SÜNBÜL SiNAN
cıyla İstanbul'dan ayrılırken Sünbül Sinan'a
haber gönderip kendisinin de hacca gelmesini istediğini bildirdi. Cemal-i Halvetl
yolda vefat edince (899/1494) bu buluşma
gerçekleşmedi. Sünbül Sinan, hac dönüşü şeyhinin vasiyeti gereği İstanbul'a dönerek kızı Safiye Hatun'la evlendi ve Koca
Mustafa Paşa Dergahı'nda postnişin oldu.
Bir rivayete göre Cemal-i Halvetl hacca giderken onu İ stanbul'a çağırıp kızıyla evlendirmiş, postuna oturttuktan sonra hacca gitmek için yola çıkmıştır. 899 (1494)
yılından vefatma kadar, kendi adıyla anı
lacak olan Koca Mustafa Paşa Dergahı'n
da irşad faaliyetini sürdüren Sünbül Efendi cuma günleri Ayasofya ve Fatih camilerinde vaaz verdi, vaazların ardından dervişleriyle Halvetl devranı icra etti. Yavuz
Sultan Selim yaptırdığı caminin açılış merasimi sırasında vaaz etme görevini ona
verdi. Bu onun padişah nezdindeki itibarı
nı göstermektedir. Hulvi, Sünbül Sinan'ın
Yavuz Sultan Selim'le ilişkileri konusunda
ayrıntılı bazı rivayetleri nakletmektedir.

Sünbül Efendi'nin devran uygulaması
ulema ve meşayih arasında tartışmalara
sebep oldu. İstanbul kadısı Sarıgörez Nilreddin Efendi'nin. devran zikri yapan dervişlerin yakalanıp cezalandırılması için bir
şikayetname yazarak tasdik için Şeyhülis
lam Kemalpaşazade'ye gönderdiği, şey
hülislamın Sarıgörez'in şikayetnamesini

tasdik

ettiği,

Sünbül

Sinan'ın
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bu

fetvayı

sandu kas ı-

Koca -

önlemek için Kemalpaşazade'nin inanıp
güvendiği Şeyh Yavsl Zaviyesi şeyhi Mehmed Efendi'yi devreye sokması üzerine
şeyhülislamın fetvayı uygulamaktan vazgeçtiği kaydedilmektedir. Bu olaydan önce Sarıgörez ile Sünbül Efendi arasında bir
münazara cereyan ettiği, şeyhin ilmi dirayeti ve manevi nüfuzu karşısında Sarı
görez'in yenilgiye uğradığı belirtilmektedir
(Öngören, s. 375-376).
ll. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini idrak
eden Sünbül Efendi, Muharrem 936'da
(Eylüll529) vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde Kemalpaşazade tarafından
kıldınldı ve dergahının haziresine defnedildi. Türbesi İstanbul'un en önemli ziyaretgahlarından biridir. Ölümüne düşürülen
birçok tarihten bazıları şunlardır: "Eyledi
bostan-ı zühdün sünbülü me'vaya azm";
"Canına Sünbül Sinan'ın Fatiha"; "Üstad-ı
aşk. " Hüseyin Vassaf, Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin onun vefatı dolayısıyla söylediği tarih manzumesinin çini üzerine yazdırılıp türbeye konulduğunu belirtir ve,
"Nur ola Sünbül Sinan'ın kabri hep" tarih
mısraıyla biten sekiz beyitlik bu manzumeyi eserine kaydeder (Se!fne-i Evliya, lll,
375). Sünbül Efendi'nin vefatından sonra
yerine Merkez Efendi postnişin olmuş, Sünbül Efendi'ye nisbet edilen Sünbüliyye, Merkez Efendi ve diğer halifeleri tarafından
yaygınlaştırılmıştır. Yakub Germiyanl, Cem
Şah Efendi, Akşehirli Cemal Efendi, Maksud Dede, Kefeli Alaeddin Ali, Çavdarlı Şeyh
Ahmed Dede onun halifeleri arasında zikredilebilir (bk. SÜNBÜLİYYE ).
Eserleri. 1. Risdletü't-taf:ı]fil}iyye. Sünbül Sinan bu eserinde devranın kafir oyununa benzetilmesine, ona raks denilmesine şiddetle karşı çıkmakta, cahil ve mutaassıp kişilerin Arapça ve Türkçe risaleler kaleme alarak raksın haram olduğunu
iddia etmelerinin yanlış kanaatlerinin neticesi ol duğunu belirtmektedir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1761). Müellifin bu eserin birer nüshasını devrin ulemasına gönderdiği kaydedilmektedir. 2. Risdle Der Hakk-ı Zikr ü Devrdn. Bir önceki eserin Türkçe özetidir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan bir nüshasının sonunda (TY, nr. 3868) Zenbilli Ali
Efendi'nin risalede anlatılan konuların doğ
ruluğuna dair bir fetvası yer almaktadır.
3. Risdletü etvdri's-seb'a. Seyrü sülük
mertebelerinden bahseder (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2073/
2) . 4. Tarikatname (İÜ Ktp, ibnülemin,
nr. 2956) . 5. Risdle if deverdni's-sufiyye
(Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efen-

