
Saban - ı VeliTürbesi üzerindeki kitabe 

mürşidi Şüca' Efendi tarafından yeniden 
inşa edilmiştir. Cami aynı zamanda tekke
nin tevhidhanesi olar ak kullanılmıştır. Hal
vetilik 1925 yılında tarikatların kapatılma

sına kadar faaliyetini sürdürmüş , tekkede 
Şaban-ı Veli'den sonra on yedi şeyh görev al

mıştır. Çok sayıda onarım geçiren ve 1872'
de yeniden inşa edilen tekkenin anılan ta
rihte şeyhi Hafız Mehmed Said Efendi ve 
ayin günü cuma gecesi idi. 1114 (1702-
1 703) yılında caminin bitişiğindeki derviş 

odaları. matbah, pencere ve halvetler ta
mir edilmiştir. 1162'de ( 1749) t ekrar ona
rım gören külliyeyi avlu kapısı üzerindeki 
kıtabelere göre 1189 ( 1775) yılında Meh
med Paşa ve 1845'te Sultan Abdülmecid'in 
emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa 
yeniden tamir ettirmiştir. Külliye son ola
rak 1950'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından onarılmış . caminin minaresi de 
bu dönemde yenilenmiştir. Evkaf sicilinin 
26. sayfasında kayıtlı vakfıye ile 990 ( 1582) 
yılında bazı yerlerin gelirlerinin buraya tah
sis edildiğini Mehmed Behçet kaydetmek
tedir (s I 52) 

Şaban-ı Verı Türbesi külliyenin avlusunda 
caminin doğusunda yer alıp 9,50 x 9,50 
m . boyutlarında kare planlı , kubbe örtü
lü, kesme taş cepheli ve özenli işçiliğe sa
hip bir yapıdır. Doğu ve batı cephelerinde 
birer kapısı . batı duvarında bir, güney du
varında iki penceresi bulunmaktadır. Tür
be içerisinde on altı sanduka vardır. Bun
lardan ortada yer alan ve pirinç korkuluk
tarla çevrelenmiş olanı 976'da (ı 569) vefat 
eden Şeyh Şaban-ı Veli'ye aittir. Caminin 
ilk hanisi Şeyh Seyyid Sünneti Efendi kıb
le önündeki hazlrede medfundur. Türbe
nin inşası, kapı üzerinde yer alan kitabeye 
göre Küre Kadısı Akkaş Hibetullah Efen
di tarafından 1 020'de (ı 6 ı ı ) bitirilmiştir. 

Türbenin doğu cephesindeki kapının üs-

tü nde yer alan kitabeye göre 1028 ( 1619) 
yılında Kastamonu valilerinden Kurşuncu
zade Mustafa Paşa tarafından açtırılmış
tır. ı. Ahmed'in sadrazamı Halil Paşa'nın 

türbenin kubbesinin kurşunlarını tamam
lattığı, Kastamonu Kadısı Emin Efendi'nin 
alemini yaptırdığı bilinmektedir. Dergahın 
beşinci postnişini ömer Fuadl Efendi, tür
benin inşasını ve bu dönemde yapılan ta
miratını anlatan Türben ome adında bir 
eser kaleme almıştır. 1190'da ( I 776) tür
benin doğusundaki yolun izinsiz inşa edi
len bir evle daralması ve bu evin pis sula
rının türbeye zarar vermesi üzerine türbe
nin çevresinin düzenlenmesi için evin yık
tıntıp yolun genişletilmesinin istendiği kay
dedilmektedir. Türbede Abdülfettah Efen
di ( ö. 1896) tarafından yazılmış levhalar bu
lunmaktadır. 

Külliyenin içerisindeki Şahan-ı Veli Kü
tüphanesi. güney duvarından bitişik ol
duğu Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesiyle bir
likte 1 020'de (ı 6 ı ı ) inşa edilmiştir. Günü
müzde doğusuna ilave edilen mekanla bir
likte ibadet yeri olarak kullanılmaktadır. 

Özgün yapı , girişi batı duvarında olan ka
re planlı bir bina olup batı ve doğu cephe
lerinde birer pencere bulunmakta, aynalı 
tonazla örtüldüğü görülmektedir. 1810 yı
lında 132 cilt kitap barındıran kütüphane
de 1922'de yirmi dokuzu el yazması 239 
kitabın yer aldığı belirtilmektedir (Meh
met Behçet , s. ı 02). 

Külliye bünyesinde ayrıca iki dergah evi, 
evlerin arasında matbah ve şadırvan bu
lunmaktadır. Daire planlı şadırvanın tek
nesi taştır. Ahşap dikmelere oturan sekiz
gen sundurma piramidal çatısı kiremit 
kaplıdır. Kitabesine göre bu şadırvan Fat
ma Hanım tarafından 1900'de yaptırılmış
tır. Tekkenin haziresinde önemli kişilere 
ait çok sayıda mezar taşı vardır. Gelenek
sel Kastamonu evlerinin seçkin örnekleri 
arasında yer alan evler ve m atbah yakın 
dönemde restore edilmiş ve müze olarak 
hizmete açılmıştır. 
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Halvetiyye tarikatının 
Şahan-ı Veli'ye 
(ö . 976/ 1569) 

nisbet edilen kolu. 
_j 

Halvetiyye tarikatının dört ana kolundan 
(Cemaliyye, Ahmediyye, RGşeniyye, Şem

siyye) Cemaliyye'nin bir şubesidir. l l. Ba
yezid devrinde İstanbul'a gelip kendisine 
tahsis edilen Kocamustafapaşa Dergahı'n

