
E Y Ü P S U L T A N S E M P .O Z Y U M U 

TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA 
•• 

EYUPSULTAN 
S,EMPOZYUMU 

IX 
TEBLiGLER 

EYÜP BELEDİYESİ 
KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ 

Tel: (0212) 563 16 65- 616 00 98 

Fax: (O 212) 616 00 78 

http: www.eyup.bel.tr 

e-mail: kultur@eyup.bel.tr 

I X 



T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T 

EYÜP BELEDİYESİ 

KÜLTÜR YA YlNLARI 

35 

GENEL YÖNETİM 

AHMET MALA TY ALI 

YAYlN SORUMLUSU, 

İRFAN ÇALIŞAN 

GRAFiK TASARlM, 

Y AZIEVi İLETiŞiM HİZMETLERİ 
0212 518 30 06 

BASKL 

FSF PRİNTİNG HOUSE 
0212 690 89 89 

BASILDIGI YER 

İSTANBUL 

BASKI T ARİHL 

ARALIK 2005 

ISBN 

975-6087-02-1 

Eyüpsultan Sempozyumu kitabında kullanılan, 

tebliğ sahiplerine ait olanlar dışındaki görsel malzemeler 

Eyüp Belediyesi, Kazım Zaim ve Yazıevi İletişim Hizmetleri arşivlerine aittir. 

Kitaptaki tüm yazıların ve görsel malzemelerin 

yayın hakkı Eyüp Belediyesi'ne aittir. 

Bir başka yerde izinsiz olarak yayınlanamaz ve kullanılamaz. 

Y L A 

l 
r 



T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

EYÜP’TE B‹R MELÂMÎ

LÂ’LÎZÂDE 
ABDÜLBÂK‹ EFEND‹

Haflim fiAH‹N

Z

1978 y›l›nda Bolu’nun Göynük ilçesine ba¤l› Pelitçik Köyü’nde do¤du.  
1998 y›l›nda Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.  

1998 y›l›nda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dal›nda Yüksek Lisans’a bafllad›. 

2001 y›l›nda “Osmanl› Devleti’nin Kurulufl Döneminde Abdalân-› Rum (1300-1400)” 
adl› yüksek lisans tezini tamamlad›. 

2001 y›l›nda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü 
Ortaça¤ Tarihi Bilim Dal›’nda doktora e¤itimine bafllad›. 

Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde görev yapmaktad›r.

224



Tebli¤imizin konusu olan Lâ’lîzâde Ab-
dülbâki Efendi’nin mensubu oldu¤u Bayra-
mi Melamîli¤inin kökenleri, VIII. yüzy›l›n
sonlar›nda Horasan’da ortaya ç›kan ve IX.
yüzy›ldan itibaren Niflabur merkez olmak
üzere Merv, Herat ve Belh gibi Irak flehir-
lerindeki esnaf zümreleri aras›nda yay›lan,
cezbeye a¤›rl›k veren ve ad›na Melâmetî-
lik denilen tasavvuf ak›m›na dayan›r. Bu
ak›m›n kurucusu olarak Hamdun el-Kassâr
kabul edilir.

Melâmîlik Osmanl› dönemindeki en
önemli temsilcisi Hac› Bayram-› Veli’nin
halifelerinden Bursa’l› B›çakç› Ömer De-
de’dir. Ömer Dede’nin temsil etti¤i bu an-
lay›fla Bayramiyye Melâmîli¤i ad› verile-
cektir. Hac› Bayram’›n di¤er halifesi Ak-
flemseddin ile aralar›nda geçti¤i rivayet
edilen bir münakafla neticesinde h›rka ve
tâc› reddederek zühdî tasavvuftan farkl›,
kuvvetli cezbeye daha fazla önem veren
bir anlay›fl› tercih eden B›çakç› Ömer De-
de, h›rka, tâc ve zikir gibi geleneksel tari-
kat ritüellerini terk etmek suretiyle Vah-
det-i Vücut’çu anlay›fl› benimsemifltir1.
Ömer Dede’nin bu anlay›fl› halifesi Bünya-
min Ayâfli taraf›ndan sürdürülmüfltür. Bay-
rami Melamîleri bafllar›ndaki bir anlamda
di¤er tarikatlarda fleyh kelimesiyle anlam›-

