NO REDDiN CERRAHI TEKKESi
dair kaleme aldığı birkaç sayfalık risalesinde eserin matbu nüshalarında da yer
alan bu bilgiyi zikrettikten sonra Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi'nin
bunu kabul etmediğini söyler ve bu sebeple onu eleştirir. Nureddin Cerrahi'ye dair
lfadelerin esere sonradan ilave edildiği ileri sürülmüştü r ( Gö lpınarlı , s. 2 ı ı) . Ancak
eserin 1115 (1703) tarihinde istinsah edilmiş nüshasının bulunması (Süleymaniye
Ktp., Ba ğd a tlı Vehbi Efendi , nr. 2 126) bu
iddiayı tartışılır kılmaktadır. Öte yandan
Süleyman Faik Efendi, Nureddin Cerrahi'nin Kocamustafa Paşa Sünbüll Dergahı
şeyhi Nureddinzade ile arasının açık olduğunu , ölümü için "ya kahhar" zikri t ertiplediğini , ancak kendisinin ölüverdiğini
söylüyorsa da (Mecmua, vr. 4b) bu doğru
olma malıdır. Çünkü Nureddin Cerrahi'nin
vefat ettiği tarihte adı geçen dergahta
Nureddinzade'nin değil Nureddin Efendi'nin olduğu ve Nureddin Cerrahi'nin cenaze merasiminde tezkiyesini yaptığı bilinmektedir. NCıreddin Cerrahi Süleyman Veliyyüddin, Mehmed Hüsameddin, Sertarikzade Mehmed Emin, Moralı Yahya Şe
rafeddin, Musullu Yunus, Tekirdağlı Mustafa, Sursalı Mehmed Çelebi adlı yedi halife yetiştirmiş, Cerrahiyye tarikatı bu halifelerin faaliyetleri ve açtıkları tekkeler
vasıtasıyla XVIII ve XIX. yüzyıllarda yaygın
tarikat lardan biri haline gelmiştir (bk. CERRAı-ıiYYE). Fındıklılı İsmet Efendi, Ahmed
adlı bir halifesi daha o lduğunu kaydetmektedir. Nureddin Cerrah'i'nin , tari katın
adab ve erkanına dair on iki bölümden
meydana gelen M ürşid-i D erviş an adlı
bir risalesi (Süleymaniye Ktp., H ac ı Mahmud Efendi , nr. 25 0 I ). sabah ve akşam
okunmak üzere tertipiediği iki evradı (metinl er! için bk. Ozak, s. 319- 348). "Dil beytini pak eden 1 Dervlşi anka eden 1 Alem-i
Iahuta giden 1 Mevla zikridir zikri" diye
başlayan dört kıtalık bir şiiri bulunmaktadır. İstanbul Üniversit esi Kütüphanesi (TY,
nr. 96 71, vr. 658 -97b) ve Kahraman m araş
Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi'nde (Hafı zAli Efendi, nr. 59) bulunan Abdülahad
Nuri'ye ait iki divan nüshası yanlışlıkla
Nureddin Cerrahi adına kaydedilmiştir.
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lll. Ahmed tarafından Cerrahiliğin plri
Nureddin Cerrahi adına yaptınlarak
6 Receb 1115'te ( 15 Kas ım ı 70 3) açılmış
tır. İstanbul'un önde gelen tarikat merkezlerinden olan tekke zaman içinde dört defa yeni baştan inşa edilmiş, ayrıca çeşitli
onarımlara, değişikliklere ve ilavelere sahne olmuştur. Tekke mensuplarından Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa 1180'de ( 1766-67) yapıyı eski düzenini koruyarak yeniden yaptırmıştır. 1196 (1782) yılın
da çıkan Balat yangınında ortadan kalkmış olan tekkeyi bu defa Galata Voyvodası
Seyyid Halil Efendi inşa ettirmiştir. 1200'de (ı 786) tamamlanan bu yenileme sıra
sında tekkenin yerleşim düzeninde gerçekleştirilen değişikliğin bugüne kadar ana
hatları ile korunduğu anlaşılmaktadır. Tekke günümüzdeki biçimine XIX. yüzyılda
Şeyh

kavuşmuştur.