da irşad faaliyetine başlayan Cemal-i Hal
vet! tarafından kurulan Cemaliyye, Sünbü
liyye ve Şabaniyye adlı iki büyük kala ay
rılmıştır. Cemal-i Halvetl'nin halifelerinden 
Sünbül Sinan'a nisbet edilen Sünbüliyye, 
İstanbul merkezli bir tarikat olma özelliği 
taşırken seyrü sülGkünü Bolu'da Cemal-i 
Halvetl'nin diğer halifesi Hayreddin Toka
di'nin yanında tamamlayan Şaban-ı Veli 
memleketi Kastamonu'da faaliyet göster
miş. Şabaniyye tarikatı, XVI. yüzyılda çev
re illerde yayıldıktan sonra XVII. yüzyılda 
İstanbul'da temsil edilmeye başlanmıştır. 
Şabaniyye bu yüzyıldan itibaren Anadolu 
ve Balkanlar'dan Suriye, Hicaz, Mısır. Ku
zey Afrika ve Hindistan'a kadar gen iş bir 
coğrafyaya yayı lmıştır. 

Şabaniyye' nin silsilesi Şaban-ı Veli, Hay
reddin Tokadl, Cemal-i Halvetl, Pir Muham-
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med Bahaeddin Erzincan! vasıtasıyla Hal
vetiyye tarikatının ikinci plri Seyyid Yahya
yı Şirvanl'ye (ö. 868/1464) ulaşır. Çok sayı
da halife yetiştiren Şaban-ı Veli, bazı hali
felerini irşad göreviyle çevre iliere gönde
rerek tarikatın kuruluş sürecini başlatmış
tır. Nitekim kendisinden sonra sırasıyla ma
kamına geçen Kastamonulu Osman Efen
di'yi (ö 976/1569) Tokat'a, Hayreddin Efen
di'yi Amasya'ya, İskilipli Abdülbaki Efen
di'yi Çorum'a, Muhyiddin Efendi'yi Şam'a 
yollamıştır. Halifelerinden Muharrem Efen
di'nin İstanbul'da Süleymaniye Camii vaizi 
olduğu bilinmektedir. Gelibolulu Alı Musta
fa Efendi, Şaban-ı Veli'nin Mehmed Daği 
adlı bir dervişi irşad için Alaeddin Efendi 
adlı bir halifesini Gelibolu'ya gönderdiğini, 
Alaeddin Efendi, Mehmed Daği seyrü sü
lükünü tamamlamadan vefat edince Şa
ban-ı Veli'nin ona seyrü sülükünü manen 
tamamiattığını anlatır. Bu bilgilerden, Şa
ban-ı Veli'nin sağlığında Şabani halifeleri
nin Şam, İstanbul ve Gelibolu'da faaliyet 
gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bununla bir
likte Şabi'ın-ı Veli'nin Kastamonu'daki mer
kez tekkede görev yapan ilk dört şeyh dö
neminde halifelerin faaliyet alanı Kastamo
nu çevresiyle sınırlı kalmıştır. Merkez tek
kenin dördüncü şeyhi Muhyiddin Efendi'
nin yanında seyrü sülükünü tamamlayan 
ve ondan sonra yerine geçip otuz iki yıl 
şeyhlik makamında bulunan Ömer Fuadi, 
Şaban-ı Veli hakkında bir menakıbname 
kaleme almış, devlet ricaliyle temas kura
rak türbesinin yapımına öncülük etmiş, 
yetiştirdiği halifeler ve tarikata dair yaz
dığı eserlerle Şabaniyye'nin müstakil bir 
tarikat halinde gelişmesi yolunda önemli 
hizmetler yapmıştır. Şabaniyye'nin gelişip 
yayılması ve kurumsallaşması Karabaş Veli 
döneminde gerçekleşmiştir. Önce Ömer 
Fuadl'nin halifesi İsmail Kudsi Çorumi'ye, 
onun ölümü üzerine oğlu ve halifesi Mus
tafa Muslihuddin Efendi'ye intisap edip hi
lafet alan Karabaş Veli'nin 1081'de (1670) 

İstanbul'a giderek bir Halvetl dergahı olan 
Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Dergahı'n
da şeyh olmasıyla birlikte Şabaniyye İstan
bul'da temsil edilmeye başlanmıştır. Lim
ni'ye sürgüne gönderildiği 1090 (1679) yılı
na kadar İstanbul'da irşad faaliyetinde bu
lunan Karabaş Veli, Şabaniyye'nin ikinci p'i
ri sayılır ve kendisine tarikatın Karabaşiyye 
kolu nisbet edilir. Karabaş Veli'nin İstan
bul'a gelip tarikatı yayması ve pir kabul 
edilmesinin ardından tarikatın merkezi ve 
"zat postu" istanbul'a intikal etmiştir. 