n› bulan flahsa kutup ad› vermifllerdir. An-
cak Melâmîlerdeki anlay›fl di¤er tarikatlar-
dan biraz farkl›d›r. Zira onlar benimsedik-
leri vahdet-i vücud anlay›fl›n›n da etkisiyle
kutuplar›n› bütün cihan›n hakimi ve yega-
ne tasarruf sahibi flahsiyet olarak görmek-
tedirler. Elbette bu durum ilerleyen dö-
nemde Osmanl› merkezi idaresi ile Bayra-
mi Melâmîlerinin aras›n›n aç›lmas›na ve
Osmanl›lar›n Melâmîleri siyasi bir tehdit
unsuru olarak görerek, takibat alt›na alma-
lar›yla sonuçlanm›flt›r. Bu takibata u¤rayan
ilk Melâmî kutbu Ayaflî’nin halifesi Pir Ali
Aksarayi olmufltur.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Ni¤-
de yak›nlar›ndaki Aksaray’da, yaflam›fl olan
Pir Ali Aksarayi (ö. 1528) mehdîlik davâ-
s›nda oldu¤u ve “cennetin dört ›rma¤› be-
nim hânemde mevcuddur” dedi¤i fleklinde
yap›lan ihbarlar neticesinde bizzat Sultan
Süleyman taraf›ndan teftifl edilmiflse de
suçsuz oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Pek çok mürid
yetifltirmifl olan Pir Ali Aksarayi’nin en ta-
n›nm›fl halifelerinden birisi Pir Ahmed
Edirnevî olup, bu zat Eyüp’te Defterdar
Camii haziresinde gömülüdür2. Pir Ali Ak-
sarayi’den sonra kutbiyyet, Melâmîli¤in ‹s-
tanbul’a girmesini sa¤layan ve ayn› zaman-
da o¤lu olan ‹smail Ma’flukî’ye geçmifltir. 

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

1 Ahmet Yaflar Ocak, “XVI.-
XVII. Yüzy›llarda Bayrâmî
(Hamzavî) Melâmîleri ve Osmanl›
Yönetimi”, Belleten, LXI/230
(1997), s. 94; Ayn› yazar, Os-
manl› Toplumunda Z›nd›klar ve
Mülhidler, ‹stanbul 1997, s. 252-
253.

2 Nev’izâde Atâyî, Hadaiku’l-
Hakaik fî Tekmileti’fl-fiakaik,
haz.: Abdülkadir Özcan, ‹stanbul
1989, s. 65.

Resim 1: Eyüp Otakç›lar’-
da fieyh Murad Buhârî
Tekkesi (Foto: Haflim
fiahin)
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Yafl› küçük oldu¤u için halk aras›nda
O¤lan fieyh ad›yla tan›nan ‹smail Maflûki,
rivayete göre, engin bir dini bilgiye sahip-
tir. ‹stanbul’a geldikten sonra k›sa süre içe-
risinde oldukça fazla say›da taraftar topla-
m›fl, tarikat›, flehirli esnaf ve tüccarlar ile
askerler aras›nda da yaymay› baflarm›flt›r3.
Henüz on dokuz yafl›nda olmas›na ra¤-
men, özellikle Ayasofya ve Süleymaniye
Camilerinde verdi¤i vaazlar neticesinde
onun bu kadar fazla mürid toplamas› ve
Vahdet-i Vücud’çu anlay›fl› öne ç›karak
afl›r› cezbeli yaflant›s›, k›sa süre sonra ba-
bas› gibi mehdilik iddias›nda bulundu¤u
flikayetleri üzerine yap›lan tahkikat sonu-
cunda fieyhülislam Çivizade Muhyiddin
Mehmed Efendi’nin fetvas›yla4 1528 y›l›n-
da henüz yirmi bir yafl›nda iken on iki mü-
ridiyle birlikte öldürülmesiyle sonuçlan-
m›flt›r.

