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sü rüp öp tük ten son ra kal bi nin üze ri ne 

koy ma sı dır. Bu nun an la mı can lı can sız 

her şe yin as lı top rak tır, top rak Hak’tır ve 

on dan olan her şey de Hakk’ın bir par ça sı-

dır, Hakk’ın özü nü ta şır. Bu dü şün ce le ri ni, 

“Ca nı Hak gör mek bi zim Bek taşîli ği mi zin 

de özü dür, ka rın ca dan fi le ka dar bü tün 

can la rı Hak bi li riz. Bü tün can la rın ca nı 

Hak’tır, bir ca nı in cit mek de Hakk’ı in cit-

mek tir” şek lin de ifa de eder di.

Ne şet Er taş’ın ha ya tı nı ve sa na tı nı an-

la tan ilk kap sam lı ça lış ma TRT ve Ana do-

lu Folk lor Vak fı’nın iş bir li ğiy le, Bay ram 

Bil ge To kel’in yö net men Ali Boz kurt’la 

bir lik te ha zır la dık la rı dört bö lüm den olu-

şan “Boz kı rın Te ze ne si” ad lı bel ge sel dir. 

2000 yı lın da ha zır la nan bu bel ge sel den 

beş yıl son ra ger çek leş ti ri len ikin ci bel-

ge sel ça lış ma sı ise Can Dün dar ve Bay-

ram Bil ge To kel’in bir lik te ha zır la dık la rı 

“Ga rip” ad lı üç bö lüm lük ya pım dır. Ay rı ca 

Bay ram Bil ge To kel’in Ne şet Er taş Ki ta-

bı ad lı bir mo nog ra fi ça lış ma sı ya yım lan-

mış tır. Son yıl lar da ya yım lan mış, ha ya tı nı 

ve sa na tı nı an la tan di ğer iki ki tap tan bi-

ri Ha şim Ak man’ın Gö nül Da ğın da Bir 

Ga rip ad lı ne hir söy le şi si, di ğe ri ise Erol 

Par lak’ın Ga rip Bül bül ad lı ki ta bı dır (bk. 
bibl.).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Bay ram Bil ge To kel, Ba ğı mı za Ga zel Düş tü, 
An ka ra 2002, s. 133-135, 142, 158, 165-167; 
a.mlf., Ne şet Er taş Ki ta bı, İs tan bul 2012; a.mlf., 
Tür kü ler Ka lır, İs tan bul 2012, s. 246, 249-251; 
Ha şim Ak man, Gö nül Da ğın da Bir Ga rip, İs tan-
bul 2006; Erol Par lak, Ga rip Bül bül, İs tan bul 
2013.
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Trab lus şam vilâye ti nin Ervâd ka sa-

ba sın da doğ du. Bu ra da baş la dı ğı eği ti-

mi ni Trab lus şam, Dı maşk ve Ka hi re’de 

sür dür dü. el-£İšdü’l-ferîd ad lı ese rin de 

ilim, ta ri kat ve din üs tad la rı ola rak Hâlid 

el-Bağdâdî, İbn Âbidîn (Mu ham med Emîn), 

Ah med el-Hal vetî, Mu ham med el-Fedâlî, 

İbrâhim el-Bâcûrî, Mus ta fa el-Mü bellât el-

Ah medî, Ab dur rah man el-Üşmûnî, Şeyh 

Ab dur rah man el-Küz berî, Şeyh Hâmid el-

Attâr, Şeyh Hü se yin ed-Dücânî, Ah med 

et-Temîmî’nin isim le ri ni zik re der. Tah si li ni 

ta mam la dık tan son ra Şam’da mü der ris lik 

et tir me ye ka rar ver di. Böy le ce ara lık sız 

yir mi beş yıl (1979-2003) sü re cek olan 

gur bet ha ya tı baş la dı.