Mehmed Nasuhl, Ünsi Hasan, Mustafa 
Fanl, Kerestecizade Mehmed Ledünni, 
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Ömer Arifı ile oğlu Mustafa Manevi, 685 
halife yetiştirdiği kaydedilen Karabaş Veli'
nin İstanbul'da tarikatın yayılmasını sağ
layan başlıca halifeleridir. Bunlardan, 1099 
(1688) yılında Üsküdar Doğancılar'da açtı
ğı , kendi adıyla anılan tekkede irşad faali
yetine başlayan Mehmed Nasuhl, Şaba
niyye-Karabaşiyye'nin Nasuhiyye kolunun 
piridir. Nasuhi Dergahı, Şabaniyye'nin is
tanbul' daki asitanesi olmuş ve önemli bir 
tasawuf ve kültür merkezi özelliğini tek
kelerin kapatıldığı tarihe kadar sürdürmüş
tür. Tekkenin meşihatı Nasühl soyundan 
gelen Alaeddin Ali, Mehmed Fazlullah, Ab
durrahman Mehmed Şemseddin, Mehmed 
Muhyiddin, Mehmed Kerameddin Efendi 
( ö. 1934) tarafından yürütülmüştür. Ünsl 
Hasan Efendi, Sirkeci'deki Aydınoğlu Tek
kesi'nde 1095 (1683) yılından ölümüne ka
dar ( 11 36/1723) şeyhlik görevinde bulun
muş, ölümünün ardından halifesi Mehmed 
Galib Efendi şeyh olmuştur. Karabaş Veli'
nin diğer halifesi Mustafa Fani Efendi ( ö 

1122/1 71 O) Maçka Tekkesi'nin kurucusu
dur. Bu tekke daha sonra Nasühiyye'ye 
bağlanmıştır. Kerestecizacte Mehmed Le
dünni Efendi Kasımpaşa'daki Saçlı Emir 
Tekkesi'nde Şabaniyye'yi temsil etmiştir. 
Karabaş Veli'nin oğlu Mustafa Manevi, Ka
dırga'daki Sokullu Mehmed Paşa Külliye
si'nde şeyhlik yapmıştır. 

Karabaş Veli'den en son hilafet alan ki
şi, aslen Edirneli olup Bolevi, Mısri, Doğa
ni nisbeleriyle anılan Mustafa Efendi'dir 
(ö. 1129/1717). Doğancılar Ocağı'nagirip 

doğancıbaşılığa yükselen, bu görevdeyken 
Karabaş Veli'ye intisap eden, Şam'da kul 

Saban-ı Veli dergah evi 

kethüdası iken bu görevden ayrılarak Mek
ke'ye gidip şeyhine hizmet eden, şeyhi ve
fat ederken Kahire'de bulunan Doğani Mus
tafa Efendi'nin Suriye, Mısır ve diğer Afri
ka ülkelerinde tarikatın yayılmasında önem
li hizmetleri olmuştur. Halifesi Abdilllatıf b. 
Hüsameddin el-Halebl, Şabaniyye-Karaba
şiyye'nin Bekriyye kolunun kurucusu Kut
büddin Mustafa Kemaleddin el-Bekrl'nin 
mürşididir. Kutbüddin el-Bekrl ve yetiştir
diği halifeler tarikatın Halep, Şam, Kudüs, 
Hicaz, Yemen, Mısır, Trablus, Cezayir ve 
Fas'ta yayılmasını sağlamıştır. Kutbüddin 
el-Bekrl'nin müntesiplerinin 1 OO.OOO'i aş
tığı kaydedilmektedir. Paul Andre, Triming
ham, B. G. Martin gibi Batılı araştırmacı
lar Kutbüddin el-Bekrl'nin Mısır'da Halve
tiyye'yi yeniden canlandırdığını söylemiştir. 
Bekriyye tarikatı şeyhinin Mısır'da 1976 
yılına kadar kanun gereği Meşayihu't-tu
ruki's-sufıyye'nin reisi olması tarikatın Mı
sır'daki etkinliğini göstermesi bakımından 
önemlidir. 

Şabaniyye-Bekriyye, Kutbüddin Mustafa 
ei-Bekri'den sonra Hifniyye (kurucusu: Mu
hammed b. Salim el-Hifnl, ö. 1181/1767). 

Semmaniyye (kurucusu: Muhammed b. 
Abdülkerim es-Semman, ö. 1189/ 1776) ve 
Kemaliyye (kurucusu: Ebü'l-Fütüh Muham
med b. Mustafa el-Bekrl, ö. 1199/ 1784) ad
lı üç kola ayrılmıştır. Hifniyye'den Derdiriy
ye (kurucusu: Ahmed b. Muhammed ed
Derdlr), Ticaniyye (kurucusu: Seyyid Ah
med et-Ticani). Rahmaniyye (kurucusu: 
Muhammed b. Abdurrahman el-GaştOII), 
Ezheriyye (kurucusu : Ebu Abdullah Mu
hammed b. Abdurrahman ez-Zevavl el-Ez
her!) kolları meydana gelmiştir. Semma
niyye'den Tayyibiyye (kurucusu: Ahmed et
Tayyib b. Beşir) ve Feyziyye (kurucusu: Sey
yid Feyzüddin Hüseyin ei-Mısrl) kolları, 
Derdiriyye'den Saviyye (kurucusu: Ahmed 
b. Muhammed es-Sav!), Sibaiyye (kurucu
su: Salih es-Sibal) ve Vefaiyye (kurucusu: 
NGreddin Ali b. Abdülber el-Vefa!) kolları 
doğmuştur. Harirlzade, Şabaniyye-Karaba
şiyye'nin Nasuhiyye ve Bekriyye adlı iki ana 
kolunun yanı sıra Karabaş Veli'nin halifele
rinden ömer Arifı el-İstanbuli'ye Arifiyye, 
bir diğer halifesi şeyh Hüseyin Kastama
ni'ye Hüseyniyye şubelerini nisbet eder. 
Halveti şubelerinden Sinaniyye'den de hila
feti olduğu için Şehremini'deki Sinani der
gahında şeyhlik yapan, XVII. yüzyılın tanın

mış Şabani şeyhlerinden şair ve bestekar 
Mustafa Zekili Efendi'nin silsilesi bu iki ko
la ulaşmaktadır. 