di. nr. 3602) Sursalı Mehmed Tahir, Sünbül Sinan'ın bazı arifane ilahileri bulunduğunu kaydeder. Şiirlerinden iki örnek Seffne'de yer almaktadır (III , 376-377). "Gel
ey salik diyem bir SÖZ ki haktır" mısraıyla
başlayan on beyitlik bir ilahisi bestelenmiş
ve tekkelerde ayin sırasında okunagelmiş
tir. Bu ilahi, Cebbarzade Arif Bey tarafın
dan Mittdh-ı Hısn-ı Hazdin-i Rahmd-

niyye

adıyla şerhedilmiştir.
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Halvetiyye-Cemaliyye tarikatının
Sünbül Sinan'a
(ö. 936/1529)
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Sünbül Sinan ' ın, Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından 1486'da cami ve tekkeye dönüştürülerek Cemal-i Halvetl'ye
tahsis edilen Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nde şeyhi Cemal-i Halvetl'nin yerine geçerek irşad faaliyetine başlamasıyla Sünbüliyye kuruluş surecine girmiştir. Koca
Mustafa Paşa Külliyesi, İstanbul'da ilk Halvet! tekkesi olması bakımından Halvetiyye'nin İstanbul'daki diğer bütün kolların
ca tarikatın asitanesi kabul edilmiştir. Osmanlılar'ın son dönemlerinde yazılan tekke listelerinde Sünbüll Asitanesi'nden baş
lanarak sıralamaya gidildiği görülmektedir. Sünbül Sinan'ın tarikat silsilesi Sünbül

SÜNBÜLiYYE
Efendi'nin şeyhi ve Halvetiyye'nin dört ana
kolundan CemaJiyye'nin piri Cemai-i Halveti ve Muhammed Bahaeddin Erzincani vasıtasıyla Halvetiyye'nin ikinci piri Yahya-yı
Şirvani'ye ulaşır. Sünbüliyye, İstanbul'da
çoğunluğu bugünkü Fatih ilçesi sınırları
içerisinde olmak üzere zamanla yirmi altı
dergahta temsil edilmiştir. XIX. yüzyılın
sonlarına doğru bunların üçü arsa haline
dönüşmüş, tekkelerin kapatıldığı dönemde dergah sayısı on yediye inmiştir. Bu tekkelerden onu XVI, ikisi XVII, ikisi XVIII, üçü
XIX. yüzyılda faaliyete geçmiş, diğerleri ise
başka tarikatlardan Sünbüliyye'ye intikal
etmiştir. Alaeddin (Aksaray), Hacı Evhad
(Yedikule), Perruh Kethüda (Balat). Şah
Sultan (Davutpaşa), Hacıkadın (Samatya),
Mehmed Ağa (Çarşamba). Kara Mehmed
(Aksaray), Saffeti (Silivrikapı), Koruk (Fın
dıkzade), İmrahor, Ramazan Efendi (Kocamustafapaşa), Yavsi Baba, Karabaş (Tophane), Keşfı Cafer Efendi (Fındıklı), Cihangir, Yorgani (Sirkeci), Sinan ErdebiJi (Sultanahmet). Merkez Efendi, Tercüman Yunus (Draman), Mimar Acem (Mevlanakapı), Eyüp Şah Sultan, Balçık (Eyüp) tekkeleri Sünbüli ayinlerinin yapıldığı dergahlardandır.

Medrese kökenli bir müfessir ve vaiz
olan Sünbül Sinan'ın bu özelliği kendisinden sonraki postnişinlere de tesir etmiş,
birçok Sünbüli şeyhi selatin camilerinde
kürsü şeyhliği ve vaizlikyapmıştır. Sünbül
Sinan'ın yetiştirdiği halifelerden Cem Şah
Efendi Karaman'da faaliyet göstermiş ve
kerametleriyle şöhret bulmuştur. Aslen
Karaman Ereğiisi'nden olan Cemal Efendi
ise Akşehir'de bir dergah açmıştır. Tokatlı Şeyh Maksud Dede önce Tekirdağ Hayrabolu'da, ardından Siroz'da (Serez) tarikatı yaymıştır. Kefeli Alaeddin Ali, İstan
bul Etmeydanı'nda kendi adına kurduğu
dergahta postnişinlik yapmış, daha sonra
Kırım'ın Kefe bölgesinde bulunan Kasım
paşa Zaviyesi'nde tarikatı yaymıştır. Şeyh
Çavdarlı Ahmed Dede, Kütahya yakınla-

rındaki Çavdarlı
muş,

köyünde zaviyesini kurAnadolu'da tarikatın yayılmasında

etkili

olmuştur.

Sünbül Sinan'ın vefatının ardından Koca
Mustafa Paşa Asitanesi'nde Merkez Efendi (ö. 959/1552) postnişin olmuştur. Uzun
yıllar müderrislik ve vaizlik yapan Merkez
Efendi, başlangıçta kıyami usulle devran
zikri yapan Halvetiler'e karşı olmasına rağ
men Sünbül Sinan'dan etkilenerek kendisine intisap etmiş, Yavuz Sultan Selim'in
annesi Bezmialem Valide Sultan'ın isteğiy
le Sünbül Sinan tarafından Manisa'ya şeyh
ve darüşşifaya tabip olarak gönderilmiştir.
Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın
kız kardeşi Şah Sultan ile evlenmiş, bu evlilik ve Şah Sultan'ın Merkez Efendi'ye bağ
lılığı tarikatın daha da yaygınlaşmasına,
kurulan yeni tekkelerle gelişmesine katkı
sağlamıştır.

