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ÞEYH MANSÛR

daireleri eklenmiþ, talebe hücrelerinden
bazýlarýna kahve ocaðý, yemekhane gibi
yeni iþlevler verilmiþ, diðerleri derviþ hüc-
resi þeklinde kullanýlmýþtýr. Daha sonraki
yüzyýllarda tekkenin mimari programý ge-
niþletilmiþ ve yapýlar birçok onarým geçir-
miþtir. IV. Mehmed’in kýzý Hatice Sultan’ýn
kethüdâsý Tersane Emini Mehmed Efendi
1143’te (1730) tekke için þadýrvan ve çeþ-
me inþa ettirmiþ, Sadrazam Köse Mustafa
Paþa ikinci sadâreti sýrasýnda (1756-1757)
mescid-tevhidhâneye minber koydurmuþ-
tur. Sadrazam Yirmisekizçelebizâde Meh-
med Said Paþa, XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda
Kuþluk (Peþtamalcýlar) Hamamý’ný yaptýra-
rak tekkeye ilhak etmiþtir. Tekkeye ekle-
nen yapýlar arasýnda Þeyhülislâm Veliyyüd-
din Efendi’nin türbesi de zikredilebilir. Böy-
lece XVIII. yüzyýl sonlarýnda bir tarikat kül-
liyesine dönüþen Þeyh Murad Tekkesi’nde,
Reîsülkurrâ Hâfýz Feyzullah Efendi’nin me-
þihatý sýrasýnda 1272’de (1855-56) türbe-
ye dönüþmüþ olan mescid-tevhidhâneye
bitiþik ayný iþleve sahip yeni bir bölüm in-
þa ettirilmiþ, ayný yýllarda selâmlýk ve ha-
rem bölümleri yenilenmiþtir. Arþiv belge-
leri tekkenin 1897, 1898 ve 1907 yýllarýn-
da Evkaf Nezâreti’nce tamir edildiðini gös-
termektedir. 1925’te tekkelerin kapatýlma-
sýndan sonra kaderine terkedilen Þeyh Mu-
rad Tekkesi, özellikle çevresinde sanayileþ-
menin hýz kazandýðý 1950’lerin ardýndan
gecekondularýn iþgaline uðramýþ, yapýla-
rýn bir kýsmý (þadýrvan, çeþme, hamam, harem
ve selâmlýk) tarihe karýþmýþ, diðerleri de ha-
rap olmuþtur. Vakýflar Genel Müdürlüðü’n-
ce 1980’lerde baþlatýlan ve yarým kalan
onarým daha sonra Hakyol Vakfý tarafýn-
dan tamamlanmýþ ve yapý topluluðu çe-
þitli kültür faaliyetlerine tahsis edilmiþtir.

Nakþibendîliðe baðlý olan tekke, post-
niþinlerin ilki Murad Buhârî ile sonuncusu
Abdülkadir-i Belhî’nin (ö. 1923) ayný za-
manda Bayramî-Melâmîliðine (Hamzavî-
lik) mensup olmalarýndan dolayý söz ko-
nusu meþrebin temsil edildiði bir merkez
olmuþtur. Ayrýca tekkenin, Abdülkadir-i
Belhî ile olan yakýnlýklarýndan ötürü son
dönem Mevlevîler’i ve Bektaþîler’inin uð-
raðý haline geldiði ve hemen her hafta zi-
kir halkasýnýn ortasýnda semâzenlerin se-
mâ ettiði bilinmektedir. Tekke bunun ya-
nýnda, Murad Buhârî ile Abdülkadir-i Bel-
hî’nin Orta Asya kökenli olmalarýndan do-
layý bu bölgeden Ýstanbul’a gelen tarikat
ehlinin ziyaret ettiði, barýndýðý bir tesis va-
zifesi görmüþtür. Âyin günü olarak XIX.
yüzyýla ait kaynaklarda farklý kayýtlar (pa-
zar ve cuma) yer almaktadýr. Dahiliye Nezâ-
reti’nin 1301 r. (1885) tarihli istatistik cet-
velinde tekkede on altý erkekle on dört ka-
dýnýn ikamet ettiði belirtilmiþtir. Tekkenin
postuna sýrasýyla Seyyid Murad Buhârî, Ki-
lisli Ali Efendi (ö. 1734), Sýrrý Ali Efendi (ö.
1168/1755), Gelibolulu Mustafa Efendi (ö.
1762), Yahyâ Efendi (ö. 1192/1778), Çanak-
hisarlý (Çanakkaleli) el-Hac Hâfýz Mehmed
Efendi (ö. 1784), Mehmed Efendi (ö. 1793),
meþihatý 1793’te kaldýrýlan Hasan Efen-
di, meþihatý kaldýrýlan Mehmed Efendi,
Hisarlý Hüseyin Efendi (ö. 1821), Hüseyin
Efendi’nin damadý Mehmed Esad Efendi
(ö. 1844), M. Esad Efendi’nin oðlu Reîsül-
kurrâ Hâfýz Feyzullah Efendi (ö. 1867),
Seyyid Süleyman Belhî (ö. 1877) ve Süley-
man Belhî’nin oðlu Seyyid Abdülkadir-i Bel-
hî oturmuþtur.
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XVII. yüzyýl ortalarýnda
medrese olarak kurulan