Şabaniyye'yi xvıu. yüzyılda istanbul, Ana
dolu ve Balkanlar'da temsil eden Nasuhiy-



ye kolundan, bu yüzyılın sonlarına doğru 
doğduğu Kastamonu civarında Çerkeş'te 
Çerkeşl Mustafa Efendi'ye nisbet edilen bir 
kol zuhur etmiş, bu kol XIX ve XX. yüzyıllar 
boyunca etkili olmuştur. Şabaniyye men
suplarınca pir-i sani kabul edilen Çerkeşl 
Mustafa Efendi'nin tarikat silsilesi Zoralı 
Şeyh Mehmed Efendi, Mudurnulu Abdul
lah Rüşdü vasıtasıyla Nasuhiyye'nin plri 
Mehmed Nasuhl'ye ulaşır. On bir veya on 
üç halife yetiştirdiği kaydedilen Çerkeşl 
Mustafa Efendi'nin Beypazarlı Ali Efendi 
ve Semerci Şeyh diye tanınan İbrahim Efen
di adlı iki halifesi istanbul'a gidip irşad fa
aliyetinde bulunmuş, Beypazarlı Ali Efen
di, Fındıkzade'deki Beşikçizade Dergahı'n
da, Semerci Şeyh İbrahim Efendi, Sokullu 
Mehmed Paşa Dergahı'nda şeyhlik yapmış
tır. Çerkeşiyye, Mustafa Çerkeşl Efendi'
nin halifelerinden Geredeli Halil Efendi'ye 
nisbet edilen Hallliyye, Beypazarlı Ali Efen
di'den hilafet alan Kuşadalı İbrahim Efen
di'ye nisbet edilen İbrahimiyye (Kuşadaviy
ye) adlı iki kola ayrılmış, Hafiliyye daha çok 
Anadolu'da, İbrahimiyye istanbul'da fa
aliyet göstermiştir. Bununla birlikte Halil 
Efendi'nin ömer Fuadl, Mustafa HuluSı gi
bi bazı halifeleri İstanbul'a gidip irşad fa
aliyetinde bulunmuş, ömer Fuadl, Sofular'
daki Ekmel Dergahı'nda, Mustafa Hulusi, 
Sokullu Mehmed Paşa Dergahı'nda şeyh
lik yapmıştır. Geredeli Hacı Halil Efendi'nin 
silsilesi Kütahyalı Salih, Söğütlü Hacı Os
man, Çaltılı İsmail Hakkı, Eskişehirli Sa
dık, Uşaklı Yarnalizade Hacı Ali Rıza ve Ya
kup Baba lakaplı Uşaklı Mustafa (Özyü
rek, ö. 1973) efendiler vasıtasıyla devam 
etmiştir. Çerkeşl Mustafa Efendi'nin hali
felerinden Ankaralı Tiritzade Hüseyin Efen
di ile devam eden silsilesi de günümüze 
ulaşmıştır. Kuşadalı İbrahim Efendi tek
ke, taç, hırka, hilafet gibi geleneksel ta
savvufi uygulamaları reddeden görüşle
riyle tasavvuf tarihinde çok önemli bir ye
re sahiptir. Müridierine hilafet vermeyip 
"sırr-ı hilafet" kimde tecelli ederse ona ta
bi olmalarını tavsiye eden Kuşadalı'nın ar
dından silsilesi Mehmed Tevfik Bosnevl, 
Fatih türbedarı Ahmed Amiş, Kayserili 
Mehmed Tevfik, Maraşii Ahmed Tahir, Mu
curlu Mustafa Efendi ile (Özeren, ö. 1982) 
son döneme kadar gelmiştir. Babanzade 
Ahmed Naim, Abdülaziz Mecdi Tolun, Meh
med Ali Yitik, Osman Nuri Ergin, Ahmet 
Avni Konuk, Süheyl ünver ve Fethi Gernuh
luoğlu bu silsileden feyiz almış önemli şah
siyetlerdir. Üsküdar Nalçacı Dergahı şeyhi 
Mustafa Enver!, Kaşgar emirinin kardeşi 
Yakub Han, Hacı Kamil Efendi ve Seyyid 

Mahmud Celaleddin Efendi'yi Mehmed 
Tevfik Besnevi'nin diğer mensupları ara
sında zikretmek gerekir. Bunlardan Fuşuş 
şarihi Yakub Han, Şabaniyye'yi Hindistan'
da yaymak için çalışmıştır. 

