul’da tahsil eden Ab-
dullah-ý Ýlâhî, doðum yeri Ýran’a yerleþmek
üzere Ýstanbul’dan ayrýlan hocasý Alâed-
din Tûsî’yi Kirman’da bulmuþ, ilmî meþga-
leden yorgun düþüp usanýnca Ubeydullah
Ahrâr’ýn halkasýna katýlmak için Semer-
kant’a gitmiþ, Ahrâr’ýn terbiyesinde geçir-
diði uzunca bir dönemin ardýndan Ana-
dolu’ya dönerken Abdurrahman-ý Câmî’ye
hürmetlerini arzetmek için yolu üzerindeki
Herat’a uðramýþ, Simav’a geldiðinde Ubey-
dullah Ahrâr’ýn diðer bir müridi Emîr Bu-
hârî ile dost olmuþ, Ýstanbul’a yerleþme-
si için yapýlan teklifleri reddedip yerine
Emîr Buhârî’yi göndermiþtir. 882’de (1477)
Ýstanbul’u ziyaret eden Abdullah-ý Ýlâhî,
Fâtih Sultan Mehmed’in ölümünün ardýn-
dan Ýstanbul’a gelip daha önceleri ilim tah-
sil ettiði Zeyrek Medresesi’ne yerleþmiþ,
Ýstanbul’daki ilk Nakþibendî tekkesi 895
(1490) yýlýnda burada kurulmuþtur. Abdul-
lah-ý Ýlâhî, Makedonya’daki Yenice-i Var-
dar’a gitmek için yerine Emîr Buhârî’yi bý-

yetiþtirmiþtir. Bunlardan biri oðlu Kutbüd-
din Ahmed, diðeri ve daha önemlisi Mah-
dûm-i A‘zam adýyla meþhur Hâcegî Ah-
med el-Kâsânî’dir. Fergana vadisindeki Ah-
sîkes’te doðan Mahdûm-i A‘zam’ýn soyu
sekizinci imam Ali er-Rýzâ’ya dayanýr. Mür-
þidi Muhammed Kadî’ye Taþkent’te iken in-
tisap ederek on iki yýl hizmet ettikten son-
ra onunla birlikte irþad faaliyetinde bulun-
mak için Kâsân’a geri dönmüþ, ardýndan
Semerkant yakýnlarýndaki Dehbîd köyüne
yerleþmiþ ve 949’da (1542) burada vefat
etmiþtir. Kendisinden gelen tarikat silsi-
lesi Dehbîdiyye veya Kâsâniyye adýyla bi-
linmektedir (bk. KÂSÂNÝYYE).

Mahdûm-i A‘zam’ýn yetmiþ iki halifesi ol-
duðu rivayet edilse de bu rakam abartýlýdýr.
Orta Asya’nýn birçok bölgesinde ve özelik-
le Doðu Türkistan’da etkili olan Mahdûm-i
A‘zam’ýn halifelerinin faaliyetleri sonucu
Yeseviyye ve Kübreviyye’nin tesir sahasý gi-
derek zayýflamýþtýr. Mahdûm-i A‘zam’ýn ta-
rikat silsilesine mensup olan Abdullah Ni-
dâî onu “Nakþibendî silsilesinin serhalka-
sý” diye nitelendirir ve hafî zikir yolunu en
yüksek dereceye yükselttiðini söyler. Bu-
nunla birlikte Mahdûm cehrî zikre de izin
vermiþ, Bahâeddin Nakþibend baþta olmak
üzere ilk dönem Nakþibendî meþâyihinin
sakýndýðý veya açýkça yasakladýðý bazý uy-
gulamalarý kabul etmekte bir mahzur gör-
memiþtir. Mûsikiye dayalý âyin (semâ), baþ
açýk gezmek ve cemaatle teheccüd nama-
zý kýlmak bunlar arasýnda sayýlabilir. Öte
yandan Mahdûm siyasî faaliyetlerle de il-
gilenmiþ, halifeleri bu faaliyetleri Ubeydul-
lah Ahrâr’ýn yaptýðý gibi Nakþibendî ilkele-
riyle uzlaþtýrmýþtýr.

Kâsânî’nin yetiþtirdiði halifelerin en
önemlisi Mevlânâ Lutfullah Çûstî’dir. Þey-
hinin vefatýndan sonra Semerkant’a giden
Çûstî’nin Kübrevî meþâyihine aðýr eleþtiri-
ler yöneltmesi tepkiyle karþýlanmýþ ve þe-
hirden çýkarýlmýþtýr. Tekrar Çûst’a dönüp
hayatýnýn geri kalanýný burada geçiren Mev-
lânâ Lutfullah’ýn halifelerinden biri Kâsâ-
nî’nin oðlu Hâce Ýshak Dehbîdî’dir. Hâce Ýs-
hak, seyrü sülûkünü tamamlamasýnýn ar-
dýndan muhtemelen Mâverâünnehir’in Öz-
bek Sultaný II. Abdullah Han’ýn kendisine
düþmanlýðý sebebiyle bölgeden ayrýlýp Do-
ðu Türkistan’a giderek burada özellikle
Kýrgýzlar arasýnda Ýslâm’ý teblið etmiþ, ay-
rýca Çaðatâyî hânedanlýðýnýn hükümet iþ-
lerine müdahale etmiþ, bu arada hâneda-
nýn baþþehri Yarkend’de hânedana men-
sup Muhammed Han’ý da müridleri arasý-
na katmýþtýr. Bu bölgede on iki yýl kaldýk-
tan sonra Semerkant’a dönmüþ ve bura-
da vefat edip (1008/1600) Dehbîd’de def-
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mî görevler üstlenmiþlerdi. Ancak Nakþi-
bendiyye Hindistan’da önemli bir konum-
da deðildi. Bir görüþe göre Timurlu kültür
ve kurumlarýnýn bir kýsmýnýn Orta Asya’-
dan Hint alt kýtasýna intikali Nakþibendiy-
ye’nin Hindistan’da teþekkülüne zemin ha-
zýrlamýþtýr. Bu doðru olmakla birlikte Bâ-
bür’ün askerî emellerinden feragat ede-
rek Ubeydullah Ahrâr’ýn Risâle-i Vâlidiy-
ye’sini Çaðatay Türkçesi’ne tercüme etme-
si de zikredilmeye deðerdir.