ve 1715’te tekkeye dönüþtürülen
tarikat merkezi.

˜ ™

Anadolu Kazaskeri Çankýrýlý Mustafa Râ-
sih Efendi tarafýndan XVII. yüzyýlýn orta-
larýnda medrese olarak tesis edilen yapý
1715’te bâninin oðlu Þeyhülislâm Damad-
zâde Ahmed Efendi tarafýndan Nakþiben-
dîliðin Müceddidî kolunu ilk defa Ýstan-
bul’da yayan Þeyh Murad Buhârî adýna tek-
keye çevirmiþtir. Murad Buhârî’nin, vefatý-
ný (1132/1720) müteakip medresenin mes-
cid-tevhidhâne olarak kullanýlan mescid-
dershanesine gömülmesiyle bu mekân tür-
be haline gelmiþtir. Arsanýn güneydoðu kö-
þesindeki baðýmsýz mescid-tevhidhânenin
Þeyhülislâm Hacý Veliyyüddin Efendi tara-
fýndan bunun üzerine inþa edildiði anla-
þýlmaktadýr. Öte yandan medresenin tek-
keye tahvilinden sonra harem ve selâmlýk

Þeyh Murad Tekkesi’nin birinci mescid-tevhidhânesi ve mihrabý
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lýklarýyla çerçevelenmiþtir. Pandantifli bir
kubbeyle örtülü olan türbede Murad Bu-
hârî ile sonraki bazý postniþinlere ait (Sey-
yid Süleyman Efendi, Abdülkadir-i Belhî)
oymalý ahþap parmaklýklarla kuþatýlmýþ
sandukalar bulunur. Eski fotoðraflarda yan
duvarlarýn üçgen alýnlýklarla yükseltildiði,
kubbenin kiremit örtülü bir beþik çatýyla
gizlendiði görülmekte, empire üslûbunu
yansýtan bu tâdilâtýn türbenin önüne 1272’-
de (1855-56) yeni mescid-tevhidhânenin
eklenmesi sýrasýnda yapýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Sonradan eklenen ikinci mescid-tev-
hidhâne 11,70 × 7,85 m. boyutlarýnda, mo-
loz taþ duvarlý, kýrma çatýlý, doðu ve batý
yönlerinde birer giriþi, güney duvarýnýn ek-
seninde mihrabý olan bir yapýdýr. Tekkenin
cümle kapýsýnýn yer aldýðý doðu yönüne açý-
lan, cemaatin kullandýðý esas giriþteki ke-
mer aynasýnda dýþ yüzde bu bölümün in-
þa tarihini (1272) ve “Rüþdî” imzasýný ta-
þýyan bir hadis levhasý, iç yüzde ayný tari-
hi veren bir âyet levhasý vardýr ve her iki-
si de sülüs hatlýdýr. Söz konusu mekânla
doðrudan baðlantýnýn kurulduðu türbeye
komþu hücrenin þerbethâneye dönüþtü-
rüldüðü anlaþýlmaktadýr. Dikdörtgen plan-
lý (7 × 4,50 m.) ve üstü açýk olan Þeyhü-
lislâm Veliyyüddin Efendi Türbesi, demir
parmaklýklý dikdörtgen pencerelerle avlu-
ya (kuzey) açýlan basýk kemerli bir giriþi
barýndýran, kesme taþ örgülü ve harpuþ-
talý duvarlarla kuþatýlmýþtýr.