ll. Mahmud 1234'te ( 18 18-

19) tekkeyi eskisinden daha geniş biçim-

de yeniden inşa ettirmiş, 1835-1836 yılla
rında ikinci defa yaptırmış, tekke arsası
doğu yönünde genişletilerek bu kesime
harem dairesi konmuştur. Bu sırada Köstendil ayanı Çelebiağazade Mehmed Ağa
türbeyi tamir ettirmiş ve çeşitli aksamını
yeniletmiştir. Sultan Abdülmecid 1844'te tekkeyi onartmış , bir şadırvan yaptır
mış , 1274'te (1857-5 8 ) tevhidhane-türbe
ile kadınlar mahfilini kısmen yeniletmiş,
derviş hücreleri yıktırılıp yeniden inşa ettirilmiştir. ll. Abdülhamid döneminde 1300'de ( 188 2-83) tekrar onarım gören tekke,
1311 Muharreminde (Temmuz-Ağustos 1893)
masrafları bizzat padişah tarafından karşılanarak tevhidhane-türbenin çatısı elden ge çirilmiş, boyası yenilenmiş, harem
dairesi yıktırılıp bugünkü şekline getirilmiştir. Ayrıca ll. Abdülhamid'in başkadı
nı Bedrifelek Kadın Efendi 1909'da tevhidhane-türbede bazı tamirler yaptırmış
tır. Tekke Osmanlı döneminin sonlarında
da bazı onarımlar görmüştür.
Tekkelerin

kapatılmasından

( 1925) sontevhidhane- türbe binası , harem dairesinde ikamet eden Fahreddin Efendi'nin gayretleri sayesinde ayakta
kalabilmiştir. 1940'ta Vakıflar İdaresi tevhidhane - türbeyi atölye olarak kiraya vermeye kalkışınca şeyh efendi, akrabasmdan Abdülvehhab Subhi Tanrıöver' in aracılığıyla söz konusu bölümün mülkiyetinin
Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devrini talep etmiş, bu arzusu ancak 194S'te gerçekleşmiştir. İstanbul'u Sevenler Cemiyetl'nin desteğiyle 1945'te İtalyan asıllı mimar Pistkast'ın denetiminde tevhidhanetürbenin sokak üzerindeki güney duvarı ile
Canfeda Hatun Camii'ne bakan batı duvarı kagir olarak yenilenmiş, bu arada barak üslubundaki pencere kemerleri klasik
Osmanlı tarzına uygun sivri kemere döra

kullanılmayan
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nüştürülmüş, söz konusu bölümün yıkıl
maya yüz tutan çatısı yeniden yapılmış
tır. Türbenin kuzey cephesine sonradan
eklenmiş olan ve "küçük türbe" olarak adlandırılan bölüm ün kagir malzeme ile yenilenmesi, Fahreddin Efendi için tevhidhanenin kuzeydoğu köşesinde "cennet oda"
tabir edilen türbe biriminin yapılması ve
selamlığın içinde gerçekleşen tadilat Cumhuriyet dönemindeki diğer inşaat faaliyetleridir. Nfıreddin Cerrahi Tekkesi, gerek
zamanında gerekse tekkelerin kapatılma
sından sonraki yıllarda istanbul'un tasavvuf kültürü ve mOsikisi açısından en önemli merkezlerden biri olmuş, pazartesi günleri icra edilen ayinler mOsiki tarihinde
önemli yerleri olan zakirbaşılar tarafından
yönetilmiştir.