Sirhindî’nin mürþidi Bâký -Billâh 971’de
(1563) veya ertesi yýl Kâbil’de doðmuþ, Mâ-
verâünnehir ve Keþmir seyahatleri sýrasýn-
da otuz yaþlarýnda iken silsilesi iki farklý
kolla Ubeydullah Ahrâr’a ulaþan Muham-
med Hâcegî Ýmgenegî’ye intisap etmiþ ve
þeyhinin emriyle tarikatý yaymak için Hin-
distan’a gitmiþtir. Delhi’ye hareketinden
önce bir yýl kadar Lahor’da kalmýþ, 1012’de
(1603) Lahor’da vefat etmiþtir. Çeþitli ko-
nularda veciz risâleler yanýnda halifesi
Ýmâm-ý Rabbânî’nin reddedeceði vahdet-i
vücûdu anlatan þiirler yazan Bâký -Bil-
lâh’ýn oðullarý da vahdet-i vücud neþvesi
içindeydiler ve semâ yapýyorlardý. Ýmâm-ý
Rabbânî, kendini Bâký -Billâh’ýn meþre-
binin “en saf muakkibi” olarak kabul et-
mesine raðmen þeyhinin yolundan farklý
bir yol takip etmiþtir (ter Haar, s. 45).
Bâký -Billâh’ýn Þeyh Ýlâhdâd ve Þeyh Tâced-
din b. Zekeriyyâ adlý iki halifesi daha var-
dý. Bunlardan þeyh Tâceddin, Hicaz’da ir-
þad faaliyetinde bulunmuþtur.

“Böyle bir tarikat olmasaydý geliþtirdi-
ðim faaliyet bu kadar bereketli olmazdý”
diyen Sirhindî için Nakþibendiyye’nin silsi-
lesi oldukça önemlidir. Zira diðer bütün
tarikatlar silsilelerini Hz. Ali’ye ulaþtýrýrken
sadece Nakþibendiyye’de silsile Hz. Ali’nin
yaný sýra Hz. Ebû Bekir’e ulaþýr. Ebû Be-
kir’e atfedilen sýddîkýyyet velâyette en üst
mertebe olarak deðerlendirilir ve nübüv-
vet mertebesinin hemen altýnda yer alýr.
Sirhindî’nin Nakþibendiyye’de mevcut ol-
makla birlikte bilfiil hariçte tuttuðu Alevî
silsilenin yerine Bekrî silsilenin üzerinde
durmasý, tarikata intisabýndan önce de
açýkça vurguladýðý Þîa karþýtlýðý ile tama-
men örtüþmektedir. Sirhindî, sülûkünün
baþlangýcýnda vecd halinin ifadesi olan þi-
irlerinde terennüm ettiði vahdet-i vücû-
du sonralarý seyrü sülûkte sadece bir aþa-
ma ve hakikate ulaþmada düþük bir mer-
tebe görerek terketmiþ, onun yerine vah-
det-i þühûd görüþünü temellendirmeye
çalýþmýþtýr. Seyrü sülûkünü tamamlama
aþamasýnda ilk üç halifenin makamýnýn
ötesine geçip geri döndüðünü söyleyen Sir-
hindî’nin bu mütekebbir tavrý, daha sonra

Bâbürlü Hükümdarý Cihangir tarafýndan
hapse atýlmasýna gerekçe yapýlmýþtýr. Ayrý-
ca o “hakîkat-i Kâ‘be’nin hakikat-i Muham-
mediyye’den daha üstün olduðunu ileri sür-
müþ, bu konudaki tartýþmalar XII. (XVIII.)
yüzyýla kadar devam etmiþtir. Öte yandan
kutbun iþlevine yakýn anlamlar yüklediði
“kayyûm” kavramýna Müceddidî gruplar
da dahil pek ilgi gösterilmemiþtir.

Bütün bunlardan daha önemlisi, Sirhin-
dî’nin kendisinin hicrî II. binyýlýn müced-
didi olduðunu iddia etmesidir. Bu iddiasý-
ný temellendirirken kullandýðý terimler-
den onun, kendini Hz. Peygamber’le iliþki-
si konusunda özel bir imtiyaz ve nasibe
sahip biricik kiþi olarak gördüðü anlaþýl-
maktadýr. Nakþibendîliðin Müceddidî ko-
lunda Sirhindî’nin bu oldukça kapsamlý ve
fevkalâde iddialarýnýn zýmnen kabul edildi-
ði söylenebilir. Müceddidiyye’yi Nakþibendî
geleneðinden farklý kýlan diðer bir özellik
Sirhindî’nin letâif konusundaki analizleri-
dir (Tosun, Ýmâm-ý Rabbânî, s. 55-63). Mo-
dern yazarlar onun Hinduizm’e karþý kesin
tavrý ve Bâbürlü devlet adamlarýyla ger-
gin iliþkileri üzerinde ayrýntýlý biçimde dur-
muþlardýr. Ancak bu iki hususun Müced-
didiyye’nin özellikle Hindistan dýþýnda ya-
yýlmasýnda önemli rolü bulunduðu söyle-
nemez.

Sirhindî birçok halife yetiþtirmiþtir. Bun-
lar arasýnda dört oðlu Hâce Muhammed
Sýddîk, Hâce Muhammed Saîd, Hâce Mu-
hammed Ma‘sûm ve Hâce Muhammed
Yahyâ öncelikle zikredilmelidir. Ýçlerinde en
önemlisi, Hind Müceddidî geleneðinde dört
kayyûmun ikincisi olarak görülen Hâce Mu-
hammed Ma‘sûm’dur. On dört yaþýnda ile-
ri sülûk derecelerine ulaþtýðýný ve babasý
tarafýndan kendisinden sonraki kayyûm
olarak tanýtýldýðýný söyleyen Muhammed
Ma‘sûm, çoðunu babasýnýn vefatýndan son-
ra kaleme aldýðý mektuplarýnda onun bazý
tartýþmalý düþüncelerini savunmuþ ve ha-
kiki tasavvufun þeriata baðlýlýðý gerektir-
diðini vurgulamýþtýr.