Al man ya baş ta ol mak üze re, Türk iş-

çi le ri nin yo ğun bi çim de ya şa dı ğı Av ru pa 

ül ke le ri nin he men bü tün şe hir le rin de çok 

sa yı da kon ser ver di. Türk iş çi le ri nin dü-

ğün le ri ne ka tıl dı. Tür ki ye’de iken çı kar-

dı ğı 33’lük ve 100’den faz la 45’lik pla ğa 

Al man ya’da dol dur du ğu yir mi ci va rın da 

ka set ek len di. CD ola rak çı kan al büm le ri-

nin sa yı sı yir mi beş ci va rın da dır. Bu gü ne 

ka dar plak, ka set ve CD’le re oku du ğu tür-

kü le rin ke sin sa yı sı bi lin me di ği gi bi bu tür-

kü le rin ka çı nın ken di si ne ait ol du ğu nun 

bir dö kü mü de he nüz ya pıl ma dı. 500 ci va-

rın da ol du ğu tah min edi len ya yım lan mış 

tür kü ka yıt la rı nın yüz de sek sen be şi nin 

söz ve mü zi ği ken di si ne ait tir. Di ğer le ri-

nin önem li bir bö lü mü, ba ba sı Mu har rem 

Er taş’tan ka lan lar la söz ve mü zi ği ano nim 

olan ço ğu Or ta Ana do lu yö re si ne ait çe şit li 

tür kü ler, boz lak lar, oyun ha va la rı ve ha lay 

ez gi le ri dir. 25 Ey lül 2012’de ve fat eden 

Ne şet Er taş, va si ye ti üze ri ne Kır şe hir’in 

Bağ ba şı ma hal le sin de bu lu nan ba ba sı-

nın me za rı nın ayak ucu na def ne dil miş-

tir. 2006 yı lın da ken di si ne “TBMM Üs tün 

Hiz met ödü lü”, 2009 yı lın da UNES CO ta-

ra fın dan “Ya şa yan İn san Ha zi ne si ödü lü”, 

2011 yı lın da İs tan bul Tek nik Üni ver si te-

si ta ra fın dan fah ri dok to ra pâ ye si ve ril-

miş tir. 2002’de ve ril mek is te nen dev let 

sa nat çı lı ğı un va nı nı, “Ben mil le ti min, bu 

hal kın sa nat çı sı yım; dev le tin sa nat çı sı ol-

ma yı doğ ru bul mu yo rum” di ye rek ka bul 

et me miş tir.

Ola ğan üs tü çal ma ve söy le me ye te ne-

ği, ge le ne ğe hâki mi ye ti, ge le nek ten kop-

ma dan ye ni ye yö nel me si, ye ni za man la rın 

zevk ve eği lim le ri ni gö ze ten di ri ve uya nık 

te ces sü sü ile Ne şet Er taş hep gün dem de 

kal mış, ge niş kit le le rin hay ran lı ğı nı ka zan-

mış ger çek bir saz ve söz us ta sı, tür kü yü 

ve sa zı et ki li bi çim de ter kip eden en der 

sa nat çı lar dan bi ri dir. Onun sa na tı ken di 

özü nü, duy gu la rı nı ve ya şa dık la rı nı her ke-

sin an la ya ca ğı bir dil ve üslûpla sa za, sö ze 

dök me si dir. Saz çal ma ve söy le me tek ni ği, 

yo rum gü cü, re per tu va rı, üslûbu, ge le-

nek te ki ye ri ve ko nu mu, çe şit li ya ban cı 

mü zi ko log lar ta ra fın dan in ce len miş, üni-

ver si te ler de ve kon ser va tu var lar da tez 

ko nu su ol muş tur. “Bü tün can la rın Hak 

ol du ğu” inan cı nı Bek taşîlik pen ce re sin den 

gö rüp yo rum la yan Er taş’ın sah ne ri tü el le-

ri ara sın da hiç ih mal et me di ği dav ra nış-

la rın dan bi ri de es ki köy dü ğün le rin den 

kal ma bir alış kan lık la eli ni ye re (top rak) 

sü re bo yun ca on beş gün de bir “mi sa fir 

mahallî sa natçı” sı fa tıy la An ka ra Rad yo-

su’na çağrıla rak on be şer da ki ka lık solo 

bant lar yap tı. Bu türkü le rin bir kıs mı ano-

nim ol madı ğı ve bes te özel li ği ta şı dı ğı ge-

rek çe siy le dö ne min yet ki li le rin ce ar şiv ka-

yıt ların dan si li ne rek dis ko tek ten çı ka rıl dı.