Bu olay Melâmîleri biraz olsun gizlen-
mek zorunda b›rakm›fl ve merkez ‹stan-
bul’un d›fl›na tafl›nm›flt›r. ‹smail Maflû-
kî’den sonra kutbiyyet makam›na geçen
Ahmed Sarbân (ö. 1539) tarikat› Hayra-
bolu’ya tafl›yarak Rumeli Melamîli¤i’nin

temelini atm›flt›r5. Ahmed Sarbân’dan son-
raki kutup olan Hüsameddin Ankaravî(ö.
1557)’nin son dönemlerine kadar merkezi
iktidar ile Melâmîler aras›nda sorun yaflan-
mam›fl, ancak onun çok cezbe sahibi ol-
mas› ve devlete karfl› bir harekete giriflece-
¤i flüphesiyle hapse at›lmas› ve ertesi sa-
bah ölü bulunmas› ortam› yeniden gergin-
lefltirmifl, bu gergin ortam Hüsameddin
Ankaravî’den sonra kutbiyyet makam›na
geçen müridi Hamza Bâli ile doru¤a ulafl-
m›flt›r. Melâmîlerin merkezini Bosna ve
havalisine tafl›yan Hamza Bâli, A. Yaflar
Ocak’a göre, belki bütün bir Osmanl› sufi-
li¤i tarihinin, mistik bir ideolojiye dayal›
en ilginç hareketlerinden birinin bafllat›c›-
s› olmufltur6. Hamza Bâli, bu bölgede k›sa
süre içerisinde etraf›na aralar›nda devlet
ricali ve yeniçerilerinde yer ald›¤› birkaç
bin mürid toplam›flt›r. Ancak k›sa süre
sonra afl›r› Vahdet-i Vücud’çu fikirlerin-
den dolay› Bosna meflayihi onun ümmi bir
zat olup irflada muktedir olamayaca¤›na
dair ‹stanbul’a yapt›¤› flikayet neticesinde
hakk›nda tahkikat yap›lm›fl, sonuçta fler’i
flerife muhalefet eyledi¤i hükmüne var›la-

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

3 Nev’îzâde Atâî
4 Reflat Öngören, Osmanl›

Toplumunda Tasavvuf, Anado-
lu’da Sufiler, Devlet ve Ulemâ
(XVI. Yüzy›l), ‹stanbul 2000, s.
296.

5 E. Ifl›n, “Melâmîlik”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi c. 4, s. 382.

6 A. Y. Ocak, Z›nd›klar ve
Mülhidler, s. 290.

Resim 2: Kalenderhâne
Tekkesi (Foto: Haflim

fiahin)
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rak fieyhülislam Ebussud Efendi’nin fetva-
s›yla katledilmifltir7.

Hamza Bâlî’nin ölümü Melâmîleri bir
kez daha gizlenmeye itmifl kendisinden
sonra kutbiyyet makam›na geçen Hasan
Kabâdûz halifeleri aras›nda özelikle Hüse-
yin Lâmekânî, Sultan III. Mehmed döne-
minde sadrazaml›k yapan Ferhad Pafla ile
yak›n iliflki kurmak suretiyle tarikat›n sa-
ray içerisine girmeye ve kendilerine di¤er
tarikatlar içerisinde yer bularak gizlenme-
ye çal›flm›fllard›r. Hasan Kabâdûz’dan son-
ra kutb olarak kabul edilen ‹dris-i Muhtefi
bu gizlili¤i en iyi baflaranlardan birisidir.
‹dris-i Muhtefi döneminde tarikat ‹stan-
bul’da özellikle fütuvvet ehli esnaf aras›n-
da yay›lm›flt›r. ‹dris-i Muhtefî’nin kendisi-
ni son derece dikkatli bir flekilde gizle-
mekle beraber çok say›da talebe yetifltirdi-
¤i de bilinmektedir. Bunlar aras›nda fiey-
hülislam Ebu’l-Meyâmin Mustafa Efendi,
fieyh Muhammed Muhyî, Veziriâzam Ha-
lil Pafla, fieyh T›flî gibi önemli flahsiyetle-
rin varl›¤› bilinmektedir. Onun yetifltirdi-
¤i talebelerinden birisi de La’lizade Abdül-
bâki Efendî’nin babas›n›n day›s› Sar› Ab-
dullah Efendi’dir8.

‹dris-i Muhtefî’den sonra kutbiyyet ma-
kam›na önce Hac› Bayram Kabâyî, daha
sonra da Sütçü Beflir A¤a geçmifltir. Saray-
da bostanc› oca¤›nda görev yapan ve bu
görevden emekli olan Beflir A¤a da gizlili-
¤e oldukça dikkat etmifl, müridlerine, fler‘-
i flerife riayet etmeleri hususunda mektup-
lar yazm›flt›r9. Ancak Sütçü Beflir A¤a da
z›nd›k ve mülhid oldu¤u gerekçesiyle fiey-

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  I X

7 Nev’îzâde Atâî, s. 70; Lâ’lî-
zâde Abdülbâki, Sergüzeflt, s. 37-
40; Abdülbâki Gölp›narl›,
Melâmîlik ve Melâmîler, ‹stanbul
1931, s.72 s. 72; Nihat Azamat,
“Hamza Bâlî”, TDV ‹slam An-
siklopedisi, 15, ‹stanbul 1997, s.
503.