Müceddidiyye, Sind bölgesinde Muham-
med Ma‘sûm’un Mahdûm Âdem ve That-
talý Miyân Muhammed adlý iki halifesi ta-
rafýndan yayýlmýþtýr. Halifelerinden Hâce
Seyfeddin, Seyyid Nûr Muhammed Bedâ-
ûnî’yi yetiþtirmiþtir. On beþ yýl istiðrak ha-
linde yaþadýðý kaydedilen Bedâûnî, Maz-
har Cân-ý Cânân’ýn þeyhidir. Mazhar Cân-ý
Cânân’ýn faaliyetleri doðrultusunda Müced-
didiyye’nin merkezi Pencap’tan Delhi’ye in-
tikal etmiþtir. Mazhar’ýn dikkate deðer bir
yönü Sirhindî’nin tam tersi Hinduizm’e
göz yuman bir tavýr içinde olmasýdýr. Nite-
kim Hindular’ý monoteistik bir inanç için-

rakarak Ýstanbul’dan ayrýlmýþ, bir yýl sonra
da vefat etmiþtir.

Emîr Buhârî’nin faaliyet merkezi önce-
leri Fatih semtindeki evi olmuþ, ardýndan
buraya II. Bayezid’in desteðiyle bir tekke
inþa etmiþ ve son olarak da Ayvansaray’da
bir tekke daha kurmuþtur. Birçok halife
yetiþtiren Emîr Buhârî’nin en önemli hali-
feleri, Edirnekapý’da þeyhi adýna kurduðu
tekkede þeyhlik yapan damadý Mahmud
Çelebi, Koska’da bir tekke açan Hekim Çe-
lebi ve Anadolu’nun Abdurrahman-ý Câ-
mî’si (Câmî-i Rûmî) lakabýyla meþhur Lâ-
miî Çelebi’dir. Nakþibendiyye’nin Ahrâriy-
ye kolu, XVIII. yüzyýlýn baþlarýna yani Mü-
ceddidiyye’nin yükseliþine kadar Ýstanbul
ve Anadolu’nun her tarafýnda yayýlma im-
kâný bulmuþ, Osmanlý sultanlarý Anadolu’-
daki bu ilk Nakþibendîler’in faaliyetlerini
müsamaha ile karþýlamýþtýr. Nakþibendiy-
ye’nin Sünnî bir tarikat olduðu için Ana-
dolu’da Þiî -Safevî propagandasýný engelle-
mek amacýyla himaye edildiði ileri sürül-
müþtür. Ancak bu iddianýn delillerle temel-
lendirilmesi gerekir. Çünkü Nakþibendiy-
ye’nin Osmanlý topraklarýndaki tarihi söz
konusu olduðunda Nakþî þeyhlerinin yo-
ðun biçimde hânedan desteðini aldýklarý
veya alma arzusu içinde olduklarýna dair
herhangi bir iþaret bulunmamaktadýr. Nak-
þibendîliðin bu topraklarda yaygýnlýk ka-
zanmasý daha çok þeyhlerinin Fars- Ýslâm
edebî kültürünün taþýyýcý, yayýcý ve koruyu-
cularý olarak faaliyette bulunmasýyla açýk-
lanabilir. Osmanlý kültürünün önemli par-
çasý olan bu kültür Türkçe ve Arapça telif
eserler ve tercümelerle dengelenmiþtir (Le
Gall, s. 172-173).

Müceddidiyye. Nakþibendiyye tarihinin
en önemli safhalarýndan biri XVII. yüzyýl-
da Ahmediyye diye de anýlan Müceddidiy-
ye kolunun ortaya çýkýþýdýr. Müceddidiyye,
Nakþîliði Hindistan’ýn en faal tarikatlarýn-
dan biri haline getirmiþ, Hint alt kýtasý
Orta Asya ve Anadolu’dan sonra tarikatýn
üçüncü büyük merkezi olmuþtur. Hindis-
tan ve ötesinde hýzlý bir þekilde yayýlan Mü-
ceddidiyye birkaç nesil sonra tarikatýn di-
ðer bütün kollarýnýn yerini almýþtýr. Müced-
didiyye’nin kurucusu Ýmâm-ý Rabbânî Ah-
med-i Sirhindî, hem politik hem polemik
anlamýnda Þiîliðe muhalefeti de içeren
Mektûbât’ý ile tarikatýn mahiyetine dair
ilk defa hacimli doktriner bir eser ortaya
koymuþ ve tarikat muhafazakâr Sünnî tav-
rýyla ulemâ kesimini de kendine çekmeyi
baþarmýþtýr.

Ubeydullah Ahrâr’ýn ailesine mensup ba-
zý kiþiler Hindistan’a yerleþmiþ, Bâbür sul-
tanlarýnýn hizmetinde çeþitli askerî ve res-
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med Þehîd Birelvî’ye intikal eden kol, diðe-
ri tarikatý Doðu Bengal’e taþýyan sûfî Nûr
Muhammed’e nisbet edilen koldur.

Müceddidiyye’nin Hindistan Dýþýna Ya-
yýlmasý. Ana yurdu Hindistan dýþýnda çok
geniþ coðrafyada tarikatýn diðer kollarýn-
dan daha fazla ve hýzla yayýlmasý ve bu sü-
reçte Sünnî dünyanýn tamamýný kuþatacak
þekilde ulemâ-evliya yakýnlýðýný tesis eden
bir iliþkiler aðý oluþturmasý Müceddidiyye’-
ye Nakþibendiyye tarihinde önemli bir yer
kazandýrmýþtýr. Bu baþarýda Sirhindî’nin oð-
lu Muhammed Ma‘sûm ile tarikatý Suriye,
Anadolu ve Ýstanbul’a taþýyan halifesi Mu-
rad Buhârî’nin büyük katkýsý olmuþtur (bk.
MURAD BUHÂRÎ). Müceddidiyye’nin Ana-
dolu’da yayýlmasýnda etkisi olanlardan biri
de Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’dir.