İs tan bul ve An ka ra gi bi şe hir ler de ge-

çen sı kın tı lı yıl la rın ar dın dan ilk taş pla-

ğı nı, 1957’de İs tan bul’da Kad ri Şen ça-

lar’ın sa hi bi ol du ğu Şen ça lar Plak adı na 

dol dur du ğun da on do kuz ya şın da dır. 

Oku du ğu eser ba ba sı na ait, “Ne den ga-

rip ga rip öter sin bül bül / Yok sa sen de 

bah tı ka ra lı mı sın?” söz le riy le baş la yan 

boz lak tır. İki yıl sü ren İs tan bul ma ce ra sın-

dan son ra An ka ra’da bir hem şeh ri si ne ait 

Ka zab lan ka Ga zi no su’nda ça lış ma ya baş-

la dı. 1960’lı yıl lar dan iti ba ren fark lı tür le re 

men sup mü zis yen ve oyun cu la rın da yer 

al dı ğı kon ser tur ne le riy le, ar dın dan tek 

ba şı na çık tı ğı kon ser or ga ni zas yon la rın da 

Tür ki ye’nin bü tün şe hir le ri ni ve pek çok 

il çe si ni do laş tı. 1976’da An ka ra’da sah-

ne de iken âni bir felç ge çir di. Ha cet te pe 

Has ta ha ne si’nde iki yıl uy gu la nan fi zik te-

da vi den bir so nuç alı na ma yın ca Al man-

ya’da iş çi ola rak ça lı şan ağa be yi Ne ca ti 

Er taş’ın ya nı na git ti. Te da vi iki ay da so nuç 

ve rin ce üç ço cu ğu nu da Al man ya’ya ge tir-

te rek sa nat ha ya tı nı Al man ya’da de vam 
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kelâmi eh li’t-tev¼îd (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Ha cı Mah mud Efen di, nr. 3071, vr. 12-29); 
Cel bi’l-£ibâd ilâ ¹arîši’r-reşâd (Sü ley ma-
ni ye Ktp., Ha cı Mah mud Efendi, nr. 3071, 
vr. 1-12); Neb×etün râßiša ve £uš†dün 

fâßiša (Mil let Ktp., Ali Emîrî Efen di, nr. 
3084); Keş fü’s-su¹ûr £an me£â nî ½alâti’n-

nûr (Kral Fay sal İslâm Araş tır ma sı Mer-
ke zi Ktp. [Ri yad], nr. 2178-1); Fa½lü’l-

Åi¹âb fî £il mi’l-âdâb (Kral Fay sal İslâm 
Araştırma sı Mer ke zi Ktp. [Ri yad], nr. 740); 
Eş£âr (Sü ley ma ni ye Ktp., Ha cı Mah mud 
Efen di, nr. 3621); İšå me tü’d-delîl £alâ 

sevâßi’s-sebîl (Asya Mü ze si [Sa int Pe ters-
burg, Rus ya], nr. 922); Risâle fî ¼ašši’½-

½alât ve’r-râbı¹a ve şemâßili cemî£i sil-

si le (Süley ma ni ye Ktp., Ha cı Râşid Bey, 
nr. 100; Dü ğüm lü Ba ba, nr. 292); Risâle 

fî sil si le ti’n-Našşi ben diyye (Ez he riy ye 
Ktp. [Ka hire], nr. 33462); Risâle fî £il mi’l-

man¹ıš (Sü leyma niye Ktp., Bağ dat lı Veh-
bi Efen di, nr. 860); Keş fü’l-mu²mar £an 

şer¼i bey teyn li’ş-ŞeyÅi’l-Ek ber (Lüb-
nan İs lâm Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Ktp. 
[Bey rut], nr. 208/3); el-Fet¼u’l-mübîn 