Sünbüliyye, SOO'ü aşkın halife yetiştiren
Merkez Efendi'nin meşihatı döneminde
İstanbul ve Anadolu'da yayılmış, halifeierin genelde medrese kökenli vaiz ve imam
olması tarikatın kökleşmesini sağlamıştır.

Halifelerden Muhyiddin Efendi, İstinye'
deki evinin yanında ve Şehremini'deki Odabaşı Camii'nde vaaz etmiş, tefsir dersleri
vermiş, dergahını burada kurmuştur. Merkez Efendi'nin bir diğer halifesi Tercüman
Yunus Zaviyesi şeyhi Karamanlı Ahmed
Çelebi'dir. Merkez Efendi'nin Tire'ye gönderdiği Şemseddin Ahmed Efendi, Tire
Molla Çelebi ZaYiyesi'nde faaliyetlerini sürdürmüştür. Merkez Efendi'nin halifelerinden alim ve şair Bihişti Ramazan Efendi
Çorlu'da, Şeyh Abdülvehhab Tire'de tekke açmış, Şeyh Mustafa Esved, Üsküdar
Mihrimah Sultan Camii vaizliği yapmıştır.
Sünbül Efendi gibi Sultan Ahmed ve Ayasofya Camii vaizlikleri yanında civardaki
vilayetleri de dolaşan Merkez Efendi vefat
edince yerine kısa bir süre oğlu Merkezzade Ahmed Efendi geçmiş, ancak görevinden feragat ederek makamını Germiyanlı Yakub Efendi'ye bırakmıştır.
Sünbüli Asittmesi'nin dördüncü postniYakub Efendi (ö. 979/1571)
Rumeli'ye giderek Yanya'da bir dergah açmış, bu sırada Yanya beyi olan Asafnô.me
müellifi Lutfi Paşa kendisine intisap etmiş, Lutfi Paşa eşi Şah Sultan ile birlikte
İstanbul'a dönünce biri Davutpaşa'da, diğeri Eyüp'te iki Sünbüli dergahı kurmuş
tur. Yakub Efendi önce Davutpaşa Dergi'ı
hı meşihatında bulunmuş, Merkez Efendi'den sonra asitane şeyhi olunca her iki
dergahı idare etmiştir. Semiz Ali Paşa'nın
kethüdası Perruh Ağa, Yakub Efendi'nin
şini Germiyanlı

Sünbüli
derviş i
(Turkische
Gewander und

Osmanische
Gesel/scha{t,
İstanbul 1966,

lv. 139)

oğlu ve Tezkire-i Halvetiyye müellifı Yusuf Sinaneddin için Balat Tekkesi'ni yaptırmıştır. Yusuf Sinaneddin 979 (1572) yı
lında babasının vefatının ardından asitaneye geçmiştir. MOsikiye aşina olduğu kadar müfessirliği ve vaazlarıyla tanınan Yusuf Sinaneddin Efendi'nin Tenbihü'l-gabi

ii rü'yeti'n-nebi, Tadlilü't-te'vil, Risô.letü '1-hakika li-tô.libi'l-ikiln, Menasik-i
Hac gibi eserleri mevcuttu.
Sünbüli Asitanesi'nin önemli postnişin
lerinden biri de Alacahisarlı (Kruşevac) Necmeddin Hasan Efendi'dir (ö 1019/1610).
Yusuf Sinaneddin Efendi, 1577'de şeyhOl 
harem göreviyle İstanbul'dan ayrılırken bu
sırada Mısır'da bulunan Necmeddin Hasan
Efendi'yi yerine getirmiştir. Belagat ve
tefsir ilminde yetişmiş olan Necmeddin
Hasan Efendi, 1. Ahmed ile seferlere katıl
mış. Irak ve Yemen taraflarını ziyaret etmiş ve Yemen'de vefat etmiştir. Yerine
geçen oğlu Hasan Adli Efendi (ö. 1026/
1617) İstanbul'da tahsilini tamamlamış,
ardından Siroz'da dergah kurmuş. babası
nın vefatı üzerine padişah fermanı ile Sünbüli Asitanesi'ne postnişin olmuştur. Hasan Adli Efendi'nin bir divançesi (İstanbul
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 416), Dürr-i Nazim (Süleymaniye
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3874) ve
Silsilenô.me (Atıf Efendi Ktp., Atıf Efendi, nr. 1398) adlı iki risalesi vardır.
Asitanenin sekizinci postnişini Seyyid
Mehmed Eyyübi (ö 1038/1628-29) Necmeddin Hasan Efendi'den icazet aldıktan
sonra bir süre Rumeli'de bulunmuş. Perruh Kethüda Tekkesi'nde postnişinlik yapmış, buradan asitaneye geçmiştir. On iki yıl
şeyhlikyaptıktan sonra 1038'de hacca gitmiş ve Medine'de vefat etmiştir. Bu tarihten XVII. yüzyılın ortalarına kadar Sünbüli
Asitanesi meşihatı Hasan Adli Efendi'nin
soyundan gelen şeyhlerde kalmıştır. Mehmed Eyyübl'nin ardından asitaneye Hasan
Adli Efendi'nin oğullarından Kerameddin
Efendi (ö. ı 05111641 ), daha sonra Mehmed
Alaeddin Efendi (ö 1091/1680) postnişin
olmuştur. İstanbul'un ileri gelen alimlerinden olan Alaeddin Efendi kırk yıla yakın Sünbüli Asitanesi'nde görev yapmış, vefatında cenaze namazını ŞeyhOlislam Çatalcalı Ali Efendi kıldırmıştır. Meşhur hattat Hafız Osman. Sezai-yi Gülşenl'yi yetişti
ren La'll Mehmed Fenai Efendi onun müridleri arasında zikredilebilir.
İlıniye kökenli Sünbüli şeyhlerinden biri
de Seyyid Hasan Nüri Efendi'dir (ö . 1100/
1688). Hasan Efendi, müderrislik vazifesini bırakarak Perruh Kethüda Tekkesi'n-