Hâce Muhammed Ma‘sûm’un Müceddi-
diyye’nin Osmanlý topraklarýnda yayýlma-
sýný saðlayan diðer halifesi 1056’da (1646)
Mekke’ye gönderdiði Yekdest Ahmed Cür-
yânî hacca giden halktan birçok kiþinin
yanýnda müderris Cârullah Veliyyüddin gi-
bi bazý Osmanlý aydýnlarý ve Eyüp’te Kâþ-
garî Tekkesi adýyla meþhur bir tekke inþa
eden Yekçeþm Murtaza Efendi onun va-
sýtasýyla Müceddidiyye’ye intisap etmiþtir.
Yekdest Ahmed Cüryânî’nin en önemli
halifesi Mehmed Emin Tokadî’dir. Toka-
dî’nin Yekdest’ten aldýðý Müceddidî silsi-
lesinin yaný sýra þeyhinin ölümünden son-
ra Ahmed Nahlî vasýtasýyla aldýðý Ahmed
el-Kâsânî’ye ulaþan bir diðer Müceddidî
silsilesi daha vardýr (bk. MEHMED EMÝN
TOKADÎ). Tokadî’nin önemli halifelerin-
den biri Müstakimzâde Süleyman Sâded-
din Efendi’dir.

Murad Buhârî’nin vefatýndan yaklaþýk
altmýþ yýl sonra Müceddidiyye, Bosna’ya
intikal etmiþtir. Ancak Nakþibendiyye’nin
Bosna’da ilk ortaya çýkýþý oldukça erken
dönemdedir. Saraybosna’da ilk Nakþiben-
dî tekkesi þehrin fethinden (1463) hemen
sonra Rumeli Beylerbeyi Ýskender Paþa ta-
rafýndan kurulmuþtur. Tekke 1920 yýllarý-
na kadar ayakta kalmasýna raðmen tarihi,
kimliði ve burada faaliyet gösteren meþâ-
yih hakkýndaki bilgiler kýsýtlýdýr. Buna kar-
þýlýk Bosna’da Müceddidîliðin tarihine da-
ir geniþ bilgi bulunmaktadýr. Odun kömü-
rü alým satýmýyla geçimini temin eden bir
köylünün oðlu olan Hüseyin Zukiç, Saray-
bosna’da tahsilini tamamlayýp Ýstanbul’a
gittiðinde Þeyh Murad Tekkesi postniþini
Þeyh Hâfýz Mehmed Çanakhisârî’ye inti-
sap etmiþ, hilâfet aldýktan sonra Semer-
kant ve Buhara’ya gitmek için Ýstanbul’-
dan ayrýlmýþ, þeyhinin emriyle üç yýl Kon-

ya’da, yedi yýl Buhara’da Bahâeddin Nak-
þibend’in türbesine bitiþik hankahta kalýp
Bosna’ya dönmüþtür. 1195’te (1781) do-
ðum yeri Zivciç köyünde bir tekke inþa
eden Þeyh Hüseyin 1213 (1798-99) veya
1214 (1800) yýlýnda vefat etmiþtir. Tek ha-
lifesi Abdurrahman Sýrrî Baba daha þey-
hin saðlýðýnda Oðlavak’ta ikinci bir tekke
kurmuþtur. Sýrrî Baba’nýn baþta gelen
halifesi, Batý Anadolu’dan kâmil þeyh ara-
mak üzere Balkanlar’a gelen Mehmed Mey-
lî Baba’dýr. Meylî Baba þeyhinin vefatýnýn
ardýndan Zivciç Tekkesi’nin postniþini ol-
muþ, vefatýndan (1270/1853) önce tekke-
ye oðlu Þeyh Hasan Efendi’yi halife býrak-
mýþtýr. Bosna’da üçüncü Müceddidî tek-
kesi Ýstanbul, Kahire ve Medine’de eðitim
görmüþ bir müderris olan Hâfýz Hüsnü
Efendi tarafýndan XIX. yüzyýl sonlarýnda
Visoko’da kurulmuþtur. Bosna’da tarikatýn
liderliði neseben sýrasýyla Sýrrî Baba, Mey-
lî Baba ve Hâfýz Hüsnü Efendi’ye, ardýn-
dan Sikiriç, Hacý Meyliç ve Numanagiç aile-
lerine intikal etmiþtir. Bosna Müceddidîle-
ri tarikat ve tasavvufa dair çok az eser ver-
miþlerdir. Bunlarýn önemli bir kýsmý Türk-
çe, bazýlarý Boþnakça ilâhilerden ibarettir.
Bu ilâhilerde Bosna’da Müceddidîliðe has
vurgularýn izine rastlamak zordur. Bosna’-
da Müceddidî tekkelerinde zikir cehrî ola-
rak icra edilmiþ, âdâb ve erkân Kadirî, Ri-
fâî, Halvetî ve Bektaþî âdâb ve erkânýndan
uyarlanmýþtýr.

Müceddidiyye’nin yayýldýðý üçüncü önem-
li bölge olan Orta Asya’ya tarikat Muham-
med Ma‘sûm’un halifelerinden Hacý Habî-
bullah Buhârî tarafýndan XI. (XVII.) yüzyýl-
da götürülmüþtür. Hacý Habîbullah, Nak-
þibendiyye’nin tarihî merkezi Buhara’ya ön-
celik verip tarikatý burada ihyâ etmesiyle
tanýnýr. Baþlýca müridlerinden biri Semer-
kant yakýnlarýndaki Kattakurgan þehrin-
den Sûfî Allahyâr’dýr. Sûfî Allahyâr dinî ko-
nularda Farsça ve Türkçe birçok risâle yaz-
mýþtýr. Buhara Emîri Haydar’ýn desteðini
kazanan Niyazkulý Han Türkmânî, Hacý Ha-
bîbullah’ýn silsilesine mensup önemli bir
þahsiyettir. Müceddidiyye’yi destekleyen bir
diðer emîr de cehrî zikri kökünden söküp
atýlmasý gereken bir bid‘at olarak gören
Þah Murad’dýr. Emîr Haydar’ýn mürþidi Mi-
yân Feyz Ahmed ve 1271’de (1855) Buha-
ra’da vefat eden Ebû Abdullah Abdülkadir
Fârûký gibi Sirhindî’nin soyundan gelen ba-
zý Müceddidîler Orta Asya’ya gidip yerleþ-
miþ ve Sâhibzâde adýyla saygýnlýk kazan-
mýþtýr. Müceddidiyye Mâverâünnehir’in bü-
yük bölümüne yayýlmýþtýr, ancak bu yayýl-
manýn sorunsuz olarak gerçekleþtiði düþü-
nülmemelidir. Meselâ Nakþibendiyye’nin

de görmüþ ve Sirhindî’nin onlara yönelik
putperestlik ithamlarýný reddetmiþ, Ra-
maçandra ve Kriþna’nýn peygamber olma-
larýnýn mümkün olabileceðini söylemiþ, an-
cak ayný hoþgörüyü Þiîler’e karþý göster-
memiþtir. Suikast sonucu ölümüne (1195/
1781) muhtemelen Þiîler’in Kerbelâ tören-
lerini sert bir dille kýnamasý sebep olmuþ-
tur.