8 Sar› Abdullah Efendi devlet
hizmetinde görev alm›fl, önce tezki-
reci, daha sonra da Reisülküttab
olmufl, Sultan IV. Murad’›n Ba¤-
dat’›n fethiyle sonuçlanan seferine
kat›lm›flt›r. Bu arada sûfî çevrelerle
iliflki kurmaktan geri kalmam›fl,
yak›n dostu ve hamisi Sadrazam
Halil Pafla vas›tas›yla Aziz Mah-
mud Hüdayi’ye, babal›¤› Hac›
Hüseyin A¤a vas›tas›yla da Me-
lâmîli¤e intisab etmifltir. Kendisi
bir Melâmî kutbu olmad›¤› halde
etraf›nda çok say›da flâir ve devlet
adam›n› toplamay› baflarm›fl, Edir-
ne Mevlevihanesi fieyhi Neflati
Ahmed Dede, Galata Mevleviha-
nesi Postniflini fiâir ‹brahim Cevrî,
Hüseyin Dede ve Lâ’lîzâde Abdül-
bâki Efendi’nin babas› Lâ’lî Meh-
med Efendi gibi tan›nm›fl kiflileri
yetifltirmifltir. Mevlana’n›n Mesne-
vi’sini flerh etti¤i için tarih kay-
naklar›nda kendisinden fiârih-i
Mesnevî olarak söz edilmektedir. 

9 “Her kim hilâf-› fler‘-i flerîf
hareket ider ise benden de¤ildir”
(Mektubun tamam› için bk.
Lâ’lîzâde Abdülbâki, Sergüzeflt, s.
51-53 )

Resim 3: Lâ’lizâde
Abdülbâkî Efendi’nin
mezar› 
Resim 4: Lâ’lizâde
Abdülbâkî Efendi’nin
mezartafl›
(Foto: Haflim fiahin)
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hülislam Sun’izâde Seyyid Mehmed Emin
Efendi’nin alelacele verdi¤i fetva uyar›nca
doksan yafl›n› aflm›fl oldu¤u halde Fener-
bahçe koyunda bo¤ularak idam edildikten
sonra cesedi denize at›lm›flt›r. Sütçü Beflir
A¤a, R. K›l›ç’›n ifadesiyle, Melâmîlerin
Osmanl› yönetimi taraf›ndan idam edilen
son flehidleri olmufltur10.

Beflir A¤a’n›n bu flekilde ölümü Melâmî-
lerin gizlili¤e daha da fazla önem verme-
leriyle sonuçlanm›flt›r. Öyle ki onun ölü-
müyle kutbiyyet makam›na gelen Bursal›
Seyyid Haflim Efendi’nin (ö. 1677) kendi-
sini müridlerinden bile gizledi¤ini Lâ’lîzâ-
de Abdülbâki Efendi’den ö¤renmekte-
yiz11. Bursal› Seyyid Haflim Efendi’nin
kutbiyyet makam›nda bulundu¤u dönem
ayn› zamanda tebli¤imizin konusunu olufl-
turan Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi’nin yafla-
d›¤› dönemdir. 

Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi 1679 y›l›n-
da ‹stanbul’da do¤mufltur. Babas› Lâ’lî
Mehmed Efendi, Sar› Abdullah Efendi’nin
k›z kardeflinin o¤ludur12. Medresede ye-
tiflti¤i anlafl›lan Lâ’lî Mehmed Efendi,
1697-1698 y›l›nda kad›l›k vazifesiyle
Mekke’ye gitmifltir. Mekke’den ayr›ld›ktan
sonra fiam’a gitmifl; fieyh Seyyid Mehmed
Murad-› Nakflbendî ile görüflmüfl, burada

on gün kald›ktan sonra ‹stanbul’a dönmüfl-
tür. Eylül 1701 tarihinde Anadolu Kazas-
kerli¤i görevine getirilmifl, ancak anlatt›k-
lar›n› bizzat Lâ’lîzâde’den dinledi¤ini söy-
leyen Müstakimzâde’nin ifadesiyle, baz›
kötü niyetli kimselerin iftiralar› neticesin-
de bir y›l sonra görevinden azledilerek ta-
raf-› saltanattan K›br›s’a Magosa Kalesine
sürülmüfl, 1119/1707 y›l›nda burada vefat
etmifltir13.