137

SÜNBÜLiYYE
de

babası

Devezade Mehmed Efendi'nin
yerine oğ
lu Mehmed Vahyi Efendi (ö . ıı 3 o/ ı7ı 8 )
şeyh olmuştur. Mehmed Vahyi Efendi,
Tophane'deki Kılıç Ali Paşa , Eyüp ve Sultan Selim camilerinde vaizlik görevinde
bulunmuş, "Vahyl" mahlasıyla yazdığı ilahilerini divanında toplamıştır. 1661-1665
yıllarını içeren günlüklerinden oluşan Sohbetnam e'si Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Hazin e, nr. 1426). Asitanede en uzun süre görev yapan on birinci
postnişin Mehmed NCıredd i n Efendi'nin
(ö. ıı60/! 7 4 7) Sünbüliyye tarihinde önemli bir yeri vardır. Alaeddin Efendi'nin oğlu
olan NCıreddin Efendi altmış dokuz yıl yedi ay bu görevde kalmış , cenaze namazı 
nı Fatih Camii'nde Şeyhülislam Zeynelabidin Efendi kıldırmıştır. Bir müddet sonra mezarının üzerine bir türbe yaptırılmış
makamına geçmiş , öldüğünde

tır.

Hasan Adli Efendi'nin soyundan gelen
son asitane şeyhi Alaeddin Efendi (ö . ı ı 7 1/
ı757) çocuksuz olarak vefat ettiğinden yerine Ferruh Kethüda Tekkesi şeyhi Mehmed Haşim Efendi (ö. ı ı99/l 78 5 ) postnişin olmuş , böylece asitane meşihatı Devezade Mehmed Efendi soyuna mensup
şeyhlere geçmiştir. Asitanede yirmi dokuz
yıl şeyhlik yapan Haşim Efendi'den sonr a
şeyhlik makamı kendisiyle aynı adı taşıyan
oğluna ve torununa intikal ederek XIX.
yüzyılın ilk çeyreğine kadar bu ailenin uhdesinde kalmıştır. Aynı yıl vefat eden (ı 23ll
ı 8 ı 6 ) baba ve oğul Haşim efendilerin ardından Yıldız Dede diye tanınan Yıldızzade
Mehmed Emin Efendi (ö. ı 8 2ı ) asitanede altı yıl şeyhikyapmıştır. Yıldızzade' den
sonra asitane postuna Devezade Mehmed
Efendi ailesine mensup, Ferruh Kethüda
Tekkesi şeyhi Mehmed Razi Efendi (ö.
1851) oturmuş , asitane meşihatı tekkelerin kapatıldığı tarihe kadar onun soyundan gelen şeyhler tarafından sürdürülmüştür. Oğlu Seyyid Mehmed Rızaeddin
Efendi'nin (ö. 189 1) devran zikrine ll. Abdülhamid'in katıldığı nakledilmektedir. Rı
zaeddin Efendi'den sonra yerine oğlu Mehmed Kutbeddin (Kutbl Dede) Efendi (ö.
ı 9 ı 4 ) geçmiş, devran zikrini idare etmesi ve müsikişinaslığıyla tanınan Kutbi Dede Efendi'nin ardından Meclis-i Meşayih 'in
yaptığı imtihan sonucu yerine postnişin tayin edilen oğlu Mehmed Razi Efendi (Yücesünbül, ö. ı 9 78 ) asitanenin son şeyhi ol-