şer¼u bey teyn li-sey yidî Mu¼yiddîn 

(Al man ya Dev let Ktp. [Ber lin], nr. 2989); 
Şer¼u taş ¹î ri ebyâti İbn £Arabî (Zâhi riy-
ye Ktp. [Şam], nr. 8998); el-Æa½îde tü’r-

râßiy ye (Gü müşhânevî’nin Câmi£u’l-u½ûl 
[İs tan bul 1276] ad lı ese ri nin ke na rın da 
ba sıl mış tır).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Mus ta fa Fev zi b. Nu‘man, He diy ye tü’l-hâlidîn 
fî menâkıbi kut bi’l-ârifîn Mevlânâ Ah med 
Ziyâüd din b. Mus ta fa el-Gü müşhânevî, İs tan-
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1984, s. 35-36, 41; Ömer Ab düs selâm Ted mürî, 
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ye, Bey rut 1414/1993, I, 295-297; Hül ya Yıl maz, 
Dün den Bu gü ne Gü müşhânevî Mek te bi, İs tan-
bul 1997, s. 148; Ab dur rah man Me miş, Hâlid-i 
Bağdâdî: Ha ya tı, Eser le ri, Te sir le ri ve Ana do-
lu’da Hâlidîlik, İs tan bul 2000, s. 171; M. Zâhid 

el-Kev serî, İr³åmü’l-merîd fî şer¼i’n-na¾mi’l-£atîd 
li-te ves sü li’l-mürîd, Ka hi re 2000, s. 68.
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Si irt’in Eruh il çe si ne bağ lı Fın dık na hi-

ye sin de doğ du. Ba ba sı ulemâdan Sey yid 

Sü ley man Efen di, de de si Şeyh İbrâhim, 

onun da ba ba sı Mol la Ha san el-Ha tib’in 

Esad Co şan Araş tır ma ve Eği tim Mer ke zi 

Kütüp ha ne si’nde (Gü müşhânevî Ev ra-
kı, nr. 199), yi ne son say fa da Ab dül me-

cîd ez-Zey tû nî’ye ve ri len icâze tin met ni 

olan diğer bir mü el lif nüs ha sı Sü ley ma-

ni ye Kütüp ha ne si’nde (Bağ dat lı Veh-
bi Efen di, nr. 731) ka yıt lı dır. M. Zâhid 

Kev serî, bu ese ri el-Mün teša’l-müfîd 

mi ne’l-£İšdi’l-ferîd fî £uluv vi’l-esânîd 

adıy la ih ti sar et miş tir. 3. Mü fer ri ce tün 

li’l-kürûb bi’½-½alât £ale’n-Ne biy yi’l-

ma¼bûb. Al fa be tik sı ray la sa lâ tüselâmla rı 

içe rir. Man¾ûme fî es mâßi’llâhi’l-¼üsnâ 

ad lı ese riy le bir lik te ba sıl mış tır (İs tan bul 
1277). 4. el-¥ük mü’l-mersûÅ fî £il mi’n-

nâsiÅ ve’l-men sûÅ (Me di ne Mahmûdi-
ye Ktp., nr. 3264/3; Le nin grad İs tiş râk 
Ens ti tü sü, nr. 47/1). 5. Mirßâtü’l-£irfân 

ve lüb büh (Şer ¼u’r-Ri sâ le ti’l-a¼adiy ye; 
Sü ley ma ni ye Ktp., Ha cı Mah mud Efen-
di, nr. 2612). Bu ese ri Ah met Av ni Ko nuk 

Türk çe’ye çe vir miş tir (İs tan bul Be le di ye si 
Ata türk Ki tap lı ğı, Os man Er gin, nr. 83).