Ahþap olan harem ve selâmlýk bölüm-
leri tekkenin kâgir olan diðer bölümlerin-
den baðýmsýzdýr. Veliyyüddin Efendi Tür-
besi’yle derviþ hücreleri arasýndaki dikdört-
gen planlý (9 × 7 m.) ve iki katlý selâmlýk-
ta her katta küçük birer sofanýn çevresin-
de dörder oda bulunur. Arsanýn batý ke-
siminde geniþ bir bahçe (harem bahçesi)
içinde yer alan harem ise 15 × 14 m. bo-
yutlarýnda üç katlý bir konak yavrusudur.
Niþancý Mustafa Paþa caddesi boyunca
uzanan, almaþýk örgülü zemin kat duva-
rýnýn eksenindeki giriþin açýldýðý sofanýn
batýsýnda (saðýnda) harem mutfaðý ile bu-
na bitiþik su haznesi, doðusunda ana bi-
nadaki yemekhaneyle baðlantýlý asýl tek-
ke mutfaðý bulunmaktadýr. Birinci ve ikin-
ci katlarda “zülvecheyn” sofalarla bunlara
açýlan, yüklüklerle donatýlmýþ çok sayýda
oda yer alýr. Tekkenin pek zengin olmayan
kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesi’ne
taþýnmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Bandýrmalýzâde, Mecmûa-i Tekâyâ, Ýstanbul

1307, s. 5; Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I,
292-294; a.mlf., Mecmûa-i Tevârîh (haz. Fahri Ç.
Derin – Vahid Çabuk), Ýstanbul 1978, s. 224; Âsi-
tâne Tekkeleri, s. 6; Ýstanbul Tekkeleri Listesi, Ýs-
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Osman Ergin,
nr. 1825, sýra nr. 82; TSMA, nr. E. 1772, 3333, sý-
ra nr. 98; Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey, nr. 489,
vr. 6b; Melekpaþazâde Kadri Bey, Hankahnâme,
Süleymaniye Ktp., Nuri Arlasez, nr. 36, vr. 4a, sýra
nr. 73; Bâb-ý Âlî Nezâret-i Umûr-ý Dâhiliyye Si-
cil Nüfus Ýdâre-i Umûmiyyesi Dersaâdet ve Bi-
lâd-ý Selâse Nüfûs-ý Millîsine Mahsus Ýstatistik
Cetvelidir, Ýstanbul 1301, s. 52; Mecmûa-i Cevâ-
mi‘, II, 6-7; 1329 Senesi Ýstanbul Beldesi Ýhsâi-
yât Mecmuasý, Ýstanbul 1330, s. 19; Sicill-i Os-
mânî, IV, 357-358; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Ev-
liyâ (haz. Ali Yýlmaz – Mehmet Akkuþ), Ýstanbul
1999, II, 113-115, 414-429; Sadettin Nüzhet Er-
gun, Türk Þairleri, Ýstanbul 1936, I, 229-233; Ýb-
rahim Hilmi Tanýþýk, Ýstanbul Çeþmeleri, Ýstanbul
1943, I, 140; Ýbnülemin, Son Hattatlar, s. 487-
489, 517-521, 522-523, 582-583; a.mlf., Son Asýr
Türk Þairleri, I, 26-27, 182-184; Günay Kut – Tur-
gut Kut, “Ýstanbul Tekkelerine Ait Bir Kaynak:
Dergehname”, Türkische Miszellen: Robert An-
hegger Armaðaný, Ýstanbul 1987, s. 235; Tahsin Öz,
Ýstanbul Camileri, Ankara 1987, I, 142; Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II, s. 126; Affan Ege-
men, Ýstanbul’un Çeþme ve Sebilleri, Ýstanbul
1993, s. 568; Mehmed Þükrü, Ýstanbul Hankah-
larý Meþâyihi (nþr. Turgut Kut), Harvard 1995, s.
55-56; Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Sultan Ta-
rihi, Ýstanbul 1996, s. 80-83, 230-233; K. Kreiser,
“Ýzzî Süleyman Efendi und seine Stiftung für
den Konvent des Þeyh Murâd: Anmerkungen zum
Istanbuler Grundstückmarkt im 18. Jahrhundert
auf Grund Zweier privater Defters”, Comité inter-
national d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes:
VI th Symposium, Cambridge 1rst-4th July 1984
(ed. J. - L. Bacqué-Grammont – E. van Donzel),
Ýstanbul 1987, s. 215-221; Ayten Erdem, “Eyüp,
Þeyh Murad Efendi Tekkesi Avlu Kapýsý, Çeþme
ve Þadýrvan Restitüsyonu”, Tarihi, Kültürü ve
Sanatýyla Eyüpsultan Sempozyumu II: Teblið-