Tekkenin ilk postnişini Nüreddin Cerrahi'den sonra (ö. ı ı 33/172 ı) irşad görevinde
bulunan şeyhler şunlardır: Süleyman Veliyyüddin Efendi, Mehmed Hüsameddin
Türabi, Sertarikzade Mehmed Emin Efendi, Abdülaziz Efendi, MoraviYahya Efendi,
Abdüşşekür Efendi, el-Hac İbrahim Efendi, Moravi Mehmed Efendi, Abdurrahman Hilmi Efendi, Mehmed Sadık Efendi, Makarnacı Mustafa Efendi, Mehmed
Emin Efendi, Mehmed Arif Dede Efendi,
Abdülaziz Zihni Efendi, Yahya Galib Efendi, Mehmed Rızaeddin Efendi, İbrahim
Fahreddin Erenden, Muzaffer Ozak ve Sefer Dal (ö. 1999). Günümüzde tekkenin tevhidhane-türbe bölümü özgün dekoru ile
muhafaza edilmekte, harem dairesi mesken olarak kullanılmakta, selamlık bölümünde Fahreddin Efendi'nin öğrencileri
tarafından kurulan Türk Tasavvuf MOsikisi ve Folkloru Araştırma ve Yaşatma Vakfı
çeşitli kültür faaliyetlerini yürütmektedir.
Tekkenin arsası güneyde Nurettin Tekkesi sokağı, batıda Canfeda Hatun Camii'nin arsası, diğer yönlerde komşu parsellerle kuşatılmıştır. Canfeda Hatun Camii'nin
güneybatı köşesinde 111 5'te ( 1703) müezzin İsmail Efendi tarafından tesis edilen halvethane tekkenin çekirdeği kabul
edilebilir. İlk tekke binalarının -bugünkü
harem bölümü hariç- aynı arazi parçası
üzerinde kurulduğu anlaşılmaktadır. NQreddin Cerrahi'nin, Tahtabaşı Bekir Efendi
Konağı'nın hamamından artakalan külhanda ya da su haznesinde halvete girdiği bilinmektedir. Onun ve kendisinden sonra
vefat eden postnişinlerle bunların aile efradının , ayrıca tekkenin bazı imtiyazlı mensuplarının bu halvethaneye defnedilmeleri sonucunda burası türbeye dönüşmüş
tür. Aslında tevhidhanenin arsanın doğu
kesiminde bulunduğu, bu bölümü türbe-
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den soyutlayan ve sokak üzerindeki cümle kapısından başlayıp kuzeye doğru uzanarak şadırvan avlusuna bağlanan bir geçidin mevcut olduğu , derviş hücreleri, harem, mutfak ve diğer bölümlerin de kuzeyde şadırvan avlusu çevresinde sıralan
dığı anlaşılmaktadır. Bu düzen 1200'deki
( 1786) yenileme sırasında değiştirilmiş,
tevhidhane ile türbe arasındaki geçit arsanın doğu sınırına (bugünkü yerine) kaydırılarak söz konusu bölümler aynı çatı altında toplanmıştır. Günümüzde tevhidhane-türbe ile harem arsanın güney sını
rını oluşturan Nurettin Tekkesi sokağı üzerinde yer alır. Tevhidhane-türbenin arkasında (kuzeyde) şerbethane ile şadırvan
avlusu, haremin arkasında bir duvarla bu
avludan ayrılmış olan harem bahçesi bulunur. Tevhidhane-türbeyi haremden ayı
ran geçit cümle kapısı ile şadırvan avlusu
arasındaki ulaşımı sağlar. Kuzeydeki selamlık kitlesinin ötesinde tekkeye ait genişçe bir bahçe mevcuttur. Selamlığın batısında mutfağın yer aldığı bilinmektedir.
Basık kemerli cümle kapısının iç yüzünde yer alan ta'lik hatlı manzum kitabe
1945'te Fahreddin Efendi'nin gerçekleş
tirdiği onarıma aittir. Solda tevhidhanenin
doğu duvarındaki, metni Abdurrahman
Sami Paşa'ya ait kitabe ise tekkenin Sultan Abdülmecid tarafından 1274'te ( 185758) tamir edildiğini ve kısmen yenilendiği
ni belgeler. Girişte sağdaki köşede ilk tevhidhanenin post makamı bulunmaktadır.
Söz konusu makam bir seki ile yükseltilmiş,
çevresi demir parmaklıklarla donatılmış ve
önemi bir Halveti-Cerrahi tacı kabartması ile belirtilmiştir. Cümle kapısının karşı
sında fevkani hünkar mahfilinin duvarına
son yıllarda başka bir yerden getirilmiş,
üzerinde sülüs hatlı kelime-i tevhid yazılı
mermer bir levha yerleştirilmiştir.