Efendi, Mehmed Alaeddin Efendi aileleri
bunlardan bazılarıdır. Hasan Adil Efendi'nin halifelerinden Ahmed Adimi'den icazet alan İsmail Efendi (ö. 1097/ ı 685 ) Sünbüllliği XVII. yüzyılda temsil eden bir baş
ka şeyh ailesinin kurucusudur. Kendisinden sonra tarikatı, Şah Sultan Tekkesi'nde altıncı postnişin olarak görev yapan oğ
lu Mehmed Nizarni Efendi ile (ö. ı ı 35/1723 )
yine aynı tekkede sekizinci postnişin olan
torunu Abdürrahim Efendi (ö. ı ı 59/1746)
temsil etmiştir. Sultanahmet Erdebm Tekkesi'ndeki meşihat görevi, kuruluşundan
(924/ı 5ı 8) XIX. yüzyılın ortalarına kadar
ilk bani Sinan -ı Erdeblll'nin neslinden gelen şeyhler tarafından yürütülmüştür.
İstanbul'da Sünbüll tarikatına mensup
en büyük aileyi Mehmed Nebi Efendi (ö.
ı ı 89/1775) neslinden gelenler oluşturmak
tadır. Sünbül Efendi Tekkesi'nin on birinci
postnişini Mehmed NCıreddin Efendi'nin
halifesi olan Mehmed Nebi Efendi 1764'te Fındıklı'da Keşfı Cafer Efendi meşihatı
na tayin edilmiş ve kendisinden sonra bu
tekkede İsmil.il Hakkı Efendi, Yunus Hilmi Efendi, Hafız Ahmed Şevki Efendi ve
oğlu Mehmed Kudretullah Efendi postnişinlik yapmıştır. Bunlar arasında en meş
huru olan Yunus Hilmi Efendi'nin yetiştir
diği halifeler, başta İstanbul'un en önemli tarikat merkezlerinden sayılan Merkez
Efendi Tekkesi olmak üzere Mimar Acem,
Yavsi Baba ve Tarsus\' Tekkesi meşihatı
görevlerini ifa etmiştir. Keşfi Cafer Efendi Tekkesi'ndeki postnişinliği döneminde
(I 8 ı 9- ı 863 ) ll. Mahmud'un takdirini kazanmış , padişah da birkaç defa tekkeyi ziyaret etmiştir. YCınus Hilmi Efendi'nin ilk halifesi Ali Koç Efendi, Tarsus! Rifai Tekkesi'nin Sünbüliyye'ye bağlanmasını sağlamış
tır. Yunus Hilmi Efendi'nin ikinci halifesi
Yorgani lakaplı Mustafa Süfi Efendi (ö.
1867) , Mimar Acem Tekkesi'ndeki Ahmed
Vahdi ailesine mensup son şeyh Abdülhay Efendi'nin Sirkeci Tekkesi postnişinli
ğine tayin edilmesi üzerine buranın meşi
hatını üstlenmiş , kendisinden sonra yeri-

muştur.

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Ferruh Kethüda, Mimar Acem gibi Sünbüll tekkelerinde nüfuzlu şeyh aileleri teşekkül etm iştir.
Yahya Sünbüll Efendi, Mehmed Eyyübi
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ne oğlu Mehmed Arif Efendi (ö. 1908) geçmiştir. Üçüncü halifesi Mehmed Şükrul
lah Efendi (ö. 1868) Yavsl Baba Tekkesi ile
Ferruh Kethüda Tekkesi'nin ortak meşiha
tını yürütmüş , vefatı üzerine oğlu Mehmed NCıreddin Çelebi (ö 1879) aynı şekil
de her iki merkezin postnişinliğini yerine
getirmiştir. Yunus Hilmi Efendi'nin dördüncü halifesi NCıreddin Efendi (ö . ı8 8 ı)
Merkez Efendi Tekkesi'nde görev yapmış
tır.

Sünbüliyye, Anadolu'da XVI ve XVII. yüzKütahya, Amasya, Manisa, Kastamonu gibi şehirlerde faaliyet göstermiş
tir. Asitane postnişini Necmeddin Hasan
Efendi'den hilafet alan Amasyalı Hasan
Dede (ö . ı 020/l6 ı ı ) Amasya 'da Beyazıt
Camii'nde cuma vaizliği yapmış, tefsir ve
hadis okutmuş , Arapça ve Farsça dersleri vermiştir. Kendisinden sonra Amasya'da tarikatı Kadızade Mehmed Çelebi devam ettirmiştir. Merkez Efendi'nin ardın 
dan Manisa'da faaliyet gösteren Kenzi Hasan Efendi (ö. ı ı 26/ 171 4 ), asitane postnişini Mehmed Alaeddin Efendi'den hilafet
aldıktan sonra Manisa'ya gönderilmiş, burada kurduğu tekkede tarikat faaliyetlerini yürütürken Manisa Ulucamii'nde vaaz
etmiştir. Şair ve bestekar olan Kenzi Hasan Efendi'nin Edv ar Risdlesi ile bir divançesi bulunmaktadır. MCısiki ile meşgul
olan Sünbüll şeyhleri arasında güzel sesiyle tanınan Yusuf Sinaneddin Efendi ile
birçok bestesi bulunan Şeyh Mehmed Kutbüddin Efendi'yi saymak gerekir. Sünbüll
şeyhlerinden biri de Rahil<izade lakabıyla
tanınan İstanbullu Uyüni Mehmed Efendi'dir (ö. ıı 66/ ı 753 ) . Sütlüce şeyhi olarak
da anı lan Uyun\' Mehmed Efendi'nin Osmanlı Mü ellifleri'nde divan, Silsilendme-i Meş ayih-i İz dm ve Ta'rifname-i
Dergdhdn adlı üç eserinin bulunduğu kaydedilmektedir. Hüseyin Vassaf, Ferruh Kethüda Dergahı şeyhi Kemaleddin Efendi'nin Virdü'l-a'~ami'l-Kemaliyye isimli Arapça bir eseri olduğunu, müridi Muhyiddin Efendi'nin onun hakkında bir risale yazdığım kaydetmektedir. Otuz altı yıl
irşad makamında bulunan Kemal Efendi'nin son dönem meşayihi arasında önemli halifeleri vardır.
yıllarda