Dekken’e baðlý Burhânpûr’da faaliyet
gösteren Mîr Muhammed Nu‘mân, Þeyh
Muhammed Lâhûrî, Müceddidiyye’yi Bâ-
bürlü baþþehri Agra’da yaymaya çalýþan
Bedîuddin Sehârenpûrî, Patnalý Þeyh Nûr
Muhammed, tarikatý Bengal’e götüren
Þeyh Hamid Mangolkoti, Kâbil ve Kande-
har’da faal olan Mevlânâ Ahmed Berkî ve
Mektûbât’ýn derlenmesinde katkýsý bulu-
nan ve Sirhindî’nin hayatýna dair kitap
yazan Hâce Muhammed Hâþim-i Kiþmî,
Müceddidiyye’yi Pathanlar arasýnda yayan
Âdem Benûrî, Sirhindî’nin diðer halifeleri
arasýnda zikredilebilir. Faaliyetleri Bâbür-
lü Ýmparatoru Þah Cihan tarafýndan sakýn-
calý bulunarak Hicaz’a sürülen Benûrî, bu-
rada Sirhindî’nin bazý mektuplarýný muh-
temelen ilk defa Farsça’dan Arapça’ya ter-
cüme etmiþ, onun hakîkat-i Kâ‘be’nin ha-
kîkat-i Muhammediyye’den üstünlüðüne
dair görüþlerini en baþta tarikatýn bir baþ-
ka koluna mensup olan Ahmed Kuþâþî da-
hil birçok muhalife karþý savunmuþtur.

Benûrî’nin bir diðer yönü, Hindistan’da
Sirhindî’den sonra ortaya çýkan önemli þah-
siyetlerden biri olan Þah Veliyyullah ed-
Dihlevî’nin tarikat silsilesinde temel halka
olmasýdýr. Þah Veliyyullah’ýn silsilesi baba-
sý ve müridi Þah Abdürrahim vasýtasýyla
Benûrî’nin halifesi Seyyid Abdullah Ekbe-
râbâdî’ye ulaþýr. Ýlgileri oldukça geniþ bir
alana yayýlan Þah Veliyyullah ed-Dihlevî
vahdet-i vücûd ve vahdet-i þühûd mesele-
sini yeniden ele almýþ ve ikisi arasýnda ma-
hiyet farký bulunmadýðýný, farkýn sadece
terminolojik olduðunu söyleyerek Sirhin-
dî’nin görüþünden ayrýlmýþtýr. Bununla bir-
likte “müceddid” statüsüne iþaret eden bir
hýrkayý (hil‘at-i Müceddidiyye) elde ettiði-
ni iddia etmesi ve kendisini kaim-i zamân
þeklinde tanýtmasý, Sirhindî’nin temellen-
dirdiði müceddid ve kayyûm kavramlarýný
benimsediðini göstermektedir. Þah Veliy-
yullah, Nakþibendî sülûkünde iki yol bulun-
duðunu, Benûrî’den gelen ve kendisinin
mensubu bulunduðu kolun Allah’a ulaþtý-
ran en yakýn vuslat yolu “tarîkat-ý ahse-
niyye” olduðunu söyler. Þah Veliyyullah
ile devam eden Nakþibendî -Müceddidî
silsilesi baþlýca iki kola ayrýlýr. Bunlarýn il-
ki oðlu Þah Abdülazîz ed-Dihlevî’den Ah-
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re sadakatle baðlý Nakþibendîler’ce tep-
kiyle karþýlanmýþtýr. Ma Mingxin’in mensup-
larýyla liderliðini Hidâyetullah Hâce Âfâk’ýn
kurduðu kola mensup olan Ma Laichi’nin
grubu arasýnda Kansu’da þiddetli çar-
pýþmalar cereyan etmiþtir. Hafî zikir taraf-
tarlarý 1781 ve 1784’te cehrî zikir taraftar-
larýna karþý giriþtikleri savaþta Çin güçle-
riyle iþ birliði yapmalarýna raðmen ceh-
rîlere üstünlük saðlayamamýþlardýr. Çinli
yetkililerin “eski ve yeni tarikatlar” diye ad-
landýrdýklarý bu iki Nakþibendî grup ara-
sýndaki çarpýþmalar aralýklarla 1895 yýlýna
kadar devam etmiþtir. Her iki grup günü-
müzde Çin’de varlýðýný sürdürmektedir.

Hâlidiyye’nin Ortaya Çýkýþý ve Müceddi-
diyye’nin Haremeyn’den Yayýlýþý. Müced-
didiyye’nin yayýlýþý Abdullah ed-Dihlevî’nin
faaliyetleriyle yeni bir aþama kaydetmiþtir.
Mazhar Cân-ý Cânân’ýn baþta gelen hali-
fesi olan Abdullah ed-Dihlevî’nin Delhi’de
þeyhinin türbesinin bulunduðu mevkide
inþa ettirdiði hankah kýsa sürede Hint alt
kýtasýnda ve ötesinde tarikatýn merkezle-
rinden biri olmuþ, sadece Hindistan’dan
deðil Mýsýr, Þam, Baðdat, Rusya, Çin ve
Tibet’ten gelen müridler burada toplan-
maya baþlamýþtýr. Abdullah ed-Dihlevî’nin
en meþhur halifesi, kendisine tarikatý Ba-
tý Asya’da yaymasý için sýnýrsýz yetki ver-
diði Mevlânâ Hâlid el-Baðdâdî’dir. Onunla
birlikte Nakþibendiyye’de Hâlidiyye adýyla
yeni bir kol ortaya çýkmýþ ve bu kol hemen
hemen bütün Arap topraklarýnda, Türkiye’-
de ve Kürtler’in yoðun olduðu bölgelerde
Müceddidîliðin yerini almýþtýr (bk. HÂLÝ-
DÝYYE).

