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ÞEYH MURAD TEKKESÝ

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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ÿM. Baha Tanman

– —
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)
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ÞEYH SADÛK

(bk. ÝBN BÂBEVEYH, Þeyh Sadûk).
˜ ™

– —
ÞEYH SAFÂ CAMÝÝ

Diyarbakýr’da
XV. yüzyýla tarihlenen

Akkoyunlu yapýsý.
˜ ™

Urfakapýsý civarýnda yer alýr ve Safâ, Par-
lý, Ýpariye, Ýparla, Palo adlarýyla da anýlýr. Ýn-
þa tarihi ve bânisi kesin olarak bilinmiyor-
sa da Þah Ýsmâil’in dedesi, Þeyh Ýbrâhim
Safî’nin oðlu Cüneyd-i Safevî’nin arzusuy-
la Uzun Hasan (1454-1478) tarafýndan yap-
týrýldýðý kabul edilir. Kapýsý üzerinde yer alan
beþ satýrlýk Arapça kitâbe 938 (1531-32)
tarihlidir ve yapýnýn Âmidli Abdurrahman
b. Hacý Hüseyin tarafýndan yine Âmidli Ah-
med adýndaki bir mimara tamir ettirildi-
ðini göstermektedir. Evliya Çelebi bu ya-
pýdan Ýpariye diye söz eder ve yaðmurlu
havada duvarlarýnýn misk koktuðunu söy-
ler.

Þeyh Safâ Camii, Diyarbakýr’daki diðer
Akkoyunlu camileri gibi büyük ölçülerde
olmayan, fakat bezemeleri ve taþ iþçiliðiy-
le ön plana çýkan yapýlardan biridir. Cami-
nin harim kýsmý, dört adet pâye ile mihrap
ve giriþ duvarýna istinat eden ve çapý 12
metreyi aþan tromplu bir kubbeyle örtü-
lüdür. Kubbe sekizgen biçimli yüksek bir
kasnaða oturmakta, bunun üstünde ko-
nik bir çatý yer almaktadýr. Harim mekâný,
iki yanda köþelerde birer pandantifli kub-
becik ve ortada beþik tonozla örtülü üç bö-
lümlü birer nefle geniþletilmiþtir. Caminin
harim kýsmý iki yan duvarýna açýlmýþ üçer
pencere, mihrap duvarýnýn köþelerine ya-
kýn olan iki pencere, bunlarýn giriþ duva-
rýndaki simetrilerinde bulunan pencere-
ler, kapý üzerinde yer alan küçük pencere
ve dört adet kasnak penceresi olmak üze-
re yirmi dört pencereden ýþýk alan, içi ol-
dukça aydýnlýk bir yapýdýr. Yalýn denilebile-
cek mimarisine ilâve edilebilecek son öðe
olan taþ mihrabý iki yaný sütunçeli ve üze-
ri üç dilimli kemer içine on sýra mukarnas
kavsaralýdýr. Mihrap niþini geometrik de-

senlerin ve yazý kuþaklarýnýn egemen ol-
duðu üç sýralý çerçeveler kuþatmaktadýr.
Bu niþ mihrap duvarýnýn dýþ yüzünde dik-
dörtgen bir çýkýntý þeklinde belli olmakta-
dýr. Yapýnýn son derece gösteriþli minberi
taþtan olup geometrik ve bitkisel bezeme-
lere sahiptir.