Sünbüliyye Balkanlar'a Sünbül Sinan ' ın
halifelerinden Yakub Germiyani (ö . 979/
157ı) ve Hasan Adli (ö ı o 26/ ı6ı7) tarafından taşınmıştır. Nathalie Clayer, Serez'de bir Sünbüli tekkesi olduğunu . tarikatın
Şeyh Muslihuddin Efendi tarafından Mitroviça'ya getirildiğini , Tımışvar, Belgrad ve
Visoko gibi kasabalarda yaygınlaştığın ı,
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Hasan Adli tarafından Mora'ya ulaştırıldı
kaydeder. Tarikatı Bosna'da Sünbül
Sinan'ın halifesi Ayni Dede'nin yaygınlaş
tırdığı zikredilir. Ancak Ayni Dede, Sünbü11 değil Sinani şeyhidir. Buradan Sünbüliyye'nin Balkanlar'da Halvetl ismiyle tanındı
ğı anlaşılmaktadır. Merkez Efendi'nin Yanya'ya gönderdiği Yakub Germiyanl halk
arasında saygın bir yer edinmiş, Merkez
Efendi'nin ardından istanbul'a dönerek
asitane postuna oturmuştur. Aslen Alacahisarlı olan Necmeddin Hasan Efendi,
Yakub Germiyanl'den hilafet aldıktan sonra bir süre Bulgaristan'ın Sofya sancağı
na bağlı Samakov'da, bir süre de Mısır'da
faaliyette bulunmuştur. Oğlu Hasan Adli
Efendi de bir müddet Yanya'da irşad vazifesi yapmış ve Siroz'da bir zaviye açmış
tır. Dimetoka, Yanbolu, Filibe, Niğbolu, Lofça, Yenice-i Karasu, Drama, Siroz, Nevrekop, Usturumca, İnebahtı, Avianya ve Selanik civarında Sünbüll Asitanesi'ne ait vakıf arazileri olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Balkanlar'da bazı Sünbüll dergahlarının zamanla Sinani ve Cerrahi gibi
diğer Halvetl kolları ile kaynaştığı görülmektedir. Bazı kaynaklarda Sünbüllliğin
Suriye dolaylarında Assaliyye ve Bahşiyye
adlı iki kol halinde yaygınlaştığı zikredilmekteyse de bunlar Sünbüliyye gibi Cemaliyye'nin birer koludur.
ğını

Yeni yapılan araştırmalardan tarikatın
Sldl (Seyyid) Mahmud ei-Bağdadl tarafın
dan Nijer'in Air bölgesine taşındığı anlaşıl
maktadır. Sünbül Sinan'dan hilafet aldığı,
Sünbüliyye'nin Mahmudiyye kolunun kurucusu olduğu belirtilen Sldl Mahmud'un
hayatına dair yeterli bilgi yoktur ve Sünbüliyye kaynaklarında adı geçmemektedir. Sldl Mahmud ve Mahmudiyye hakkındaki bilgiler, Ebü'I-Abbas Ahmed Sadık ei-Lemtunl'nin K.ıdvetü'l-mu'te]fıd
adlı eserine dayanmaktadır. Mahmudiyye
kolu daha çok Tuaregler (Tevarik) ve FGianller arasında yayılmıştır. Mahmudller zikir, sema ve devran gibi tarikat özelliklerini sürdürmeleri yanında ticaret, ziraat
ve eğitim gibi alanlarda kendilerine has
usuller geliştirmiş ve kuruluşlar oluştur
muştur. Sldl Mahmud'dan sonra bu kolu
Nüer'de halifesi Teghzerinli Muhammed
temsil etmiştir. Bunun ardından silsile Cikatlı Abdülkadir Cllanl, Harun b. Hacı Ahmed, Üveys b. Abdülkadir, K.J_dvetü'l-mu'te]fıd müellifi Ahmed Sadık b. üveys Muhammed b. Sıddlk vasıtasıyla bölgede Sokota halifeliğini kuran Osman b. Fudl'ye
ulaşır. Mahmüdiyye'nin yanı sıra Halvetiyye-Şabaniyye'nin Bekriyye koluna da intisap eden Osman b. Fudl'de Bekriyye et-

kisi daha fazla görünmekle birlikte Tuaregler'in yaşadığı Air bölgesinde Sünbüliyye çağımıza kadar devam etmiştir.
Sünbüliyye tarikatında uyulması gereken prensipleri Sünbül Sinan Tarikatname adlı risalesinde açıklamıştır (vr. 1-7)
Müridierin abctestsiz gezmemelerini, teheccüd ve evrada dikkat etmelerini, maksatlarının Allah rızası olmasını, şeyhe muhalefet etmekten kaçınmalarını, verilen görevleri yapmalarını, rüyalarını şeyhe arzetmelerini, huzurunda başka şeylerle meş
gul almamalarını, yüksek sesle konuşma
malarını ve gülmemelerini, öfkelenince
susmalarını, günlük virdleri bitirmeden
yatağa girmemelerini, sabah namazından
işrak vaktine kadar yatmamalarını, yatsı
namazından sonra ve abctest alırken dünya kelamı etmemelerini, pazartesi ve perşembe o ruçlarına devam etmelerini, cuma günü gusül abctesti almalarını, kimseden bir şey istememelerini, sarıksız elbise giymemelerini, birbirlerine kardeş diye hitap etmelerini, bütün fakirierin birbirini anne baba bir kardeşlerden daha fazla sevmelerini, dışarıdan gelen ve tarikata yeni giren müridiere tecrübeiiierin yardımcı olmasını ister, bunları tarikat şart
larından sayar, sülükün kapısının bunlarla açılacağını söyler. Diğer Halvetl şubele
ri gibi Sünbüliyye de nefis terbiyesine, Allah'ı yedi ism-i ilahi ile zikretmeye, riyazet ve çileye dayanmaktadır. Tarikatta erbalnin ve halvetin büyük önemi vardır. Ni-

