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TÂHÎ, Abdurrahman

Meyâsin Ha nım’dır. Bü yük de de le ri nin Hülâ gû’ nun Bağ dat’ı is tilâ et me si nin (1258) ar dın dan böl ge ye gel dik le ri ri va yet edi lir. Ba ba sın dan ve Mol la Ab düs sa med, Mol la Zi yâ ed din Arvâsî, Mol la Re sul Si pî kî, Mol la Ab dur rah man Me le kendî gi bi âlim ler den ders oku yup icâzet al dı ve Is pa hart’taki med re se de ders ver me ye baş la dı. Bu yıl lar da Rifâiy ye ta ri ka tı na in ti sap etti, bir sü re son ra Kådirî şey hi Ab dülbârî Çar çâ hî’ ye mü rid ol du. Sey rü sülûkü nü ta mamla yıp hilâfet al dı. An cak Kådirî hilâfetiy le ye tin me yip Nak şi bendîHâlidî şey hi Sıbga tul lah Arvâsî’ye de in ti sap etti. Şey hi nin em riy le bir sü re Is pa hart’ta ka dılık yap tı. Da ha son ra onun ya nı na dö nüp do kuz yıl hiz me tin de bu lun du ve hilâfet alıp irşad gö re vi ne baş la dı. Bu dö nemde hac ca gitti, hac dö nü şü yi ne şeyhi nin emriy le Bitlis Nur şin’e (Gü roy mak) yerleş ti. Şey hi vefat edin ce onun yeri ne geç ti. Hâli diyye ta rikatı Abdur rah man Tâhî saye sin de böl ge de hız la ya yıl ma ya başladı. Dergâhı kı sa za man da önem li bir ilim ve ta sav vuf mer ke zi ha li ne gel di. Haya tı boyun ca ilim ve ir şad la meş gul olan Tâhî böl ge hal kının dinî, ahlâkî, kül tü rel ve as kerî ba kım dan ko run ma sı na yardım cı ol du. Os man lıRus sa va şın da hal kı ci hada teş vik et ti. Hizmetle rin den do la yı Osman lı Devle ti ta ra fından üçün cü de re ceden Mecîdî nişa nı ile ödüllen di ril di. Tâhî, Nur şin’de ve fat et ti.Tâhî’ye men sup çok sa yı da âlim ve muta sav vıf köy köy do la şıp il me hizmet etmiş, İslâm kar deş li ği ne, bir lik ve beraberli ğe bü yük kat kı da bu lun muş tur. Tâhî’ nin meş hur ha li fe le ri şun lar dır: Muham med Sâmi Er zincânî, İbrâhim Çok reşî, Halil Çok reşî, Mus ta fa Bit lisî, Sü ley man Bitlisî, Yu suf Bit lisî, Ab dülhâdî Çarçâhî, İbrâhim Bu la nıkî, Sey yid Tâhir Aberî, Ahmed Taşke senî, Ab dul lah Hizânî, Abdullah Nurşî nî, Re şid Nurşînî, Şeyh Sey yid Si irdî, Şeyh Abdül kahhâr Zo kaydî Si irdî, Şeyh Ab dül ha kim Si irdî, Şeyh Ab dül ka dir Melekendî, Şeyh Yu suf Hı nısî, Şeyh Fethul lah Verkånisî. Tâhî, “Haz ret” la ka bıy la tanınan oğlu Molla Mu ham med Ziyâed din (ö. 1923) yetişin ce ye ka dar ha li fe ola rak yeri ne damadı Şeyh Fet hul lah Verkånisî’yi bı rak mış tır 
(Necmeddinb.MuhammedNakşibendî,
s. 400-401).Kü çük yaş ta ağa be yiy le bir lik te Ab durrah man Tâ hî’ nin Nurs ya kın la rın da ki Tâh kö yün de ve Nur şin’de ki med re se le rin de ders oku yan Sa id Nur si, Tâhî’den öv güy le bah set miş tir (EmirdağLâhikası, s. 49). Tâhî’den son ra med re se ve ir şad hiz metle ri oğ lu Mu ham med Ziyâed din va sı ta sıy la 

am ca sı Sâlih Efen di’den sey rü sülûkü nü tamam la mış, onun ve fa tın dan son ra ir şad ma ka mı na otur muş, an cak 1880’de İran Kür dis ta nı ve İran Azer bay ca nı’nda is yan et miş, is yan bas tı rı la rak Tâif’e sür gün edilmiş, da ha son ra git ti ği Mek ke’de ve fat etmiş tir. Ta le be le rin den Sey yid Sıb ga tul lah Arvâsî şey hi nin her han gi bir ese ri nin ol madı ğı nı söy ler (ÖlekiMevlânâHâlidŞirvânî,
s. 83); bu nun la bir lik te Kürt çe kü çük bir ri sâ le ona nis bet edi lir (Ak¢de-iÎman, haz. 