Tevhidhane-türbe aslında 18,5 x 14 x
16 m . boyutlarında yamuk planlı bir alana
yayılmıştır. Buna sonradan eklenen "küçük
türbe" 6,5 x 5,25 m., "cennet oda" 3 x 3
m. boyutlarındadır. Aslında ahşap karkaslı, içeriden bağdadi sıvalı, dışarıdan ahşap

kaplamalı

olan duvarlar 1945 onarımında

betonarıneye dönüştürülmüştür.
Yapının doğu kesimi ( 16 x 7, 5 m.) tevhidhaneye, batı kesimi (18,5 x 6,5 m.) türbeye ayrılmış, bu iki bölümün sınırına ahşap çatıyı destekleyen altı adet kare kesitli ahşap dikme konmuştur. Dikmelerin
arasında düşey çubuklardan oluşan demir parmaklıklar uzanır. Nurettin Tekkesi sokağı boyunca devam eden güney duvarı kuzey duvarına paralel olmadığından
tevhidhanenin güneydoğu köşesi geniş
açılı , türbenin güneybatı köşesi dar açılı
dır. Tevhidhane mihrabı geniş açılı olan
güneydoğu köşesine pahlı bir dolgunun
içine yerleştirilmiştir. Tevhidhanenin doğu
duvarında geçide açılan dikdörtgen açık
lıkit iki pencere, güney duvarında sokağa
bakan sivri kemerli üç pencere sıralanır.
Barak üslübunda güney duvarının önünde zemini bir seki ile yükseltilmiş olan zakirler maksüresi uzanır. Maksürenin sını
rında iki adet kare kesitH dikme, bunların
arasında da ahşap parmaklıklar vardır.
Cümle kapısını izleyen geçidin üstünü iş
gal eden ve bu geçidin doğu duvarındaki
iki kapıdan merdiven aracılığı ile ulaşılan
fevkani hünkar mahfili de sonradan kagire
dönüştürülmüştür. Tevhidhanenin doğu
duvarındaki iki pencerenin arasından h ünkar mahfilinin kavisli çıkması uzanır.
Şadırvan

avlusuna açılan girişin yer alkuzey duvarı boyunca 2,75 m . derinliğinde iki katlı mahfiller bulunmaktadır.
Zemindekiler girişin hizasında kesintiye uğ
rar. Doğudaki parçanın arka (kuzey) duvarında Fahreddin Efendi'nin türbesine geçit veren açıklık, batıdaki parçanın arka duvarında küçük türbeye açılan bir pencere
vardır. Her iki mahfi! katının sınırında,
tevhidhane ile türbenin sınır çizgisindeki
dikmelerden en kuzeydeki ile aynı hizada
yükselen daire kesitli iki tane ahşap dikme mevcuttur. Dikmelerin arası erkeklere
mahsus olan zemin kat mahfillerinde ahşap korkuluklar, kadınlara mahsus olan
fevkani mahfillerde de ahşap kafeslerle dodığı

NO REDDiN CERRAHI TEKKESi
natılmıştır. Kadınlar mahfiline harem bahçesinden merdivenli bir geçitle ulaşılır.