Sünbüli tacı şeklinde
nan Efendi Türbesi)

düzenlenmiş

müsenna istif {Sünbül Si-

tekim Sünbül Sinan, şeyhi Cemai-i Halvetl
tarafından üç yıl süren bir riyazet ve mücahedeye tabi tutulmuştur. Hulvl onun
mücahede ve riyazet döneminin aralıksız
on sekiz yıl sürdüğünü kaydeder (Lernezat-ı Huluiyye, S. 447). Bu durum kurucusu olduğu tarikat içerisinde halvet ve riyazet geleneğini kökleştirmiştir.
Sünbüll ayinlerini şekil itibariyle Halvetllik'ten ayıran bazı özellikler vardır. Bunların en başta geleni, Halvetiler'de ayine
Mülk suresi okunarak, Sünbülller'de salatü selam getirilerek başlanmasıdır. Hivayete göre bir cuma günü Sünbül Sinan,
ayin başlangıcında Mülk suresi okunurken Hz. Peygamber'in ruhaniyetinin tevhidhaneye girdiğini görmüş, ayağa kalkıp
salatü selam getirmiştir. Özel bir bestesi
olan Sünbüll salatının ayinlerde okunması gelenek halini almıştır (Hüseyin Vassaf,
lll, 253). Tarikat mensuplarının tepeliği
çok sivri Sünbüll tacı kullanmaları, özellikle asitanede 1495 yılından 1925'e kadar
430 yıl her hafta devrana başlamadan önce güftesi Cemal-i Halvetl'ye ait olan Hüseynl makamındaki, "Safha-i sadrında daim
aşıkın efkan hu" ilahisinin okunınası Sünbüliyye'yi Halvetiyye'nin kollarından ayıran
unsurlardandır. Halvetiyye'nin bütün kollarında olduğu gibi Sünbüliyye'de de müridler günlük olarak Yahya-yı Şirvanl'nin
tertip ettiği "vird-i settar"ı okurlar. Mürid
esrna-i seb'anın yanı sıra haftanın her günü için ayrı ayrı tesbit edilmiş dört füruat
esmasıyla seyrü süluküne devam eder
(pazar günü: La ilahe illallah, ya vehhab,
ya kad!r, ya kerim, ya Allah; pazartesi: ya
Allah, ya fettah, ya kavl, ya basit, ya Allah;
salı: ya hQ, ya vahid, ya celll, ya az!z, ya
Allah; çarşamba ya hak, ya ahad, ya cemll, ya muiz, ya Allah; perşembe: ya hay,
ya samed, ya hildl, ya gan!, ya Allah; cuma; ya kayyum, ya allm , ya malik. ya muğ
n!, ya Allah; cumartesi: ya kahhar, ya azım,
ya vedud, ya !atıf , ya Allah)
Sünbüliyye'nin İstanbul tarikat kültürü
ve falkloruna önemli katkıları olmuştur. istan bul'un en kıdemli asitanesi olan Sünbüll Asitanesi'nde her yıl On Muharrem
günü aşure pişirilir ve fukaraya dağıtılır
dı . Gece nafile namaz ve ibadetle geçirilirdi. Ertesi gün sabahleyin tarikat pirinin
adetini yaşatmak için şeyh efendi hamama gider. müridieri de harnarnda hazır bulunurdu. Sünbül Sinan zamanından beri
her yıl tekrar edilen usule göre kurnaya
su doldurulur, müridier sıra ile şeyhin huzurundan geçer ve şeyh efendi her birinin
başından birer tas su dökerdi. Hamam
merasimi adeta alay tarzında yapılırdı. O
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ke yaptıran Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah
ve diğer devlet adamlarının asitane şeyhlerine olumlu bakışı son
zamanlara kadar devam etmiştir.
Sultan'ın yardımları
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gün öğle namazından sonra cemaatle dört
rek'at "husema namazı" kılınır, namazın
ardından ayin icra edilirdi. Mersiye okunur, hatm-i şerif indirilir, Hz. Hasan ve Hüseyin'in ruhu için su dağıtılırdı. Dağıtılan
sudan şifa niyetine hastalara içirilirdi. Yatsıdan sonra en kıdemli şeyhin idaresinde
70.000 kelime-i tevhid çekilir ve devran
yapılırdı. Ehl-i beyt sevgisi adına düzenlenen bu merasime bütün tarikat erbabı
rağbet ederdi. Bu adet günümüzde de
mersiye ve mevlid okuma şeklinde sürmektedir. Mübarek gün ve gecelerde minarelerde kandil yakma adetini İstanbul'
da ilk defa bir Sünbüfi şeyhi olan Necmeddin Hasan Efendi (ö 1019/ 1610) başlat
mıştır. Hasan Efendi, Hz. Peygamber'in
doğum günü olan reblülewel ayının on
ikinci gecesinde Koca Mustafa Paşa Camii
minaresinde kandil yaktırmış, bundan hoş
lanan lll. Murad bir fermanla bütün İstan
bul camilerinde kandil yakılması geleneğini başlatmıştır.
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Halvetiyye tarikatının birçok padişah ve
devlet erkanını etkilediği bilinmektedir. ll.
H üR MAHMUT YüCER
Bayezid'in yanında Cemal-i Halveti, Yavuz _
Sultan Selim'in yanında Sünbül Sinan, Kanuni Sultan Süleyman 'ın yanında Merkez
SÜNBÜızADE VEHBI
Efendi bulunmaktadır. Kanuni Sultan Sü(ö. 1809)
leyman, Mayıs 1S37'de Korfu seferine çı
Divan şairi.
karken Merkez Efendi'yi ordu şeyhliğine
_j
tayin etmiştir (Yusuf b. Ya'küb, s. 53) CeEserlerinden 1131 'den ( 1719) önce doğ
mal-i Halveti'den sonra Sünbül Sinan'a induğu anlaşılmaktadır. Maraşii bir ulema
tisap eden Koca Mustafa Paşa'nın tarikaailesi olan Sünbülzadeler'e mensuptur. Batın İstanbul'da gelişmesi ve meşruiyet kabası Raşid Efendi ve dedesi Maraş müfzanmasında büyük etkisi olduğu belirtiltüsü Mehmed Efendi de eserleri bulunan
mektedir. Ancak Şehzacte Ahmed taraftabirer alimdir. İlk eğitimini Maraş'ta alan
rı olan Koca Mustafa Paşa. Cem Sultan ' ın
öldürülmesine adı karıştığı için Yavuz SulVehbi, daha sonra İstanbul'a giderekyaztan Selim tarafından boğduru l muş, inşa
dığı kasideler ve tarihler sayesinde devrin
önde gelenlerinin meclislerine girdi. Müettiği külliye yıktınlmak istenmiş, fakat
Sünbül Sinan buna engel olmuştur. Eyüp'derrislikle başladığı memuriyet hayatını
te ve Fatih semtinde kendi adına birer tekkadılıkla sürdürdü . İnşaya olan yeteneği
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anlaşılınca Yenişehirli Osman ve Reisülküttab İsmail efendilerin himayesiyle hil.cegan rütbesini aldı ve mühimme yazıcılığı
yaptı . Çok iyi Farsça bildiğinden 1. Abdülhamid döneminde Kerim Han Zend'e elçi olarak gönderildi ( 1775) . Kerim Han'la
yakın dostluğu yüzünden devletin menfaatlerine zarar verdiği yolundaki söylentiler üzerine idamı emredildi. Bir posta tatan kılığında gizlice İstanbul'a dönen şair
Üsküdar'da saklanırken yazdığı "Tannane"
kasidesi sayesinde affedildi.