KemalRaufMuhammed,Erbil2004).Tâhâyı Hekkârî’nin ba zı âyet ve ha disle re işârî yo rum lar ge tir di ği nak le di lir. Bir mec lis te ruh la il gi li soh bet eder ken meclis te bu lu nan âlim ler den bi ri, “Şeyh efen di ruh hak kın da ko nu şu yor, hal bu ki Al lah, ‘Re su lüm! Sa na ru hu so ru yor lar. De ki: Ruh rab bi min işi dir. Si ze onun hak kın da pek az bil gi ve ril miş tir’ (el-İsrâ17/85) buyu ru yor” de miş, bu nun üze ri ne şeyh efendi, “Doğ ru, fa kat âyeti kerîme de hay vanî ruh tan söz edil mek te dir, biz ise in sanî ruh tan bah se di yo ruz” ce va bı nı ver miş tir. “Mis vak la kı lı nan iki rek‘at na maz mis vaksız kı lı nan yet miş rek‘at na maz dan da ha ha yır lı dır” an la mın da ki ha di si (Müsned, 
VI,272;Hâkim,I,146) işârî mâna ve rerek, “Se nin hu zu run day mış gi bi kı lı nan iki rek‘at na maz sen siz kı lı nan yet miş rek‘at na maz dan da ha ha yır lı dır” an la mın da yorum la mış tır. Ha dis te yer alan “bisi va kin” sö zün de ki “kâf” har fi ni üs tün lü oku yup mu ha tap za mi ri ya par ve “si va” ke li me si ni de is tis na eda tı ola rak okur muş.
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ÿZe ki Tan

– —TÂHÎ, Abdurrahman
(1831-1886)

Nakþibendî-Hâlidîþeyhi.
˜ ™

Si irt Şir van’da doğ du. Tâhî (Tâg¢), Nurşînî nis be le ri ve Seydâ la ka bıy la ta nı nır. Baba sı Mol la Mahmûd b. Mol la Ab dül gafûr, an ne si Mol la Mu ham med Efen di’nin kı zı 

– —TÂHÂ-yı HEKKÂRÎ
(ö. 1853)

Nakþibendî-Hâlidîþeyhi.
˜ ™

Hakkâri’nin Şem din li (Şemdinan) il çe sinde doğ du. Hekkârî, Şem dinânî ve Nehrî nis be le riy le anı lır.  Böl ge de sey yid ola rak bi li nen bir ai le ye men sup tur. Tah si li ne ba ba sı Mol la Ah med’in ya nın da baş la dı. Ar dın dan Bağ dat, Sü ley ma ni ye, Ker kük ve Er bil’de dinî ilim le ri oku yup icâzet al dı. Hâlid elBağdâdî’nin ha li fe le rin den olan am ca sı Sey yid Ab dul lah va sı ta sıy la Bağ dâdî’ ye in ti sap ede rek hilâfet al dık tan sonra ir şad gö re vi için Ber de sur’a gön de ril di. Am ca sı nın ve fa tın dan son ra ilim ve ir şad fa ali ye ti ni Şem din li’nin Neh ri ka sa ba sın da kur du ğu med re se de de vam et tir di. Sıbgatul lah Arvâsî, Sey yid Fe him gi bi ha li fe le ri ni Ana do lu’nun de ği şik yer le ri ne ir şad için gön der di. Hâlid elBağdâdî ile ile ti şi mi ni mek tup lar la sür dür dü. İran yö ne ti mi gönlü nü ka zan mak için ken di si ne he di ye ler gön der diy se de şey hi nin uya rı sı üze ri ne on la ra kar şı me sa fe li bir ta vır al dı. Bir çokki şi ye hilâfet ve ren Tâhâyı Hekkârî’nin başlı ca ha li fe le ri şun lar dır: Kar de şi Mu hammed Sâlih, Sıb ga tul lah Arvâsî, Fe him Arvâsî, da ma dı Ab dü la had, Pîr Mu ham med Küfrevî, Şeyh Tâhâ, Mol la Resûl Sıb kî, Mevlânâ Ha cı Hakkârî, Sü ley man Ba ra dustî, Mol laMu ham med Münhânî, Ah med Meczûb. Esad Erbîlî (ö.1931), Ab dül ha kim Arvâsî 
(ö.1943), Ahmed Haz ne vî (ö.1949), Al var lı Mu ham med Lut fi (ö.1956) gi bi meş hur Nak şibendîHâlidî şeyh le ri nin sil si le le ri onun va sı ta sıyla Hâlid elBağ dâ dî’ ye ulaşır. Şem din li’de aç tı ğı tek ke ve med rese de kırk iki yıl ir şad faali ye ti ni sür dü ren Tâhâyı Hekkârî kı sa sü ren bir has ta lı ğın ar dın dan ye ri ne kar de şi Mu ham med Sâlih’in geç me si ni va si yet ede rek ve fat et  ti ve Neh ri’de def ne dil di. Ha bib, Mah mud, Alâed din ve Ubey dul lah ad lı dört oğ lun dan Ha bib genç yaş ta öl müş tür. Ubey dul lah
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