Şabaniyye tarikatına intisap etmek iste
yen talibi mürşid ya doğrudan kabul eder 
veya önce istihare yapmasını ister. Bi atın 
ardından mürid günlük virdine ve halvet
te tevhide devam eder. Şabaniyye'nin gün
lük virdinde istiğfar, salavat ve kelime-i 
tevhid zikri esas alınmıştır. Mürid ayrıca 
zikre sayısız olarak devam eder. Bu uygula
malarda dikkat edilmesi gereken en önem
li husus rabıtadır. Rabıta ve devamlı zikir 
salikin vecde ermesini, vakıalarının ve hal
lerinin değişip manevi makamları aşması
nı sağlar. Salik müşahede (rüyet) makamı
na ulaşıncaya kadar zikirle meşgul olur. 
Bu makama ulaştığında dil zikri gönül zik
rine dönüşür. Şabaniyye'de salikin sülükü
nün amacı vahdet-i vücuda ulaşmaktır. Bu
nun için mürid aşk, cezbe ve melamet yo
luyla Hakk'ın birliğini (tevhid) idrak etme
ye çalışır. Bu idrak tevhld-i ef'al. tevhld-i 
sıfat, tevh'id-i zat denilen üç makamı, yedi 
nefis merhalesini (emmare, levvame, mül
hime, mutmainne, raziyye, marziyye, kami
l e) ve yedi esmayı (lailahe illallah, Allah, 
hG, hak, hay, kayyOm, kahhar) seyrederek 
gerçekleşir. Sülük sırasında yaşanan tev
hid makamları İslam, iman ve ihsan ma
kamlarıyla da açıklanır. Buna göre derviş 
seyrü sülukün ilk mertebesinde islam, ru
han'i hükümlerinin hakim olduğu seyrü sü
lükün ortasında iman, hakkaniyyetin be
lirtileri zuhür ettiği son mertebede ihsan 
makamındadır. Bu üç makamın her birin
de salikin geçmesi gereken ikişer merte
be vardır. Sadr ve kalp mertebelerini içe
ren İslam makamında salik kelime-i tev
hid ve ism-i celalin (Allah) dairesindedir. Bu 
makamda tevh'id-i ef'al gerçekleşir. İman 
makamının ilk mertebesi olan ruh merte
besinde hu ismi, ikincisi olan sır mertebe
sinde Hak ismi dairesindedir. Bu makam
da tevh'id-i sıfat gerçekleşir. İhsan maka
mının ilk mertebesi sırr-ı hafi, ikincisi sırr-ı 

Sabanivve'de 
mürşid 

tac-ı serifi 
lle veıavet tacı 
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ahfa mertebesi olup salik hay ve kayyum 
ismi dairesindedir. Bu makamda tevh'id-i 
zat gerçekleşir. Salikin ulaşacağı yedinci 
makam "makam-ı hafa-yı mutlak"tır. Bu 
makamdaki salik kahhar ismi dairesinde 
olup vuslata ermiş, fenatillah olmuştur. 
Manevi yolculuğun sonu olan bu makama 
vahdet veya mutlak hafa mertebesi de de
n ilir. Salik bu yedi mertebeyi aşıp safiye 
makamına gelmedikçe nefsini bilip kamil 
olamaz. Bu makamları yaşarken gönül ale
minde hazerat-ı hamse kendisine keşfo

lunur, bütün kayıtlardan kurtulup Hakk'ı 
müşahede eder. Bundan sonra seyir yine 
devam eder ve sülük-i sani denen bu yol
culuğa nihayet yoktur. Şabaniyye tarikatın
da halvet üç, beş veya yedi gündür. Dervi
şi halvete tarikat adabı üzere şeyh koyup 
çıkarabilir. Dervişin kendi kendine halve
te girmesi yararsızdır ve kendisine perde 
olur. Erba'in sadece şeyhler içindir. Şeyh 
olanlar halvete ve erba'ine pirlerinin ruha
niyetinden yardım isternek için girerler. 