Ervâdî’nin di ğer ba zı eser le ri de şun-

lar dır: el-Æav lü’l-müfîd fî ¼al li ba£²ı 

müş ki lâ tin mi ne’l-Æurßâni’l-Mecîd 

(Zâhi ri ye Ktp. [Şam], nr. 4488; Me di ne 
İslâm Üni ver si te si Ktp., nr. 4648/3); el-

Kevâki bü’l-mu ²îße fî er ba£îne ¼adî¦en 

šud siy ye (Su udi Ara bis tan Mer kez Ktp. 
[Ri yad], nr. 1422); ed-Dür rü’l-mesbûk 

fi’ntihâßi ³åye ti’s-sülûk (Prin ce ton 
Üni ver si te si Ktp., nr. 821); en-Ne fe¼ât 

fî £il mi’l-mecâz ve’l-is ti£ârât (Mu-
ham med b. Suûd İslâm Üni ver si te si 
Ktp., nr. 2548, 2549); Kifâye tü’l-mü rîd 

min mü himmâti’¹-¹arîš (Mil let Ktp., 
Ali Emîrî Efen di, nr. 233, 798, 799, 800, 
801); Bu³ye tü’l-mürîdi’l-meßÅû×e min 

yap ma ya baş la dı. Bu dö nem de Hâlid el-

Bağdâdî’ye in ti sap et ti, sey rü sülûkü nü 

ta mam la yıp hilâfet al dı. Ar dın dan İs tan-

bul’a ha li fe ola rak gön de ril di. 1845 yı lın da 

Üs kü dar’da ki Ala ca Mi na re Tek ke si’nde 

Şeyh Ab dül fettâh el-Akrî ta ra fın dan ağır-

lan dı ğı na gö re (Mus ta fa Fev zi, s. 27) bu 

ta rih ler de İs tan bul’a gel miş ol ma lı dır. Ala-

ca Mi na re Tek ke si’nde bir sü re kal dı ve 

Trab lus şam’a dön dü, er te si yıl tek rar İs-

tan bul’a gel di (1846). İr şad gö re vi nin ya nı 

sı ra Aya sof ya Ca mii’nde iki yıl ha dis okut-

tu, Ah med Ziyâed din Gü müşhânevî’ye 

icâzet ver dik ten son ra Trab lus şam’a git ti. 

1848’de Gü müşhânevî baş ta ol mak üze re 

Os man lı il mi ye sı nı fı men sup la rı na hilâfet 

ve re rek Hâli diy ye’nin Ana do lu’da ya yıl ma-

sın da et kin rol oy na dı. Ha ya tı nın son on yı-

lı nı Trab lus şam’da ge çi ren Ervâdî bu ra da 

ve fat et ti ve Dîbâ Mes ci di’nin hazîre si ne 

def ne dil di.

Eser le ri. Ah med el-Ervâdî ta sav vu fun 

ya nı sı ra tef sir, ha dis, fı kıh, kelâm ve Arap 

di li sa ha la rın da ço ğun lu ğu risâle hac min-

de bir çok eser te lif et miş olup bun la rın 

sa yı sı nı ken di si 120 ola rak ve rir. Baş lı ca 

eser le ri şun lar dır: 1. en-Nûrü’l-ma¾har 

fî ¹arîšati’ş-ŞeyÅi’l-Ek ber (fî şer¼i’½-Øa-
lâti’l-vüs¹â li’ş-ŞeyÅi’l-Ek ber). Muh yid din 

İb nü’l-Arabî’ye ait ese rin şer hi dir (Ka hi re 
1948; nşr. Cev de Mu ham med Ebü’l-Yezîd 
el-Mehdî ve Mu ham med Ab dülkådir Nas-
sâr, Ka hi re 2009). 2. el-£İšdü’l-ferîd fî 

£uluv vi’l-esânîd. Bu eser de Ervâdî’nin 

kim ler den ders al dı ğı, han gi ilim ve ta-

ri ka tın icâze ti ne sa hip bu lun du ğu kı sa-

ca an la tıl mış tır. Ese rin son say fa sın da 

Gü müşhânevî’ye ver di ği icâzet met ni-

nin yer al dı ğı mü el lif nüs ha sı Mah mud 

Ervâdî’nin

el-£İšdü’l-ferîd
fî £uluvvi’l-
esânîd  adlı

eserinin

müellif hattı

nüshasının

ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Bağdatlı
Vehbi Efendi,
nr. 731)




