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NAKÞÝBENDÝYYE

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
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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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NAKÞÝDÝL SULTAN

(ö. 1817)

Sultan II. Mahmud’un annesi.
˜ ™

Osmanlý tarih kaynaklarýnda adý genel-
likle Nakþidil þeklinde verilmekle birlikte ba-
zý arþiv belgelerinde, mühründe ve mezar
kitâbesinde Nakþî, Nakþî Kadýn olarak ge-
çer. Kimliði ve saraya getiriliþi hakkýndaki
romantik hikâyelerin aksine onun I. Ab-
dülhamid’in kýz kardeþi Büyük Esmâ Sul-
tan’ýn câriyelerinden olduðu yeni bir bel-
geden anlaþýlmaktadýr. Düzenli olarak mi-
safirliðe gittiði kýz kardeþinin sarayýnda I.
Abdülhamid’in dikkatini çektiði ve daha
sonra buradan Topkapý Sarayý’na alýndýðý
bilinmektedir. XVIII. yüzyýlda hareme ge-
tirilen câriyelerin büyük bir kýsmý gibi Kaf-
kas kökenli olmasý muhtemeldir. Onun
1776’da doðan ve 1788’de Nantes’da bu-
lunduðu bilinen, hakkýnda sonradan pek
çok haber, makale, roman yazýlan, sinema-
televizyon filmleri çevrilen, Fransýz krali-
yet ailesine mensup Aimée du Buc de Ri-
very olduðu bilgisi doðru deðildir. Nakþi-
dil’le ilgili bir efsanenin hâlâ sürdürülme-
sinde diplomatik ve politik amaçlar yanýn-

da cazip romantik hikâye meraký da öne
çýkmaktadýr.

I. Abdülhamid’in yedinci kadýnefendisi
olan Nakþî Kadýn’ýn dünyaya getirdiði ilk
çocuðu 25 Zilkade 1197’de (22 Ekim 1783)
doðan Þehzade Murad Seyfullah’týr (TSMA,
D. nr. 6364; BA, KK, nr. 5253, vr. 51a). Þeh-
zade Murad 10 Rebîülâhir 1198’de (3 Mart
1784) çiçek hastalýðýndan ölünce ona ait
yiyecek içecek maddeleri tahsisatý padiþa-
hýn isteði üzerine kesilmeyerek annesine
devredildi. Nakþidil’in ikinci çocuðu olan
Þehzade Mahmud’un doðum tarihi 13 Ra-
mazan 1199 (20 Temmuz 1785) olup ancak
yedi ay kadar yaþayacak son çocuðu Sâli-
ha Sultan ise 6 Safer 1201’de (28 Kasým
1786) dünyaya gelmiþtir (TSMA, D. nr. 70,
vr. 48b; nr. 6364).

Hayatý hakkýnda aktarýlan bilgiler son de-
rece sýnýrlýdýr. Bunlar da onun, oðlu Þehza-
de Mahmud ile birlikte Beþiktaþ Sahilsara-
yý’ndan Topkapý Sarayý’na geliþ -gidiþleri
vesilesiyledir. Konuyla ilgili yazýþmasýnda
I. Abdülhamid ondan oðlu dolayýsýyla “vâ-
lide-i muhteremeleri” diye söz etmektedir.
Ýki saray arasýndaki bu nakiller sýrasýnda
padiþah ve diðer saray halkýndan önce ha-
reket etmesi, onun ayrýcalýklý bir konumda
olduðuna ve “gözde” kimliðiyle tanýndýðýna
dair rivayetleri güçlendirir.