Abdullah ed-Dihlevî’nin diðer halifelerinin
Müceddidiyye’yi yaymadaki rolleri hakkýn-
da çalýþmalar daha azdýr. Abdullah ed-Dih-
levî’nin Mekke’ye gönderdiði halifesi Mu-
hammed Can Bâkurî kýsa bir müddet bu-
rada kalýp Ýstanbul’a gitmiþ ve Osmanlý
bürokrasisiyle hayatýnýn sonuna kadar sý-
cak iliþkiler kurmuþtur. Sarayla baðlantý-
larý ve Sultan Abdülmecid’in annesi Âdile
Sultan’ýn þeyhi olmasý onun Cidde ve Mek-
ke’de birer tekke inþa etmesini kolaylaþtýr-
mýþtýr. Muhammed Can’ýn Manisa Turgut-
lulu Abdullah Ferdî ve Ödemiþli Halil Hilmi
gibi halifelerinin çoðu Türk ve taþralýdýr, di-
ðer halifeleri ise oldukça uzak coðrafyalar-
dan gelmiþtir. Meselâ Verkhneural’sk ya-
kýnlarýndaki bir köyden olup Baþkýrt so-
yundan gelen ve Medine’de mücâvir ola-
rak vefat eden Tayyib b. Zâid b. Kulmu-
hammed bunlardan biridir. Muhammed
Can’ýn diðer bir halifesi Muhammed Mu-
rad, Abdullah ed-Dihlevî’ye intisap etmek
için babasý Abdülkayyûm ile birlikte do-

ðum yeri Bedahþan’dan ayrýlmýþ, Taþkent
veya Buhara’da bir Nakþibendî þeyhine
intisap etmiþ, ardýndan Mekke’ye gidip
Muhammed Can’dan hilâfet talep etmiþ-
tir. Hilâfet aldýktan sonra Taþkent’e geçen
ve burada Karataþ Îþân adýyla tanýnan Mu-
hammed Murad Ruslar tarafýndan Urallar’-
daki bir köye sürgün edilmiþtir. Müridleri
hakkýnda cehrî zikir yaptýklarýndan ve
Nakþibendî geleneðini çiðnediklerinden
dolayý þikâyetlerin bulunduðu kaydedil-
mektedir.

Vefatýndan bir süre önce Abdullah ed-
Dihlevî, hankahýnýn sorumluluðunu Ebû
Saîd Müceddidî’ye vermiþtir. Ebû Saîd
1249’da (1833) hankahýn idaresini oðlu Ah-
med Saîd’e emanet ederek hacca gitmiþ,
hac dönüþü Delhi yakýnlarýnda vefat et-
miþtir. Abdullah ed-Dihlevî’nin Orta Asya
ve Hindistan’da tarikatý yayma konusun-
daki baþarýsýný kendisine örnek alan Ah-
med Saîd, faaliyetlerini Delhi’nin Ýngilizler
tarafýndan talan edildiði 1274’e (1857) ka-
dar sürdürmüþ, bu olayýn ardýndan Medi-
ne’ye yerleþmiþ ve 1277’de (1860) bura-
da vefat etmiþtir. Binlerce müridi olduðu
kaydedilen Ahmed Saîd üç oðluna hilâfet
vermiþtir. Bunlar arasýnda en etkilisi Mu-
hammed Mazhar’dýr. Muhammed Can,
Ebû Saîd ve Ahmed Saîd gibi Muhammed
Mazhar’ýn da müridleri Türkiye, Kazan, Or-
ta Asya ve Hindistan gibi Hanefî nüfusu-
nun yoðun olduðu bölgelerdendir. Þâfiî-
ler’i ve özellikle Haremeyn’de toplanmaya
baþlayan Malaylar’ý kendisine çekerek bu
geleneksel tercihi aþmayý baþaran Muham-
med Mazhar’ýn ilk Þâfiî müridi Mekke’de
ders veren Daðýstanlý Abdülhamid Efen-
di’dir. Daha önemli müridi Hicazlý bir âlim
olan Seyyid Muhammed Sâlih ez-Zevâvî’-
dir. Muhammed Mazhar vefatýna yakýn
Mekke’ye haber göndererek Daðýstânî, Ze-
vâvî ve diðer halifelerin aralarýndan birini
kendi yerine geçmek üzere halife seçme-
lerini istemiþtir. Zevâvî bu sýrada Güney-
doðu Asya seyahatinde bulunduðundan
Daðýstânî’ye halife makamý teklif edilmiþ-
se de bilinmeyen bir sebeple kabul etme-
miþtir. Muhammed Mazhar’ýn vefatýnýn
ardýndan kendini halife ilân eden Zevâvî,
Kazan bölgesinden çok sayýda mürid edin-
miþtir. Bunlarýn en tanýnmýþlarýndan biri,
Kâþifî’nin önemli Nakþibendî metinlerin-
den Reþe¼ât-ý £Aynü’l-¼ayât’ýný ve Sir-
hindî’nin Mektûbât’ýný anlaþýlýr bir dille
Arapça’ya tercüme eden Þeyh Muhammed
Murad Minzelevî ya da meþhur adýyla Mu-
rad Remzî’dir. Onun Reþe¼ât’a yazdýðý ze-
yil Hicaz’daki Nakþibendî faaliyetlerine da-
ir oldukça deðerli bilgiler içermektedir. Ze-
vâvî’nin önemi çok sayýda Malay’ý irþad et-

Kâsâniyye koluna mensup Mûsâ Han, Hacý
Habîbullah mensuplarýna þüpheyle yaklaþ-
mýþtýr.