Türbede, altlarındaki kabirierde birden
fazla kişinin gömülü olduğu toplam otuz
kadar ahşap sanduka mevcuttur. Pir NQreddin Cerrahi'nin sandukası diğerlerinden
çok daha yüksek tutulmuş, kıymetli pOşl
deler ve şallarla donatılmış. yaldızlı demir
parmaklıklarla kuşatılmıştır. Türbenin güney duvarında sokağa açılan geniş bir niyaz penceresi yer almaktadır. Niyaz penceresinin Osmanlı barakuna has bir bileşik kemerle taçlandırılmış olan açıklığı sokak cephesinde mermer sövelerle çerçevelenmiş ve iki yandan ince sütunçelerle
donatılmıştır. Kemerin üstünde uzanan yatay kartuşta sülüsle Pir NOreddin Cerrahi'nin adı ve 3 Şewal 1Z 11 ( 1 Nisan 1797)
tarihi yazılıdır. Türbenin Canfeda Hatun
Camii yönündeki batı duvarında dört adet
sivri kemerli, alçı revzenli tepe penceresi sıralanır. Kuzey duvarının hemen tamamını kaplayan açıklıktan küçük türbe denilen kesime geçilir.
Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıl
ve Cumhuriyet dönemindeki onarım 
larda şerbethanenin arkasından bugünkü
yerine taşınmış olan şadırvan mermerden
kübik bir hazneye sahiptir. Haznenin her
yüzünde birer musluk vardır. Muslukların
üzerinde kabartma ışın demetleri görülür. Şadırvan avlusunun batı kenarında,
küçük türbe ile şerbethanenin köşesinde
Fahreddin Efendi'nin amcazadesi olan İs
mail Nimetullah Efendi, güneydoğu köşe
sinde geçitten avluya girildiğinde hemen
sağda ll. Abdülhamid döneminde ( 18761909) yaşamış bir saraylı hanım gömülüdür. Aslında ahşap olup sonradan kagire
dönüştürülmüş bulunan iki katlı şerbet
hane ufak ve basit bir yapıdır. Küçük türbeye komşu olan güney duvarında zamanında bir servis kapısının bulunduğu
bilinir.
mış

Nüreddin cerrahi Tekkesi'nin tevhidhane tavanı

Nüreddin
Cerrahi
Tekkesi'nin
tevhidhanesi

İki katlı ahşap selamlık binası, Cumhuriyet döneminde avlu (güney) cephesi aynen korunarak ve iç düzeni büyük ölçüde
asiina uygun olarak restore edilmiştir. Her
iki katın ortasında birer zülvecheyn sofa
yer alır. Zemin kat safasının güneyinde avluya açılan esas selamlık girişi, kuzeyinde
(arka bahçe yönünde) üst kata çıkan merdivenle bunun altından geçilerek ulaşılan
helalar ve abdest teknesi, batısında meydan odası , kahve ocağı ve bunların arkasında mutfak, doğusunda "mihman odası" olarak kullanılan iki adet derviş hücresi, üst kat safasının batısında şeyh odası
ile küçük oda tabir edilen diğer bir mekan,
doğusunda sertarik odası ile zakirbaşı
odası , kuzeyinde merdivenin arkasında bir
hela- abctestlik birimi vardı.

fillerin tavanı çubukludur. Tekkenin yegane dikkat çeken süsleme unsuru tevhidhane tavanında görülen ve muhtemelen
1835-1836 tarihli ll. Mahmud tamirinden
kalmış olan çıtalı tezyinattır. Enli çıtalar
(pasalar) yardımıyla tavanın dikdörtgen çerçevesine teğet olan beyzl bir çerçeve teş
kil edilmiş, bunun ortasına yine beyzl biçimde, ahşaptan oyma, yaldızlı bir göbek
oturtulmuş , göbekle beyzl çerçeve arasın
da kalan yüzey ise daha ince çıtalarla "Sultan Mahmud güneşi" tabir edilen , merkezden dağılan ışınlarla tezyin edilmiştir.
Ayrıca dikdörtgen dış çerçeve ile beyzl çerçeve arasında kalan köşeliklere de yine çı
talarla Halveti-Cerrahi tacı tepeliğinin dörtte biri resmedilmiştir.

ll. Abdülhamid tarafından bugünkü şek
liyle tekrar inşa ettirilen iki katlı ahşap harem dairesi 11 x 8 metrelik bir alanı kaplar. Nurettin Tekkesi sakağına açılan girişi izleyen sofa güney- kuzey doğrultusun
da olup doğusunda iki oda, batısında bir
oda ile harem mutfağı, kuzeyinde üst kata çıkan merdivenle bunun altından geçilen bir hela ve harem bahçesine açılan kapı bulunmaktadır. Üst katta merdivenin
u l aştığı safanı n güney kesimi bir duvarla
ayrıla rak haremin baş odas ı halinde düzenlenmiştir. Söz konusu mekan güney
(sokak) cephesinde 1 metrelik çıkma yapar. Üst kat safasının yanlarında simetrik
konumda ikişer oda, kuzeyde merdivenin
yanında bir hela-abdestlik bulunur.
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NÜREDDİN el-HALEsi
L

(bk. HALEsi, Nureddin).