Şabaniyye tarikatında cehr'i zikir esas ol
makla birlikte kısmen hafi zikir de uygu
lanmaktadır. Zikir esnasında ilahiler eşli
ğinde ney, kudüm, def gibi mOsiki aletle
ri kullanılabilir. Toplu zikirler kuüdl olarak 
başlar, kıyam'i ve cehr'i olarak devam eder. 
"Darb-ı esma" denilen kuüd'i zikir özel bir 
ritim ve hareket içinde icra edilir. Şeyhin 
ellerini yere vurmasıyla kuüdl zikirden kı
yam'i zikre kalkılır. Kıyaml zikir "ayak es
ması" ve dönerekyapıldığı için "devran" 
diye de adlandırılmaktadır. Bu sebeple 
Halvetl Şaban'iler'e "Devran'iler" adı da ve
rilmektedir. Nitekim toplu zikir sırasında 
okunan bazı ilahilerde, "Halvet'iler derler 
bize 1 DevranHer derler bize" şeklindeki 
nakaratlar tarikatın devrani oluşundandır. 
Şabaniyye'de toplu zikir genellikle perşem
beyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağla
yan gecelerde yapılır. Bunun dışında kan
dillerde ve bilhassa muharrem ayında aşu
re gecesinde meclis ihya edilir. Bu arada 
ilahiler ve Kerbela mersiyeleri okunur. ömer 
Fuadl'nin, "Şah Hüseyin'in firkatine ağla
yan gelsin bize 1 Ah ü vah edip demadem 
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ağlayan gelsin bize" matlaıyla başlayan mu
harremiyyesinin bu ihya merasiminde özel 
bir yeri vardır. Toplu zikrin uygulanması kı
saca şöyledir: Dervişler önce halka olarak 
iki diz üzerine otururlar. Şeyh efendi, eGzü 
besmele ve Fatiha süresinden sonra "in
nallahe ve melaiketehG yusallüne ale'n-ne
biyy ya eyyühellezlne amenG saliG aleyhi 
ve sellimG tesllma" ayetini okur ve salat-ı 
ümmiyye denilen, "AIIahümme salli ala sey
yidina Muhammedin abdike ve nebiyyike 
ve hablbike ve resGiike'n-nebiyyi'l-ümmiy
yi ve ala alihl ve sahbihl ve sellim" şeklin
deki salatü selam ile devam eder. Salat-ı 
ümmiyye yedi veya NasGhl Efendi'nin uy
gulamasında görüldüğü gibi on bir defa 
okunur. Ardından şeyh yüksek sesle "fa'
lem ennehG la ilahe illallah" diyerek (Mu
hammed 4 7 /19) kelime-i tevhid zikrini baş
latır. Kelime-i tevhid üç defa gayet ağır 
eda ile okunur. Daha sonra yüksek sesle 
Allah ismi adeta sayha halinde tekrarla
nır, ardından eskisinden biraz daha sü
ratli olarak dört defa kelime-i tevhid, da
ha sonra 300 defa hızlı bir şekilde yine ke
lime-i tevhid okunur. Ardından şeyh efen
di "illallah" der, bunun üzerine sükunet 
hasıl olur. Halkanın baş tarafında ve şeyh 
efendinin solunda oturan zakir cumhur ve
ya durak denilen bir ilahi okur. İlahi veya 
durak bitince şeyh efendi "Allah hO" diye 
"hO" ismine başlar ve altı defa hep bera
ber bu isim zikredilir, yedinci hO daha hız
lı ve yüksek sesle söylenir. Bundan sonra 
"hizb-i esma"ya başlanır. Hizb-i esma. ha
lakada bulunanların esrna-yı seb'adaki de
receleri ayrı olduğundan ahengin korun
ması için herkesin kendi esmasını kalben 
çekerken "hO" ismini sesli olarak okuma
ları suretiyle oluşturulan ahenktir. Bu sıra
da duyulan tek ses hançereden çıkan hO 
zikridir. Yine bu esnada zakirler ilahi, na't-ı 
şerif ve kasideler okur. Hizb-i esmayı taki
ben bir aşr-ı şerif tilavet edilir ve kısa bir 
duadan sonra şeyh efendi, "es-Salatü ve's
selamü aleyke ya ResOlailah es-salatü ve's
selamü aleyke ya hablballah es-salatü ve's
selamü aleyke ya seyyide'l-ewellne ve'l
ahirln ve selamün ale'l-mürselln ve'l-ham
dü li'llahi rabbi'l-alemln" der ve Fatiha çe
~er. D~vran yapılacaksa kelime-i tevhid 
çekildikten ve cumhur ilahisi okunduktan 
sonra, ·.:h u" ism-i şerifi çekilerek devrana 
başlanır. Halakadakiler sağdan söla zakir
IE!r tarafından okunan ilahilerin ahengine 
uyarak devrana devam ederler. bevran sı
raSınd~ sol kol soldaki kişinin orhuzuna atı
br, sağ kol da sağdaki kişhün beli hizası
na temas ederek halaka sıklaştırıhr. Dev
ran halinde hizb-i esmaya devam edilir. 
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Devran şeyhin işaretiyle "illallah" denilerek 
durulur ve tekrar iki diz üstüne oturulur. 
Bir aşr-ı şerif, kısa bir dua ve salatü selam
dan sonra salavat çekilir. Şeyh efendi tara
fından "tekabbelallah hO" denilerek ayin 
tamamlanır. 

Halveti-Şabanl mürşid ve halifeleri bil
hassa özel günlerde siyah renkli taç ve hır
ka giyerler. Şabaniyye mensuplarının giy
diği üç çeşit hırka vardır. Takva hırkası ve 
irfan hırkası salike, iradet hırkası mürşid-i 
kamile aittir. Takva hırkası salike tecelli-i 
ef'al, irfan hırkası tecelli-i sıfat, iradet ve
ya hakikat hırkası tecelli-i zat) makamına 
ulaştığında giydirilir. Hilafet ve irşad sa
hiplerinin giydiği bu hırkanın rengi siyah
tır. Şabaniyye'de dört çeşit taç vardır. Yol 
tacının sarığı ve tepesi yeşil olup risalesi 
bunlara göre daha açıkyeşildir. Üçüncü es
maya (hO) gelen salike giydirilir. Yelayet 
tacının sarığı yeşil veya beyaz. tepesi be
yazdır. Dördüncü esmaya (Hak) gelen sa
like giydirilir. Hilafet (irşad) tacının tepe
si ve sarığı beyaz, risalesi siyahtır. Esrna-i 
seb'ayı tamamlamış olan müntehl salikle
re giydirilir. Mürşid tacının tepesi beyaz. 
sarığı siyah, risalesi beyazdır. Ortasında bir 
düğme vardır. Velayete ve irşad sırrına ula
şan mürşidlere mahsus olup insan-ı karni
li remzeder (Şaban'i taçları ve bunların özel
likleri için bk. Yahya b. Salih el-islamboli, 
s. ıoo-ı06) Şabaniyye tarikatında mürşid 
postu beyaz veya siyah olduğu gibi mor 
renge boyanabilir. Mor renk bütün renk
lerin karışımı olup zahir ve batın bütün 
varlıkların toplam rengidir. 