Müceddidiyye, Buhara’dan Volga havza-
sýndaki bütün þehirlere hýzla yayýlmýþ, bu
süreçte Buhara yeniden Nakþibendîliðin
merkezi haline gelmiþtir. Hacý Habîbullah’ýn
Tatar müridi Abdülkerîm b. Baltay tarika-
tý Kargalý þehrinde yayan ilk Müceddidî þey-
hi olup meþhur Kursavî’nin mürþidi Niyaz-
kulý Han ve Kursavî baþta olmak üzere
birçok Tatar müride sahiptir. Bir grup Ta-
tar da Buhara ötesinde Kâbil’e kadar gidip
Feyzhan adýnda bir Müceddidî þeyhine
intisap etmiþtir. Feyzhan’ýn müridlerin-
den Muhammed Can b. Hüseyin, Kraliçe
Katerina’nýn Rus çarlýðýnda yaþayan bü-
tün müslüman halklar için kurduðu diya-
net teþkilâtýnýn ilk reisidir. Batý Sibirya’da-
ki müslüman topluluklar ve özellikle To-
bolsk þehri ahalisi, Müceddidiyye’nin mer-
kezi olan Buhara’yý ayný zamanda dinî eði-
tim ve öðretim merkezlerinden biri ola-
rak görmüþtür.

Buhara, Hicaz ve Yemen’e kadar uzanan
bir dizi seyahat gerçekleþtiren Ma Ming-
xin adlý bir Çinli, Yemen’de Nakþibendî þey-
hi Abdülhâlik el-Mizcâcî’ye intisap etmiþ-
tir. Þeyh Abdülhalik’ýn silsilesi, muhteme-
len diðer tarikatlara da intisabýndan dolayý
cehrî zikir icra eden ve yazdýðý bir risâlede
genel Nakþibendî geleneðine muhalefet-
le cehrî zikrin cevazýný savunan, bununla
da kalmayýp cehrî zikrin hafî zikre üstün-
lüðünü vurgulayan Ýbrâhim Kûrânî’ye ula-
þýyordu. Ma Mingxin, Çin’e döndüðünde
þeyhinden öðrendiði gibi cehrî zikir uygu-
lamaya baþlamýþ, ancak bu durum hafî zik-

Nakþibendiyye tarikatýnýn kurucusu Bahâeddin Nakþibend’in
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miþ olmasýdýr. Güneydoðu Asya seyahati
esnasýnda kendisine intisap eden Riau
prensliðinin onuncu sultaný Raca Muham-
med Yûsuf ile seyahati sýrasýnda kendisi-
ne intisap eden Pontianak sultaný bunlar
arasýnda zikredilebilir. Zevâvî’nin Malay ha-
lifelerinden Abdülazîm el-Mandurî, Mek-
ke’de uzun yýllar kaldýktan sonra ülkesine
dönüp doðum yeri Cava’nýn kuzeydoðu sa-
hillerindeki Madura adasýnda Müceddidiy-
ye’yi yaymaya çalýþmýþ, diðer halifeleri ise
Kalimantan ve Sulavesi’de faaliyet göster-
miþtir. Zevâvî, Malay müridlerinin tasav-
vufî eðitimi için Muhammed Murad Min-
zelevî’yi görevlendirmiþtir.

Hicaz’daki tasavvufî faaliyetlerin baský
altýna alýnýp sindirilmesi, Türkiye’de tari-
katlarýn yasaklanmasý, Orta Asya ve Rus-
ya’nýn ateist Sovyetler Birliði’nin hâkimi-
yeti altýna girmesi yaklaþýk ayný döneme
denk gelmektedir. Bu olumsuz geliþme-
lere sonraki yýllarda çeþitli Selefî grupla-
rýn tasavvuf aleyhtarlýðý da eklenmelidir.
Bununla birlikte Nakþibendiyye, Buhara’-
da ilk ortaya çýkýþýndan itibaren altý asýr-
dan fazla bir süre hemen hemen yayýldýðý
bütün coðrafî bölgelerde dikkate deðer bir
esneklik göstererek varlýðýný sürdüregel-
miþtir.
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nî’ye Hýzýr’ýn öðrettiði þeklindeki rivayet
dikkate alýndýðýnda bunlarýn Bahâeddin
Nakþibend’den çok önce Hâcegân tarikin-
de bilinip uygulandýðý anlaþýlýr. Ayrýca Nak-
þibend’in, zikri belli sayýda icra etmeyi ge-
rekli görmediði bilindiðine göre bu ilkele-
rin onun tarafýndan ortaya konulduðunu
söylemek oldukça güçtür.

Sohbet, ilk dönem Nakþibendîliðinde sey-
rü sülûkün en önemli unsurlarýndan biri-
dir. Bahâeddin Nakþibend’in sohbetinde bu-
lunmuþ olan Salâh b. Mübârek el-Buhârî
onun, “Tarikimiz sohbet tarikidir” þeklin-
deki sözünü nakleder. Müridlerinden Mu-
hammed Pârsâ’nýn da, “Namazýn kazâsý
olur ama sohbetin kazâsý olmaz” dediði
kaydedilir.

Nakþibendiyye’ye intisap eden müride in-
tisap sýrasýnda þeyh ya da onun yetki ver-
diði kiþi her gün icra edeceði zikirleri öð-
retir. Tarikatýn bazý kollarýnda farklý uygu-
lamalar bulunmakla birlikte genellikte zik-
rin hafî olarak icra edilmesi esastýr. Nakþi-
bendîlik’te “ism-i zât zikri” ve “nefy ü isbât
zikri” adý verilen baþlýca iki tür zikir vardýr.
Ýsm-i zât zikrinde “Allah” ismi mürþidin tav-
siyesine göre günde bin veya birkaç bin de-
fa tekrarlanýr. Mürid zikir esnasýnda “beþ
latife” (letâif-i hamse) üzerinde yoðunlaþýr.
Önce göðsün sol tarafýnda ve sol meme-
nin altýnda olduðu kabul edilen “kalp lati-
fesi”ne yönelerek zikre baþlar, kalbi de zik-
rin lezzetini hissedip zikre iþtirak eder ha-
le gelince kalbin yaný sýra sað memenin al-
týnda olduðu kabul edilen “ruh latifesi”ne
yoðunlaþarak zikre devam eder. Ruh da
zikre iþtirak edince bunlara sýrasýyla sol
memenin üstündeki sýr, sað memenin üs-
tündeki “hafî”, göðsün ortasýndaki “ah-
fâ” zikirleri eklenir. Letâifin yerleri konu-
sunda farklý görüþler öne sürülmüþse de
genel kabul gören diziliþ bu þekildedir. Ýki
kaþ arasýnda bulunduðu kabul edilen nef-
sin de zikre katýlmasýndan sonra bütün be-
denin zikretmesi saðlanýr. Buna “sultânü’l-
ezkâr” veya “zikr-i sultânî” adý verilir.