Caminin son cemaat yeri dört sütun ve
yan duvarlarla desteklenen beþ kemerli-
dir. Üst örtüsünü teþkil eden beþ kubbe
yapýnýn dýþýndan farkedilmemektedir. Bu
mekân iki yandan altlý üstlü pencereleri
bulunan birer duvarla kapatýlmýþtýr. Ana
eksen üzerinde yer alan taçkapý cepheden
taþan, iki yanýnda zarif sütunçeler yer alan
bir açýklýk teþkil eder. Üstünde hafifçe siv-
riltilmiþ kemer içinde yine sivri kemerli bir
pencere vardýr. Son cemaat yeri pencere-
leri ise madenî þebekeli basit dikdörtgen
açýklýklar þeklinde olmasýna karþýlýk iki yan-
larýnda, gövdeleri düðümlerle iþlenmiþ in-
ce sütunçeler ve içleri sekizgenlerden olu-
þan bezemeler ihtiva eden sivri kemerli
bir niþ içinde yer alan alýnlýklarýyla son de-
rece gösteriþlidir. Kapý ile pencereler ara-
sýnda birer küçük mihrap niþi, sol kýsmýn-
da ise tek þerefeli, kalýn gövdeli taþ mina-
re bulunur. Yapýdaki süsleme yoðunluðu-
nun büyük bir kýsmýný bünyesinde topla-
yan minarenin kare kesitli kaidesi bazalt,
diðer kýsýmlarý küfeki taþýndandýr. Cami ile
minare bitiþik konumda olmayýp arada ha-
zîre kapýsý vardýr. Caminin doðu kýsmýnda-
ki hazîrede yer alan, sekizgen gövdeli ve
piramidal külâhlý Abdülcelil Kümbeti’nin
bu yapýyla doðrudan bir ilgisi yoktur. Avlu-
daki þadýrvan estetikten yoksun olup ca-
minin mimarisiyle uyumsuzdur.

Caminin kýble duvarýnda farklý desenler
ihtiva eden ve döþeme seviyesinden 1,20

den de anlaþýlmaktadýr. Bu bilgiye daya-
narak Âkif Paþa’nýn, “Þeyh Müþtâk’a Ce-
vabnâme” baþlýðýný taþýyan ve muhatabý-
na aðýr ithamlarda bulunan mektubunun
Þeyh Müþtâk’a yazýldýðý kabul edilmiþtir.
Ancak Hüseyin Vassâf, Ýbnülemin Mah-
mud Kemal’den naklen bu mektubun Müþ-
tâk adlý baþka birine yazýldýðýný kaydeder.
Ýbnülemin’in tesbitine göre mektup, Âkif
Paþa’nýn Pertev Paþa’nýn ardýndan Dahili-
ye Nezâreti’ne tayininden kýrk gün sonra
1837 yýlýnda kaleme alýnmýþtýr. Þeyh Müþ-
tâk 1832’de öldüðüne göre bu mektupta-
ki suçlamalarýn muhatabý olmasý mümkün
deðildir (mektubun metni için bk. Yeni
Türk Edebiyatý Antolojisi, I, 418-421).

Eserleri. 1. Divan. Divan edebiyatý na-
zým þekillerinin hemen hepsini kullanan
Þeyh Müþtâk’ýn divanýnda 251’i aþkýn ga-
zel, sekiz kaside, altý mesnevi, 246 müf-
red ve diðer nazým þekilleriyle birlikte 605
Türkçe, altmýþ civarýnda Farsça þiir bulun-
maktadýr. Divanda her harfin ilk þiirinin
münâcât veya na‘t olmasý dikkat çekmek-
tedir. Üç yazma nüshasý tesbit edilen divan
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Manzum,
nr. 403, 404; ÝÜ Ktp., TY, nr. 3821) basýlmýþ-
týr (Ýstanbul 1264). Matbu divan 500 Türk-
çe, elli beþ Farsça þiir ihtiva etmektedir.
Divandaki Türkçe þiirler matbu nüsha esas
alýnarak Mehmed Kemal Gündoðdu tara-
fýndan yayýmlanmýþtýr (Müþtâk Baba, Di-
van, Ýstanbul 1997). Ahmet Doðan, Müþ-
tak Türkçe Þiirlerinde Divan ve Tasav-
vufî Unsurlar adlý bir doktora çalýþmasý
yapmýþtýr (1992, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü). 2. Âsârü’l-Müþtâk
esrârü’l-uþþâk. Bir çeþit aile tarihi veya
hâtýrat niteliðindeki eser (Süleymaniye
Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr. 2421) M.
Kemal Gündoðdu – Azmi Gündoðdu’nun
Þems-i Bitlisî adlý çalýþmalarýnda (Ankara
1992) özetlenmiþtir. Þeyh Müþtâk’ýn Mek-
tûbât-ý Kimyâ-yý Müþtâk ve Farsça Ba-
hârnâme adlý iki eseri daha bulunduðu
kaydedilmekteyse de (Osmanlý Müellifleri,
II, 420-421; Hüseyin Vassâf, Risâle-i Müþtâ-
kýyye, vr. 9a) bunlarýn nüshalarýna henüz
rastlanmamýþtýr.
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