Şabaniyye'de vakit namazlarında oku
nan virdler dışında her salikin uygulaması 
gereken günlük vird 100 "estağfirullah". 
100 salavat ve 300 kelime-i tevhidden iba
rettir. Bunun yanında salik yedi esmadan 
hangisine yükseldiyse bu ismi önceki es
malarına ilave ederek ders yapar. Yahya
yı Şirvanl tarafından tanzim edilen vird-i 
settar diğer bütün Haıvetl kollarında oldu
ğu gibi sabah namazından sonra güneş 
doğuncaya kadar okunur. Şabanl mürşid
leri virdle ilgili ana erkanı korumakla bir
likte gördükleri lüzum üzerine salikierine 
ilave bazı virdler de verebilirler. Ancak bun
lar umumileşmemiş ve geçici olarak veril
miş olup bir müddet sonra bırakılır. Kut
büddin Mustafa ei-Bekrl'nin vird-i setta
rm önünde okuttuğu vird-i seher buna ör
nekt~şkil eder. : 

· Yahya-yı Şir\ta~l'den beri uygulanagelen 
Halvetiyye adabl bazı ilavelerle Şaban-ı Ve
ll'ye intikal etmiştir (Ömer Fuadl, s. 32-33 , 
49) Ömer Fuadl, Şaban-ı Vell'nin, "Gerçek 

talip iseniz bu tarikatname ile arnelde ve 
vird-i şerifte ve halvetlerde ikdam ve mü
cahede edip bir nokta kadar amel etme
yesiz ziyade ve bir nokta kadar eksik amel 
etmeyesiz. Zira tarikimizde okunan vird ve 
sürülen erkan sultan-ı evliya Seyyid Yah
ya hazretlerinin huzur-ı şeriflerinde oku
nan vird ve sürülen erkandır ve onun hu
zurunda olan levh-i mahfGza yazılandır" de
diğini söyler (a.g.e., s. 49). Şaban-ı Veli'nin 
yazdırdığı tarikatname (mi'yar) Arapça olup 
Ömer Fuadltarafından Türkçe'ye çevrilmiş
tir (Tercüme-i Mi'yar-ı Tarfkat, Milli Ktp., 
nr.A-951, vr. ı4ob-ı44b). KarabaşVellMi'

yar-ı Tarikat'ı sohbetlerinde şerhetmiş 
ve bu şerh Arapça olarak kaydedilmiştir. 
Karabaş Veli'nin arzusuyla halifelerinden 
Şeyh NGreddin Efendi tarafından genişle
tilerek Türkçe'ye tercüme edilen eser iki 
defa yayımlanmıştır ( Karabaş Veli, Mi'yar-ı 
Tarfkat, nşr. MustafaTatcı-Cemal Kurnaz, 
Ankara 200 ı; Kara, Karabaş-ı V elf, s. 627-
674). Şabaniyye'nin adab ve erkanı, seyrü 
süiGk usulü bu eserin yanı sıra Karabaş 
Veli'nin Tarikatname (a.g.e., s. 703-745), 
Ünsl Hasan'ın Kelam-ı Aziz (haz. M. Tat
cı - C. Kurnaz, Tasavvufi İncelikler, İstan
bul 200 ı), Kutbüddin ei-Bekrl'nin Hediy
yetü'l-ahbdb (Harlrlzade, Tibyan, II, için
de, I, vr. 360"-373b) ve diğer eserlerinde, Saf
ranbolulu Mehmed Emin'in Mir'atü'l-aşı
kin'inde (haz. M. Tatcı -M. Yıldız, Ankara 
2003) geniş biçimde anlatılmıştır. Yukarı
da anlatılan adab ve erkanın Kuşadalı ko
lu dışındaki diğer Şabaniyye kolları için ge
çerli olduğu unutulmamalıdır. Kuşadalı ko
lundan Ahmed Amiş Efendi yoluna men
sup olanlar ise vird olarak Rahman süresi
nin tamamını, Bakara, Tevbe, Enbiya, Nur, 
Şura, Vakıa ve Haşr sürelerinin bazı ayet
lerini, İhlas ve Fatiha sürelerini okurlar. 

Şabaniyye meşayihi mensupları ve mu
hipleri arasında çok sayıda alim, arif, di
van sahibi şair ve mGsikişinas yetişmiştir. 
Karabaş Vell, Kutbüddin Mustafa ei-Bek
rl ve halifeleri, Mehmed NasGhl, Çerkeşl 
Mustafa Efendi ve Kuşadalı İbrahim Efen
di aynı zamanda ilm'i kişilikleriyle tanın
mıştır. Şeyhülislam Arif Hikmet ve Meh
med Sadeddin Efendi, Hacı Mehmed Zih
ni, Abdüllatif HarputY ve Elmalılı Muham
med Harndi Yazır birer Şabanl dervişidir. 
Karabaş Veli'nin oğlu Mustafa Manevi, Ha
san Ünsl, İbrahim Has, Mustafa İbret!, 
Mehmed NasGhl, Üsküdarlı Mustafa Ze
kai, Geredeli Halil Efendi'nin oğlu Mustafa 
RGml, Kuşadalı'nın mensuplarından Mus
tafa Aczi. Mehmed Aydl Baba, Abdülaziz 
Mecdi Tolun divan sahibi şairler olarak dik-



kat çekmektedir. Diğer tarikatlar gibi Şa

baniyye tarikatında mOsikiye önem veril

miş, tarikat mensupları arasında büyük 

mOsikişinas ve bestekarlar yetişmiştir. 
Mehmed NasOhi'nin dervişlerinden İbra
him Ağa ile Mudurnulu Şeyh Mehmed Tu
lO! Efendi, Mustafa Zekai Efendi beste

karlık, Mustafa Enveri'nin müridierinden 

Hacı Nazif Bey bestekarlık ve zakirlikleriy

le ön plana çıkar. NasOhi'nin torunların

dan Şeyh Mesud Efendi ve kardeşi Şeyh 

Said Efendi (Özok). Mustafa Enverl'nin to

runu ve Nalçacı Dergahı'nın son şeyhi İhsan 
Efendi (İyisan), mOsiki nazariyatma dair ça

lışmalarıyla tanınan Abdülkadir Töre, Hacı 

Arif Bey'in oğlu Zeki Arif Ataergin, Mihri
mahSultan Camii imamı Nafız (Uncu) Efen

di (ö. 1958) önemli mOsikişinaslardır. 
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Iii MUSTAFA TATCI 