_j

NÜREDDİN el-HEYSEMİ
L

(bk HEYSEMİ).

_j

NÜREDDİN er-RANIRİ
( i.S~f}f ~.>.Jf ,)_,; )
Nfıruddin

Muhammed

b. Aliel-Hamidi

eş-Şafii el-Eş ' ari

el-Ayderfısi

(ö.

L

er-Raniri

1068/1658)

Hindistan kökenli
Açeli mutasavvıf_

_j

Hindistan'ın Gucerat bölgesinde bir ticaret merkezi olan Ranlr'de (bugünkü Rander) doğdu . Hadramut kökenli bir ailenin
çocuğudur. İlk dini eğitimini, aslen Hadramutlu olup Ranlr'de yaşayan AyderCısiyye
tarikatı şeyhlerinden Seyyid Ömer b. Abdullah Ba Şeyban el-AyderCıs'tan aldı. Hadramut'a gidip tahsilini bölgenin en önemli dini eğitim merkezlerinden olan Tertın'
de sürdürdü. Tekrar Hindistan'a döndü.
Hac farizasını eda etmek üzere 1029 (1620)
yılında Hicaz'a gitti. Hacdan sonra iki yıl
kadar Mekke ve Medine'de kalan NCıred
din Ranlrl, Mekke'deki Malay toplumuyla
iyi ilişkiler kurdu. Bu sırada Hadramut'u
da ziyaret etti.
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Raniri'nin hayatının bundan sonraki on
dönemi hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı araştırmacılar, eserlerindeki çeşitli bilgileri dikkate alarak onun bu dönemi Pahang dahil Malay yarımadasının çeşitli yerlerinde geçirdiğini ileri sürmüşler
dir. Raniri'nin Malay-Endonezya dünyasıy
la olan bağı üzerinde de çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Malayca'yı gençliğinde Gucerat'ta yaşayan Malaylı göçmenlerden
öğrendiği, annesinin Malaylı bir kadın olduğu, Açe'ye gitmeden önce Malay yarı
madasında bulunduğu, 163Tden önce Sultan İskender Muda devrinde dini ilimleri
öğretmek maksadıyla Açe'de bulunan amcası Şeyh Muhammed Ceylan! b. Hasan b.
Muhammed Hamid'i takip ederek Açe'yi
ziyaret ettiği, ancak tasavvufa karşı olumsuz yaklaşımdan hoşnut kalmadığı için oradan ayrıldığı bu görüşler arasında zikredilebilir. En önemli eseri olan Bustdnü'sseldtin'deki bilgiler ışığında Açe'ye ilk defa İskender Muda'nın ölümünün ardından
6 Muharrem 1047 (31 Mayıs 1637) tarihinde gittiği söylenebilirse de diğer eserlerinden amcası ile birlikte daha önce de Açe'ye uğradığı anlaşılmaktadır.
beş yıllık

Açe'ye gidişinden kısa bir süre sonra
Sultan ll. İskender'in himayesine giren Ranlrl, 163Tden 1644 yılına kadar sultanlığın
en yüksek dini yetkilisi olarak görev yaptı.
Sultan ll. İskender'in ölümünün (1641) ardından tahta oturan eşi Sultane Tacülalem Safiyyüddin'in ilk yıllarında da saraydaki itibarını korudu ve resmi görevine
devam etti. 10S4'te (1644) Ranlr'e döndü. Onun Açe'den ayrılışı hakkında çeşit
li rivayetler vardır. Sultan Il. İskender'in
ölümünden sonra tahta bir kadının geçmesinden hoşnut olmadığı için ayrıldığını
söyleyenler yanında Minangkabaulu alim
Seyfürrical'in Şemseddin Sumatranl'nin
taraftarlarıyla birlikte kendisine karşı tavır alması sebebiyle Açe'yi terkettiğini
ileri sürenler de vardır. Bu ikinci rivayete göre Raniri ile Seyfürrical arasındaki
çatışma sırasında Tacülalem kesin bir
tavır takınınayıp konuyu Açeli reisiere bı
rakmış, onların ve diğer ricalin huzurunda
yerine Seyfürrical'in tayin edilmesinin ardından kendisi Açe'den ayrılmak zorunda
kalmış ve 22 Zilhicce 1068'de (20 Eylül
1658) Ranlr'de vefat etmiştir.
NCıreddin Raniri'nin Açe sultanlığının en
yüksek dini yetkilisi, aynı zamanda bir tarikat şeyhi olarak Açe'deki dini tasawufi
hayata katkısı olduğu gibi birçok Malayca
eseriyle Malay-Endonezya edebiyatı üze-