Lâ’lî Mehmed Efendi’nin Abdülbâki
Efendi’den baflka, Seyyid Abdullah Efendi
ad›nda bir o¤lunun daha oldu¤u bilinmek-
tedir14. Ad› geçen Seyyid Abdullah Efen-
di’nin Haleb kad›s› iken 1726-1727 y›l›n-
da öldü¤üne dair verilen bilgiden yola ç›k-
mak suretiyle iyi bir medrese e¤itimi gör-
dü¤ünü tahmin etmek mümkündür.

Abdülbâki Efendi’nin ad›, Müstakimzâ-
de’nin bizzat kendi a¤z›ndan duydu¤unu
söyledi¤i bir rivayetine göre, Seyyid Ha-
flim Efendi taraf›ndan konulmufltur. Müs-
takimzâde’nin bu rivayetine inanmak ge-
rekirse, ilk iki çocu¤u k›z olan Lâ’lî Meh-
med Efendi, han›m› üçüncü kez hamile
kald›¤›nda do¤ruca Seyyid Haflim Efen-
di’nin yan›na giderek, erkek çocu¤u arzu-
sunda oldu¤unu bu noktada kendisi için
duada bulunmas›n› istemifl, bir süre mura-
kabeye dalan Seyyid Haflim Efendi, daha
sonra Lâ’lî Mehmed Efendi’ye dönerek
müjdeyi vermifl, ve do¤acak olan erkek
çocu¤a Abdülbâki ad›n› verilmesini iste-
mifltir15.

Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi’nin Melâmî-
lik ile münasebeti babas›n›n gayretleri sa-
yesinde çocuklu¤unun ilk devrelerine ka-
dar uzanmaktad›r. Babas› henüz dokuz ay-
l›k bir bebek iken onu Seyyid Haflim Efen-
di’ye götürmüfltür. Müstakimzâde, Lâ’lî
Mehmed Efendi’nin, o¤lu Abdülbâki Efen-
di’yi toplant›lara götürdü¤ünü, kuca¤›na
veya dizlerine al›p ona hofl bir nazar ile
bakt›¤›n› yine Abdülbâki Efendi’nin a¤z›n-
dan anlatmaktad›r16. Lâ’lî Mehmed Efendi,
o¤lunun hem dinî hem de zahirî ilimlerle

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

10 Rüya  K›l›ç, “Bir
Tarikat›n Gizli Direnifli: Bayrami
Melâmîleri veya Hamzavîler”
Tasavvuf, Say›: 10 (Ocak-
Haziran 2003),  s. 253.

11 Sergüzeflt, s. 56.
12 Müstakimzâde, vr. 72a;

Mehmet Nermi Haskan, Eyüpsul-
tan Tarihi, ‹stanbul 1996, s. 185;
Nihat Azamat, “Lâ’lîzâde Abdül-
bâki”, TDV ‹slam Ansiklopedisi,
27, ‹stanbul 2003, s. 90.

13 Müstakimzâde, vr. 72b.
14 Ramazan Muslu, Osmanl›

Toplumunda Tasavvuf (18. Yüz-
y›l), ‹stanbul 2004, s. 521, n.
2874.

15 Müstakimzâde, vr. 73a.
16 Ayn› yerde.

Resim 5: Abdülbâkî
Efendi’nin mezar›n›n baflka

bir aç›dan görünüflü
(Foto: Haflim fiahin) 
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küçük yafltan itibaren iç içe olmas›n› sa¤-
lam›fl, onu Melâmî sohbetlerine götürme-
nin yan› s›ra, o¤luna Mesnevi’yi, ‹bnü’l-Fâ-
r›z divan›n›, Davud-› Kayseri’nin Füsûsü’l-
Hikem flerhini okutmufltur. Babas›n›n ken-
disine karfl› bu derece ilgili davranmas›,
ileride Lâ’lîzâde’nin onun için “âlim-i rab-
bânî, âmil-i hakkânî ve mürflidim” demek
suretiyle anmas›na neden olacakt›r17.