ŞABANOVİÇ, Hazim 
(1916-1971) 

Bosna-Hersekli ilim adamı. 
_j 

Visoko'ya bağlı Poriyeçani köyünde doğ

du. Köyünde başladığı tahsil hayatını ilko
kulun ardından gittiği Saraybosna'daki Ga

zi Hüsrev Bey Medresesi'nde ve Yüksek is

lam Şeriat ilahiyat Okulu'nda tamamladı 
( 1940). Bir süre yurt müdürlüğü ve 1948 

yılına kadar sırasıyla mahkeme, m üze ve 
arşiv stajyerliği yaptıktan, bu arada lise

lerde Türkçe ve Arapça dersleri verdikten 

sonra iki yıl Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

ve Hukuk Fakültesi arşivlerinin Osmanlı 
belgeleri bölümlerinde çalıştı. 1950'de ye

ni kurulan Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü 

Doğu Filolojisi Bölümü başkanlığına. 1952'

de enstitünün ilmi müşavirliğine ve aynı 
zamanda yayımladığı Prilozi za Orijen
talnu Filologiju (POF) adlı derginin redak

siyon heyeti üyeliğiyle teknik redaktörlü
ğüne getirildi. 1953-1957 yılları arasında 

Belgrad Üniversitesi'nde Türkçe ve Osman

lı diplomasisi okuttu; 1956'da aynı yerde 

Bosna paşalığın ın kuruluşu ve idari taksi
matı konusunda doktora yaptı. 1958'de Sa

raybosna'ya dönüp Şarkiyat Enstitüsü'n

de filoloji ve ardından tarih bölümlerinin 
başkanlığını yürüttü. 1958'den itibaren 

Prilozi dergisinin redaksiyon heyeti baş-

ŞABANOViÇ, Hazim 

kanlığını yaptı; aynı dönemde Monumen

ta Turcica dergisinin redaksiyon heyeti 
üyeliğinde bulundu. ilmi çalışmalarından 
ötürü 1968'de Saraybosna 6 Nisan ödülü

ne layık görülen Şabanoviç. 1969'da geçir

diği kalp krizinden sonra ilmi araştırma 

için gittiği İ stanbul'da 22 Mart 1971 tari

hinde vefat etti ve cenazesi Bosna'ya gö

türülerek Poriyeçani köyünde defnedildi. 
Sırpça, Arapça, Farsça ve Türkçe bilen Ha
zim Şabanoviç, Osmanlı dönemi Balkan ta

rihiyle ilgilenmiş ve o dönemin sonradan 
Yugoslavya denilen bölgesine ait Osmanlı 

tahrir defterlerini ve diğer belgeleri araş

tırıp tercüme ederek çeşitli eserler kaleme 

almıştır. 

Eserleri. 1. Gramatika Turskog Jezika 
s Vfezbanicom, Citankom i Rjecnikom 
(Sarajevo 1944). Alıştırmalar, okuma kita

bı ve bir sözlükten oluşan bu Türkçe gra

mer uzun süre liselerde ve zaman zaman 

üniversitelerde ders kitabı olarak okutul

muştur. 2. Evlija Celebija, Putopis, Od
lomci o Jugoslovenskim Zemljama (l-ll, 
Sarajevo 1954. 1957). Evliya Çelebi'nin Se
ydhatname'sinde bulunan Yugoslavya böl

gesine ait kısımların Boşnakça'ya yapılmış 

açıklamalı çevirisidir. 3. Turski Izvori o 

Srpskoj Revoluciji 1804. Knjiga I. Spisi 
Carske Kancelarije 17 89-1804 (Beograd 

1956). 1804 Sırp ayaklanması hakkında 

derlenmiş Türk belgelerinin Sırpça tercü

mesidir. 4. Basanski Pasaluk-Postanak 
i Upravna Podjela (Sarajevo 1959). Mü

ellifin doktora tezi olan ve iki bölümden 

oluşan eserin birinci bölümünde Bosna pa

şalığının kuruluşu. ikinci bölümde idare 

sistemi ve idari taksimatı anlatılmaktadır. 

s. Krajiste Isa Bega Ishakovica. Zbir
ni Katastarski Popis iz 1455. Gadine 1 
Hicri 859 Tarihli Suret-i Defter-i Müc

mel Vilayet-i Yeleç ve Izveçan ve Ho
didide ve Senica ve Ras ve Üsküb ve 
Kalkandelen ma'a Tevabiiha (Sarajevo 

1964). Bir giriş, Türkçe metinler ve bunların 
Boşnakça tercümelerinden meydana ge

len eserde 1455 yılına ait defter-i mücme

le göre İshakbeyoğlu lsa Bey idaresinde

ki topraklar konu edilmektedir. 6. Turski 
Izvori za Istoriju Beograda (Beograd 

1964). Belgrad ve çevresine ait kadastro 

defterlerinin açıklamalı Boşnakça çevirisi

dir. 7. Knjizevnost Muslimana BiH na 
Orijentalnim Jezicima (nşr Ahmed S. 

AliciC. Sarajevo 1973) Bosna-Hersek'te 

Osmanlı döneminde yaşamış 239 ünlü ki

şinin biyografisini içermektedir. Şabano

viç'in çeşitli dergilerde çıkan ve biri Türk
çe'ye çevrilmiş olan (çev. İsmail Eren. "Dub-
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