I. Abdülhamid’in 11 Receb 1203’te (7
Nisan 1789) vefatýndan bir hafta sonra
mûtat üzere, özellikle erkek çocuk sahibi
olan diðer kadýnefendiler gibi Topkapý Sa-
rayý’ndan Beyazýt’taki Eski Saray’a taþýndý
(BA, KK, nr. 7252, vr. 1a). “Vâlide-i Þehzâde
Mahmûd” olarak kayýtlarda geçen Nakþî
Kadýn’a verilen yiyecek içecek maddeleri-
nin çeþit ve miktarý gibi birtakým bilgiler
dýþýnda onun Eski Saray’daki günlerine
dair farklý bir mâlûmat yoktur. Üvey oðlu
Sultan IV. Mustafa’nýn 21 Rebîülevvel 1222’-
de (29 Mayýs 1807) tahta çýkýþýndan üç haf-
ta sonra günlük / haftalýk bazý tahsisleri-
ne zam yapýldýðý tesbit edilir. III. Selim’in
katledildiði ve Þehzade Mahmud’un haya-
týnýn kaçýrýlarak kurtarýldýðý günlerde de
yine Eski Saray’da idi. Topkapý Sarayý’nda
ve olaylarýn içinde bulunduðuna dair bilgi-
ler ve yorumlar yanlýþtýr. Bu yýllarda Nakþî
Kadýn’ýn aylýk ve yýllýk gelir kaynaklarý ara-
sýnda üç çiftliðiyle Fâtih Camii yakýnýndaki
Taþçýlar Haný bulunmaktaydý (TSMA, D. nr.
9506/1; E. nr. 8682/1-2).

Nakþidil, oðlunun 4 Cemâziyelâhir 1223’-
te (28 Temmuz 1808) cülûsu ile birlikte Vâ-
lide Sultan “Mehd-i ulyâ-yý saltanat-ý se-
niyye” oldu. 15 Cemâziyelâhir’de (8 Aðus-
tos) Vâlide Alayý ile Eski Saray’dan Topka-

on dairenin de mertebelerini aþan sâlik
seyrü sülûkünü tamamlamýþ sayýlýr. Mu-
rakabelerde bazý âyetlerin tefekkür edil-
mesi ve on yedi mertebenin aþýlmasý usu-
lü Nakþibendîliðin Müceddidiyye kolunun
kurucusu Ýmâm-ý Rabbânî tarafýndan te-
mellendirilip bu kola mensup bazý þeyh-
lerce sistematik hale getirilmiþtir.

Nakþibendiyye seyrü sülûkünde önem-
li unsurlardan biri de râbýtadýr. Tasavvuf-
ta genel bir ilke olan þeyhi sevme ve onu
örnek alma prensibi zamanla Nakþiben-
diyye’de þeyhin sûretini düþünme, onlarýn
ifadesiyle râbýta uygulamasýna dönüþmüþ
olmalýdýr. Râbýtanýn gayesi kalbi dünyevî
düþüncelerden temizlemek, mürþidin ru-
haniyetinden feyiz almak ve gýyabýnda
onunla mânevî beraberlik tesis etmek þek-
linde açýklanmaktadýr (bk. RÂBITA).

Nakþibendîlik’te topluca icra edilen zik-
re “hatm-i hâcegân” ismi verilir. Adýna ilk
defa XVI. yüzyýlda bazý Nakþibendî metin-
lerinde rastlanan bu uygulamanýn ne za-
man baþladýðý bilinmemektedir. Anlaþýldý-
ðý kadarýyla önceleri, istenen bir iþin ger-
çekleþmesi veya bir musibetin giderilme-
si amacýyla ihtiyaç duyulduðunda yapýlan
bu âyin XVIII. yüzyýldan itibaren periyodik
hale getirilmiþ, haftada bir ya da iki defa
icra edilmeye baþlanmýþ ve farklý þekiller-
de uygulanmýþtýr. Meþhur hatm-i hâce-
gân usulü þudur: Yedi Fâtiha sûresi, yüz
salavât, yetmiþ dokuz Ýnþirâh sûresi, bin
bir Ýhlâs sûresi, yedi Fâtiha, yüz salavat.
Bunlar zikre katýlan kiþilere belli miktarlar-
da taksim edilir ve alçak sesle okunduk-
tan sonra dua yapýlýr (bk. HATM-i HÂCE-
GÂN). Tarikatýn bazý kollarýnda farklý uy-
gulamalar olmakla birlikte halvet uygula-
masýna ve mûsiki dinlemeye (semâ) genel-
likle ilgi gösterilmemiþtir.

NAKÞÝDÝL SULTAN

Ýki seyfî taç