Böylelikle küçük yafl›nda kendini tasav-
vufî hayat›n ortas›nda bulan Abdülbâkî
Efendi ayn› zamanda medresede de e¤itim
görmüfltür. 30 Nisan 1696’da bafllad›¤›
medrese e¤itimi s›ras›nda di¤er ilimlerin
yan›s›ra riyâziye ve felsefe e¤itimi de al-
m›flt›r. Bir süre Hubyar Mahallesindeki
Katib Mustafa Efendi Medresesinde mü-
derrislik yapm›fl, bu görevinden azledil-
dikten sonra, babas›n›n ölümüne yak›n
Kudüs Monlas› olarak tayin edinmifltir18.

Bu arada sûfî çevrelerle iliflkisini de sür-
dürmüfl ve daha önce babas› Mekke kad›s›
iken tan›flt›klar› Nakflbendî/Müceddidî
fieyhi Murad Buhari’ye19, fleyhin ‹stanbul’a
geldi¤i 1708 y›l›nda intisab ederek Melâ-
mîli¤in yan› s›ra Nakflbendîli¤i de benim-

semifltir. Onun Nakflbendîli¤i benimseme-
sinde Melâmîlerin devlet takibinde olma-
s›n›n etkili oldu¤u düflünülebilir. Ancak
kendisi bunun sebebini Bayramî Melâmîli-
¤i ile Hâcegân tarikinin birbirine benze-
mesi olarak aç›klamaktad›r20.

Abdülbâki Efendi k›sa süre içerisinde
devlet içerisinde dostlar edinmeyi baflar-
m›flt›r. Bu arada Kutbiyyet makam›na fiey-
hülislam Paflmakç›zâde Seyyid Ali Pafla
geçmifl ve Melâmîleri tamamen kendi ka-
bu¤una çekmifltir. Bu durum onlar›n idare
ile yak›nlaflmalar›n› ve bir huzur ortam›n›n
do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu huzur ortam›n-
dan Lâ’lizâde Abdülbâki Efendi de etkilen-
mifl olmal› ki onu Kudüs Monlal›¤› görevi-
ne bafllad›ktan k›sa bir süre sonra, 1711 y›-
l›nda ileride kutup olacak olan Sadrazam
fiehid Ali Pafla’n›n hocal›¤›n› yaparken gö-
rüyoruz21.

Sadrazam Damad Ali Pafla ile yak›n ilifl-
kisi olan Abdülbâki Efendi, 1711 y›l›nda
Tevkiî Câfer Çelebi Medresesinde müder-
rislik yapm›fl, bir süre sonra buradan ayr›-
larak Hoca Hayreddin Medresesinde gö-
rev yapmaya bafllam›flt›r. 1714 y›l›nda
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17 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90.

18 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
Osmânî, III, s. 298; M.N. Has-
kan, s. 185.

19 Nakflbendiyye tarikat›n›n
Müceddidiyye kolunun Anadolu
ve ‹stanbul’daki ilk temsilcisi olan
fieyh Murad 1645 y›l›nda Kefl-
mir’de do¤mufltur. ‹yi bir e¤itim al-
d›ktan sonra, Hindistan, Ba¤dat,
Mekke, M›s›r ve fiam’da dönemin
tan›nm›fl fleyhlerinden ders ve icazet
alm›fl daha sonra fiam’da Muradî
Medresesi’ni kurmufltur. 1681
y›l›nda Eyüp’e gelerek burada 5
y›l kald›ktan sonra tekrar fiam’a
dönmüfl, ancak burada kendisine
yap›lan bir sayg›s›zl›ktan dolay›
1708 y›l›nda yeniden ‹stanbul’a
gelmifltir. ‹stanbul’da mürid say›s›
artmaya bafllay›nca Sadrazam
Çorlulu Ali Pafla taraf›ndan Bur-
sa’ya sürgün edildiyse de af-
fedilerek ‹stanbul’a dönmüfl ve
Otakç›lar’da kendi ad›yla an›lan
tekkede 23 Ocak 1720 tarihinde
vefat edinceye kadar faaliyetlerini
devam ettirmifltir. (Zeki Tekin,
“fieyh Murad Tekkesi ve Vak›f-
lar›”, Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
say›: 2, Van 2001, s. 427-430) 