da Mehmed Kethüdâ Çeþmesi yer alýr. Ah-
þap selâmlýk ve harem bölümleri hariç tek-
keyi oluþturan birimlerin duvarlarý alma-
þýk (tuðla-taþ) örgüye sahiptir. Kubbeler ve
tonozlar tuðla örgülü olup kurþunla kap-
lanmýþtýr. Arsanýn güneydoðu köþesinde
bulunan ve tekkenin ilk mescid-tevhidhâ-
nesi, ayrýca Mesnevîhâne olarak kullanýlan
kare planlý (10 × 10 m.) yapý içeriden siv-
ri kemerli tromplara, dýþarýdan sekizgen
kasnaða oturan bir kubbeyle örtülmüþtür.
Yarým sekizgen planlý mihrabýn barok üs-
lûba özgü dalgalý bir yatay silmeyle bunun
üzerindeki dilimlerden oluþan kavsarasý,
XVIII. yüzyýlýn son çeyreðinde veya XIX.
yüzyýlýn ilk çeyreðinde elden geçirildiðini
gösterir. Batý duvarýnýn güney kesiminde
sonradan örülen ocaðýn varlýðý da mekân-
daki eðitim iþleviyle açýklýk kazanmakta-
dýr. Duvarlarda ve tromplarda XIX. yüzyý-
lýn sonlarýna ait olmasý gereken eklektik
tarzda kalem iþleri, ayrýca batý duvarýnda-
ki saðýr kemerin aynasýnda çiçekli kûfî ile
yazýlmýþ besmele ve ma‘kýlî hatla yazýlmýþ
âyetler yer almaktadýr.

Derviþ hücrelerini, türbeyi ve sonradan
eklenen ikinci mescid-tevhidhâneyi ba-
rýndýran ana bina “U” biçiminde bir kitle-
dir. Baþlangýçta medrese olarak tasarlan-
dýðýnda on bir adet talebe hücresiyle bir
mescid-dershaneden meydana gelen bu
kitlenin 8,90 metrelik güney kolunda iki,
30,25 metrelik batý kolunda altý, 23 met-
relik kuzey kolunda üç hücreyle sonradan
türbeye dönüþtürülen mescid-dershane
bulunmaktadýr. Kare planlý hücreler pan-
dantifli kubbelerle örtülmüþ, birer ocakla
ve dolap niþiyle donatýlmýþ, güneybatý kö-
þesindeki hücrenin yeri helâlara tahsis
edilmiþtir. Kuzeybatý köþesindeki yemek-
hane dikdörtgen planý, merkezinde hava-
landýrma feneri mevcut, aynalý tonozu, ba-
tý duvarýnda yer alan ve arkasýndaki mut-
faða açýlan dönme dolabýyla dikkat çeker.
Hücrelerin önünde uzanan ve biri tekne
tonozla, diðerleri pandantifli kubbelerle
örtülü olan revak birimleri, klasik Osman-
lý üslûbunun oranlarýna uymayan ve gotik
mimariyi çaðrýþtýran sivri kemerlere otu-
rur.

Türbeye dönüþmüþ olan, kareye yakýn
dikdörtgen (5,60 × 5,20 m.) planlý mescid-
dershane avlu yönünde hücrelerden ileri
doðru taþar. Mihrap duvarýnda yanlarda
yer alan ve mekânýn türbeye çevrilmesi
sýrasýnda þekillendiði anlaþýlan açýklýklar,
mukarnaslý ve palmetli takozlara sahip sö-
ve dikmeleri ve üzerlerinde âyetlerin ya-
zýlý olduðu, basýk kemer biçimli söve baþ-
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aynasýnda kûfî yazý ile kalem iþi süsleme
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ederek Bitlis’e geldi. Bu dönemde evlendi;
iki kýzý ve kendisinden sonra tarikatý sür-
düren Edhem adlý bir oðlu oldu.