rinde de büyük etkisi olmuştur. Cevdhirü '1- 'ulCım adlı eserinde Rifaiyye silsilesini veren Raniri ayrıca Kadiriyye ve AyderCısiyye tarikatıarına da intisap etmiştir.
Açe'de Hamza FansCırl ve Şemseddin Sumatranl tarafından savunulan vahdet-i vücCıd düşüncesine şiddetle karşı çıkmış. bu
anlayışı eleştiren, mensuplarını sapıklık ve
zındıklıkla suçlayan birçok kitap ve risale
yazmıştır. Onun Açe sultanından aldığı
güçle kendisinden önceki mutasawıfları
acımasız bir şekilde eleştirdiği ve kitaplarını yaktırdığı belirtilir. Arapça ve Malayca'ya hakim olan Raniri bu dillerde birçok
kitap ve risale kaleme almıştır. Banda Açe'deki yüksek dini tahsil kurumu olan Ranlrl Devlet İslam Enstitüsü (lnstitut Agama
Islam Negeri Ar-Raniry) onun adını taşımak
tadır.

Eserleri. 1. Bustanü's-seıatin. Tam adı
Bustdnü's-seWtin ii ıikri'l-evvelin ve'ld]J.irin olup Sultan Il. İskender'in emri
üzerine yazılmaya başlanmıştır. Raniri'nin Malayca yazdığı dördüncü kitabı olan
eser onun Malayca'ya hakimiyetini ve Malay edebiyatma katkısını göstermesi bakı
mından önemlidir. Yeryüzünün ve cennetin yaratılışı , eski peygamberler ve hükümdarlar, Hz. Muhammed, Hulefa-yi R8şidln,
Emevller, Abbasller, Hindistan sultanları
ve Malay sultanlarıyla ilgili konuları içeren
kitapta Raniri çeşitli örnekler vererek hükümdar ve yöneticilere tavsiyelerde bulunur. Yedi bölümden oluşan eserin ilk iki
bölümüyle (nşr. iskandar, Kuala Lumpur
1996) dördüncü bölümü (nşr. R. Jones, Kuala Lumpur 1974) neşredilmiş, üçüncü bölüm daha sonra bulunmuştur. Eser üzerinde C. A. Grinter ve J. Harun tarafından
iki ayrı doktora tezi hazırlanmıştır (bk.
bibl.). Z. et-Tibydn fi ma'riieti'l-edydn.
Ebu ŞekCır Muhammed b. Abdüsseyyid
es-Saliml'nin Kitdbü't-Temhid ii beydni't-tevJ:ıid'inden faydalanılarak hazırlanan

bu eserde Sultan II. İskender'in huzurunda Raniri ile Şemseddin Sumatranl'nin takipçileri arasında birkaç gün devam eden
tartışma da nakledilir. 3.lfüccetü'ş -şıd
di].f li-def'i'z-zındi].f. Müellifin zındık saydığı Açeli mutasawıflara yöneltiği eleşti
rileri içeren risale Voorhoeve, Tudjimah ve
Nagib el-Attas tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır. Daudy, RanIri'nin savunduğu görüşlerle Ehl-i sünnet dışına çıktığını ileri sürerken Nagib elAtlas onun Hazma FansCırl ve Şemseddin
Sumatranl'nin görüşlerini yanlış anladı-