Melâmîlerle yak›nl›¤› aflikar
olarak bilinen fieyh Murad Efendi
Nakflbendiler ile Melâmîler aras›n-
da bir yak›nl›k oluflturmay› baflar-
m›fl, devletin takibat›ndan kurtul-
mak isteyen Melâmîlerin pek ço¤u
ona tâbi olmufllard›r. Hatta A.
Gölp›narl›, Onun Bursa’ya sürül-
mesinin nedeni olarak fieyh Murad
ile Paflmakç›zâde Seyyid Ali Pafla
aras›ndaki yak›nlaflmay› gösterir.
fieyhin ölümünden sonra da tek-
kesini oldukça faal oldu¤u tekkeye
yap›lan vak›flar›n çoklu¤undan
anlafl›lmaktad›r. Baflbakanl›k Os-
manl› Arflivi Cevdet Evkaf Tas-
nifinde bu tekke ile ilgili ço¤u vak›f
tevcihleri olan pek çok belge bulun-

Resim 6: Sokullu Mehmed
Pafla Çeflmesi
(Foto: Haflim fiahin) 
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Sadrazam Damad Ali Pafla maiyetinde
Mora Seferine kat›lm›fl, sefer dönüflü mü-
derrislik görevine bu kez fieyhülislam Ze-
keriyya Efendi Medresesinde devam et-
mifltir. 1716 y›l›nda yap›lan Avusturya se-
feri Melâmîler aç›s›ndan oldu¤u kadar Ab-
dülbâki Efendi aç›s›ndan da hüsranla neti-
celenmifltir. Zira, Avusturya ile yap›lan
Petro Varadin Savafl› esnas›nda ayn› za-
manda dönemin kutbu olan Sadrazam Ali
Pafla’n›n bafl›ndan vurulmak suretiyle fle-
hid olmas›n›n ard›ndan, yenilginin sorum-
lusu olarak kabul edilen Sadrazam›n hoca-
s› olmas› hasebiyle Abdülbâki Efendi de
kâhinlik suçlamas›yla tutuklan›p Belgrad
Kalesi’ne hapsedilmifltir22. Bu arada Ali Pa-
fla’n›n daha önceden 1716 Eylül’ünde Ku-
düs kad›s› olmas›na dair ç›kard›¤› tâyin
ferman› geçersiz say›lmak suretiyle bu gö-
revinden azledilmifl ve ayn› y›l Limni ada-
s›na sürgüne gönderilmifltir23. Ancak fleyhi
Murad Buhârî’nin Sultan III. Ahmed nez-
dinde yapt›¤› giriflimler neticesinde affedi-
lerek on sekiz ay Limni’de sürgün hayat›
yaflad›ktan sonra ‹stanbul’a geri dönmesi-
ne izin verilmifltir. Lâ’lîzâde Abdülbâkî
Efendi ‹stanbul’a döndükten sonra Valide
Sultan Medresesi’ne müderris olarak tayin
edilmifltir.

Melâmî-meflrep bir Nakflilik anlay›fl›n›
benimseyen ve Eyüp Otakç›lar’da bugün
kendi ad›yla an›lan tekkesinde ((RReessiimm 11))
faaliyet gösteren fieyh Murad Buhârî-i
Nakflibendi’ye intisab etmifl olan
Abdülbâki Efendi 1720 y›l›nda fleyhinin
ölümünden sonra onun sahip oldu¤u mis-
yonu en iyi flekilde sürdürmeye bafllam›fl,
Melâmîlik ile bafllayan hayat›n› her geçen
gün biraz daha Nakflbendili¤e kayd›rmaya
bafllam›flt›r. 1725 y›l›nda Valide Sultan
Medresesi müderrisli¤i görevini sürdürür-
ken Kudüs Kad›l›¤›na gönderilmifltir. An-
cak bilinmeyen bir nedenle bu görevine
bafllayamadan azledilmifltir. 

Ancak O, ülkede bar›fl ve huzur ortam›-
n›n hüküm sürdü¤ü Lale devrinde hem
Sultan III. Ahmed ile hem de devletin di-
¤er ileri gelenleri ile aras›nda yak›n bir ba¤
kurmay› baflarm›flt›r. Bu dönemde Abdül-
bâki Efendi ile ayn› tasavvufi görüflü pay-
laflan pek çok tan›nm›fl isim vard›r. Bunlar
aras›nda Reisülküttâb Mustafa Efendi, Ah-
med Arifî Pafla, Defterdar Sar› Mehmed
Pafla gibi devlet adamlar› ile Mehmed Ra-
flid, Mustafa Sami, Osmanzâde Tâib, Ha-
beflizâde Rahîmî ve Nedim gibi tarihçi ve
flairler say›labilir24. Lâle Devrinin nefleli si-
mas› Sadrazam Nevflehirli Damad ‹brahim
Pafla bu dönemde onlar›n hamisidir.