Erzurum, Trabzon, Ankara yoluyla muh-
temelen 1203’te (1789) Ýstanbul’a gidip
uzun yýllar burada kalan Þeyh Müþtâk þeh-
rin kültür çevreleriyle yakýn dostluklar kur-
du. Âkif Paþa ve Hoca Neþ’et Efendi gibi
þahsiyetlerle tanýþtý. Hoca Neþ’et’ten Me¦-
nevî okudu. II. Mahmud’un teveccühleri-
ni kazanýp has nedimleri arasýnda yer al-
dý. Konya’ya geçerek Çelebi Efendi’den sik-
ke giydi. Bir süre Eyüp’te Selâmi Efendi
Tekkesi þeyhliðine vekâlet etti. Daha son-
ra Erzurum’a yerleþip buradaki konaðýn-
da ve memleketi Bitlis’te açtýðý dergâhta
irþad faaliyetini sürdürdü. 1810 ve 1814
yýllarýnda tekrar Ýstanbul’a gittiði kayde-
dilmektedir. Fransýzlar’ýn Mýsýr’a saldýrma-
sý üzerine Sadrazam Yûsuf Ziyâeddin Pa-
þa’nýn ordusuna katýlarak Mýsýr’a gitti. Bu
sýrada Þam ve Kudüs’ü ziyaret etti. 1247
(1831-32) yýlýnda Ýstanbul dönüþü Bitlis’e
giderken Muþ’ta uðradýðý bir saldýrý so-
nucu ölen Þeyh Müþtâk burada defnedil-
di. “Zevk-i tâm” ibaresini vefatýna tarih
düþüren Hüseyin Vassâf onun Erzurum,
Bitlis ve Muþ çevresinde 200.000’e yakýn
derviþi olduðunu, þöhretini kýskanan Ye-
zîdîler tarafýndan öldürüldüðünü söyler.
Bu konuda baþka rivayetler de vardýr. Hü-
seyin Vassâf Risâle-i Müþtâkýyye adýyla
menâkýbnâme türü bir eser kaleme almýþ-
týr.

Þeyh Müþtâk’ýn þeyhi Hacý Hasan Þirvâ-
nî, XIX. yüzyýlýn büyük sûfî þairi ve Kadiriy-
ye’nin Þemsiyye kolunun pîri Osman Þems
Efendi’nin mürþidi Abdürrahim Ünyevî’-
nin de þeyhidir. Þeyh Müþtâk doðu illerin-
de çok sayýda mürid yetiþtirmiþ, oðlu Ed-
hem Baba’nýn yaný sýra Ýstanbul Etyemez’-

de Gümüþ Baba Dergâhý þeyhi Seyyid Sa-
dullah Efendi, Haseki’de Paþmak-ý Þerif
Dergâhý þeyhi Musullu Baba Efendi, Meh-
med Cemal ve Ahmed Cemal Paþa ile Er-
zurum’da Ýbrâhim Efendi’ye hilâfet ver-
miþtir. Tarikatý Ýstanbul’da oðlu Edhem
Baba ve halifeleri Saçlý Ýbrâhim Efendi,
Hoca Rahim Efendi, Bitlisli Ýbrâhim Efen-
di, Keþfî Osman Efendi Dergâhý þeyhi Meh-
med Müþtâk Efendi, Cebbarzâde Süley-
man Neyyir Bey tarafýndan sürdürülmüþ-
tür. Aþk ve cezbe sahibi bir sûfî olarak ta-
nýnan Edhem Baba 3 Ocak 1887 tarihinde
vefat etmiþ, Karagümrük’teki Kabakulak
Kadirî Dergâhý’na defnedilmiþtir.