Daha sonra nefyü isbât zikrine geçilir.
Bu zikirde kelime-i tevhid nefes tutularak
ve genelde üç aþamada okunur. “Lâ” der-
ken tutulan nefes göbek altýndan baþa çe-
kilir, “ilâhe” derken sað omuza indirilir, “il-
lallah” derken göðsün solunda bulunan kal-
be vurulur. Bu zikrin icrasýnda nefesin tu-
tulmasý bazý âlimlerle Kübreviyye tarikatý
mensuplarýnca eleþtirilmiþtir. Nefyü is-
bât zikrinin gayesi nefsin kötü arzularýný
yok etmek ve letâifi fenâ haline ulaþtýr-
maktýr. Letâif fenâ haline ulaþýnca arþýn
üzerindeki asýllarýna yükselir. Bu asýllarda-

ki yolculuðunu tamamlayan letâifin imkân
dairesindeki yükseliþini bitirdiðine ve sâli-
kin velâyet-i suðrâ mertebesine ulaþtýðýna
inanýlýr. Ardýndan sâlik seyrü sülûkünü ve-
lâyet-i suðrâ dairesinde sürdürür. Bunu
velâyet-i kübrâ, velâyet-i ulyâ, kemâlât-ý
nübüvvet, kemâlât-ý risâlet, kemâlât-ý ülü’l-
azm dairelerinin seyri takip eder.

Ýsm-i zât ve nefyü isbât zikirlerinden
sonra belli âyet ve kavramlarýn derinleme-
sine tefekküründen ibaret olan muraka-
beler devresine geçilir. Murakabe, feyzin
Allah’ýn zâtýndan sâlikin letâifine geliþini
beklemek ve düþünmektir. Birinci mura-
kabe olan “murâkabe-i ahadiyyet”te Ýhlâs
sûresi baðlamýnda bütün kemal sýfatlarý-
na sahip ve noksan sýfatlarýndan uzak olan
Allah isminin mânasý tefekkür edilir ve fey-
zin bu mertebeden sâlikin kalp latifesine
geldiði düþünülür. Bu murakabe, imkân
dairesinin seyri esnasýnda ism-i zât ve nef-
yü isbât zikirlerinden sonra yapýlýr. Velâ-
yet-i suðrâ mertebesinde yapýlan ikinci
murakabeye “murâkabe-i maiyyet” denir.
Burada, “Her nerede olursanýz O (Allah) si-
zinle beraberdir” âyetinin (el-Hadîd 57/4)
anlamý üzerinde derinlemesine düþünülür.
Velâyet-i kübrâ mertebesinin baþlangýcýn-
da yapýlan “murâkabe-i akrabiyyet”te ise
“Ve biz ona (insan) þah damarýndan daha
yakýnýz” âyeti (Kaf 50/16) tefekkür edilir.
Dördüncü murakabe olan “murâkabe-i mu-
habbet”e velâyet-i kübrâ mertebesinin iler-
leyen aþamalarýnda baþlanýp velâyet-i ul-
yâ mertebesinin sonuna kadar icra edilir.
“Allah onlarý sever, onlar da Allah’ý sever-
ler” (el-Mâide 5/54) bu murakabenin âye-
tidir. Beþinci murakabe “murâkabe-i zât-ý
baht” olup kemâlât-ý nübüvvet mertebe-
sinde ve sonraki bütün mertebelerde ya-
pýlýr. Allah’ýn zâtýný (zât-ý baht) düþünmek
zor bir iþ olduðu için bazý Nakþibendî kol-
larýnda bu son murakabe icra edilmez.
Murakabeleri hakkýyla tamamlayan ve yu-
karýda anýlan yedi dairenin yanýnda diðer

bandis in the Ottoman World, 1450-1700, Al-
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Abu-Manneh, “The Naqshbandiyya-Mujaddi-
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Century”, WI, XXII (1982), s. 1-36.
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Âdâb ve Erkân. Nakþibendiyye’de tasav-
vufî eðitimin önde gelen ilkeleri on bir te-
rimle ifade edilmiþtir. Müridin günlük ha-
yatta ve zikir esnasýnda riayet etmesi ge-
reken ilkeler Nakþibendî literatüründe “ke-
limât-ý kudsiyye” adýyla anýlýr. Ýlk sekizinin
Abdülhâlik-ý Gucdüvânî tarafýndan belirlen-
diði kabul edilen bu on bir ilke þunlardýr:
Her nefes alýþveriþte bilinçli olmak (hûþ der-
dem), yürürken öne bakmak (nazar ber-ka-
dem), kötü huylardan iyi huylara doðru yol-
culuk (sefer der-vatan), toplum içinde yalnýz,
halk içinde Hak ile olmak (halvet der-encü-
men), Allah’ý zikretmek (yâd kerd), nefesi
tutarak icra edilen kelime-i tevhid zikrin-
de nefesi salarken, “Ýlâhî ente maksûdî ve
rýzâke matlûbî” demek (bâz geþt), kalbi dün-
yevî düþüncelerden korumak (nigâh dâþt),
Allah’ý daima hatýrlamak (yâd dâþt), içinde
bulunulan halin bilincinde olmak (vukuf-i
zamânî), zikri belli sayýya riayet ederek ic-
ra etmek (vukuf-i adedî), zikir esnasýnda kal-
be teveccüh edip zikrin mânasýnýn bilin-
cinde olmak (vukuf-i kalbî). Son üç ilkenin
kelimât-ý kudsiyyeye ne zaman dahil edil-
diði belli deðildir. XIX. yüzyýl ve sonrasýn-
da yazýlan bazý eserlerde bu üç ilkenin Ba-
hâeddin Nakþibend tarafýndan konulduðu
öne sürülmüþ ve bu bilgi diðer eserlere de
intikal etmiþtir. Vukuf-i adedîyi Gucdüvâ-
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