Hamilerinin güçler ini yitirmesinin de
etkisiyle Vehbi herhangi bir göreve tayin
edilmediğinden yedi yıl boyunca yoksulluk içinde yaşadı. 1783'te Sadrazam Halil
Hamid Paşa ' nın himayesiyle bir kadılık elde etti. "Tayyare" kasidesindeki bilgilerden
1787 yılında Rodos'ta kadı iken Şahin Giray
Han'ın idamında önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Silistre naibliğinden sonra
1788'de Avusturya seferi sırasında Orduyı Hümayun kadıhğı naibliği yaptı, ardın 
dan eski Zağra kadılığına getirildi. Burada
iken Şahin Giray' ın adamları tarafından
evinin yağmalandığını iddia ettiyse de bu
durumun bazı yolsuzlukları örtbas etmekten ve bir kadın meselesinden kaynaklandığı gerekçesiyle 1790 yılında görevinden
alındı. lll. Selim döneminde en parlak devrini yaşayarak Manisa, Siroz, Manastır ve
Bolu'da kadılık yaptı; emekliliğinde İstan
bul'a dönerek rahat bir hayat yaşadı. Seksen yaşlarında iken nikrise yakalandı ve
görme yeteneğini kaybetti, bir rivayete
göre bilincini de yitirdi. 29 Nisan 1809'da
vefat eden Sünbülzade Vehbi Edirnekapı
dışında defnedildi.
Sünbülzade Vehbi'nin laubali ve ahlak dı
eserler yazdığı belirtilmekteyse de bunların pek azı günümüze ulaşmıştır. Zağra
kadılığında kethüdası olan Süruri'nin Hezeliyyat'ında Vehbi hakkında hicivler bulunmaktadır. Bu tür şiiriere divanında rastlanmaması, Şevkengiz adlı eserinin divan
şı

nüshalarında bulunmaması şairin bunları

divanına almadığını düşündürmektedir.

söz sanatlarının zenginönemlidir. Hayatı hakkın
da birçok bilgi de özellikle kasidelerinden
çıkarılmaktadır. Ayrıca şiirleri mahalli kelime ve deyişler açısından çok zengindir.
Şiirlerinde Nedim ve Sabit etkisi açıkça görülmektedir. Çağdaşı Keçecizade İzzet Molla, Vehbi'yi asrının reisü'ş-şuarası kabul
ederken Ziya Paşa onu çölde yetişen kokusuz güle benzetmiş , Muallim Naci ise
Vehbi'yi orUinailik özentisiyle şiirselliği kaybettiği için eleştirmiştir. Ali Canip Yöntem,
Vehbi'nin

şiirleri

liği bakımından