XIX. yüzyýlýn mürettep divan sahibi bir-
kaç sûfî þairinden biri olan Þeyh Müþtâk,
taþrada yetiþmesine raðmen dili Ýstanbul’-
da yetiþen dönemin þair ve edipleriyle ayný
düzeydedir. Âsârü’l-Müþtâk adlý kitabýn-
dan ve divanýndaki bazý þiirlerden mûsiki
alanýnda da ileri derecede bilgi sahibi oldu-
ðu, bu alandaki bilgilerini mürþidi Hasan
Þirvânî’den aldýðý öðrenilmektedir. “Me’vâ-yý
nâzenîne kim elf olursa efser / Lâbüd olur
o me’vâ Ýslâmbol ile hemser” beytiyle baþ-
layan beþ beyitlik istihrâcnâme türünde-
ki bir gazelinde birtakým remizler ve eb-
cedle 1341 (1923) yýlýnda Ankara’nýn baþ-
þehir olacaðýný keþfen bildirdiðine inanýlýr.
Þiirdeki bu remizlerin Konya mebusu ve
müfessir Mehmed Vehbi Efendi tarafýn-
dan çözüldüðü kaydedilmektedir. Þeyh
Müþtâk’ýn Kadirî tarikatýna mensup sûfî-
lerin yaný sýra Hacý Bayrâm-ý Velî’ye özel bir
muhabbet beslediði görülmektedir.

Þeyh Müþtâk ile Âkif Paþa arasýnda ya-
kýn iliþki olduðu, Þeyh Müþtâk’ýn, “Olsa Âkif
gibi þi‘r ile þehîr ey Müþtâk / Þuarâ pâdi-
þeh-i muhteþem olmaz da n’olur” beytin-
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tanbul 2003, s. 234-236, 273-275; Hür Mahmut
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yýl), Ýstanbul 2003, s. 251-256; Atilla Çetin, “Ýs-
tanbul’daki Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hak-
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VD, XIII (1981), s. 588; Muharrem Hilmi Þenalp,
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– —
ÞEYH MÜFÎD

(bk. MÜFÎD, Þeyh).
˜ ™

– —
ÞEYH MÜÞTÂK
(ö. 1247/1831-32)

Kådiriyye tarikatýnýn
Müþtâkýyye kolunun kurucusu, þair.

˜ ™

1172 (1758-59) yýlýnda Bitlis’te doðdu.
Adý Mehmed Mustafa, mahlasý Müþtâk’-
týr. Þeyh Müþtâk veya Müþtâk Baba diye
tanýnýr. Âsârü’l-Müþtâk adlý eserinden bu
mahlasýn kendisine Hoca Neþ’et Efendi ta-
rafýndan verildiði anlaþýlmaktadýr. 1051’-
de (1641) Hakkâri’den Bitlis’e göç eden bir
aileye mensuptur. Soyu Kadiriyye tarikatý-
nýn pîri Abdülkadir-i Geylânî’ye ulaþýr. On
yaþýnda iken babasý Molla Ýbrâhim ölün-
ce, Kadirî þeyhi olan dedesi Molla Süley-
man’ýn yanýnda baþladýðý tahsilini amcasý
Þems-i Bitlisî gözetiminde sürdürdü. On
beþ yaþýnda amcasý onu tahsil için yakýn
dostu Þeyh Hacý Hasan Þirvânî’nin yanýna
gönderdi. Hüseyin Vassâf, Hacý Hasan Þir-
vânî’nin Þirvanlý deðil Hakkâri civarýndaki
Þirveli olduðunu kaydeder. Bu durumda
onun Bitlis’ten Hakkâri’ye gittiði söylene-
bilir. Müþtâk’ýn burada ne kadar kaldýðý bi-
linmemektedir. Ancak hilâfet aldýktan son-
ra Baðdat’a gidip Abdülkadir-i Geylânî’nin
kabrini ziyaret ettiði kaydedilmekte, bir
þiirinden bu olayýn 1198 (1784) yýlýnda ger-
çekleþtiði öðrenilmektedir. Baðdat’ta Na-
kîbüleþraf Þeyh Hasan’la görüþüp sohbet-
lerine katýlan ve kendisinden feyiz alan
Müþtâk refakatine verilen kýrk derviþle bir-
likte Baðdat’tan ayrýldý. Hindistan’a doðru
seyahate çýkýp Hz. Âdem’in kabrinin bu-
lunduðuna inanýlan Serendîb (Seylan) ada-
sýna kadar vardý. Dönüþte hac farîzasýný ifa

Þeyh Müþtâk

divanýnýn

ilk ve son sayfalarý
(Millet Ktp.,

Ali Emîrî,
Manzum,
nr. 403)