Merkezi yönetim ile aras›n› iyi tutan
Abdülbâki Efendi, 1730 y›l›nda M›s›r
Mollas› olarak görevlendirilmifl, ayn› se-
nenin sonunda ‹stanbul’a geri ça¤r›larak
kendisine Mekke-i Mükerreme pâyesi tev-
cih edilmifltir25. Lâle devrini sona erdiren
Patrona Halil Ayaklanmas›nda iktidara ya-
k›n olan hemen herkes bir flekilde cezalan-
d›r›lmaya bafllay›nca, Abdülbâki Efendi de
kendisini güvence alt›na almak amac›yla
bir süre gizlenmek sorunda kalm›flt›r.
Ayaklanman›n olumsuz etkileri bertaraf
edildikten sonra tekrar idareye yak›nlafl-
m›fl ve Sultan I. Mahmud taraf›ndan 1737
y›l›nda ‹stanbul kad›s› olarak görevlendi-
rilmifl, daha sonra Anadolu kazaskerli¤i

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

maktad›r. Bu belgelerden tekkenin
faaliyetleri, fleyh de¤ifliklikleri ve
gündelik yaflam hakk›nda da bilgi
edinilebilir. Bunlardan baz›lar›
için bk. BOA.CE 49, 1807,
1987, 3623, 4798, 4937, 5055,
8786, 10247,  11159, 15508,
16244, 16590, 20661, 22312,
25438, 27144; 29944, 31783.

20 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90-91.

21 Ekrem Ifl›n, “Abdülbâki
(La’lîzade)”, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, 1, ‹stanbul
1993, s. 28.

22 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90.

23 A. Gölp›narl›, s. 153; R.
Muslu, s. 521; E. Ifl›n, s. “Abdül-
bâki (La’lîzade)”, s. 28.

24 E. Ifl›n, “Abdülbâki
(La’lîzade)”, s. 28.

25 R. Muslu, s. 521.
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Efendi’nin mezar›n›n

içinde bir mezar 

230



pâyesi verilmiflse de26, bu defa kendisi
1740 y›l›nda görevinden istifa ederek,
Eyüp’te yapt›rd›¤› Kalenderhâne tekkesi-
ne ((RReessiimm 22)) yerleflmifl, bir daha devlet ifl-
lerine kar›flmayarak hayat›n›n sonuna ka-
dar burada eserlerini kaleme alm›flt›r. 

Kaynaklarda Abdülbâki Efendi’nin
1746 y›l›nda burada vefat etti¤i ve ölme-
den önce vefat tarihini söyledi¤i bir m›sra
ile belirtti¤i rivayet edilir27.  Mezar› bugün
Kalenderhâne Tekkesi ya da Özbekler
Tekkesi ad›yla bilinen ve Sokollu Meh-
med Pafla çeflmesinin karfl›s›nda müftülük
binas›n›n bulundu¤u tekkenin yola bakan
k›sm›nda yer almaktad›r28. ((RReessiimm 66)) Üstü
aç›k bir flekilde bulunan mezar›n demir
parmakl›klarla çevrili k›sm›n›n içinde ken-
disinden baflka iki mezar tafl› daha bulun-
maktad›r.

Oldukça hareketli bir yaflam geçiren ve
daha bebekli¤inden itibaren babas› vas›ta-
s›yla kendisini Osmanl› Tasavvuf yaflant›-
s›n›n içinde bulan Lâ’lîzâde Abdülbâki
Efendi talebesi Müstakimzâde Süleyman
Sadeddin Efendi’nin verdi¤i bilgilerden
anlafl›ld›¤›na göre ölümüne kadar babas›y-
la birlikte dönemin kutbu Bursal› Seyyid
Haflim Efendi’ye mensuptur. Haflim Efen-
di’den sonra s›ras›yla önce fieyhülislam
Paflmakç›zade Seyyid Ali Efendi’ye ard›n-
dan da Sadrazam fiehid Ali Pafla’ya intisab
etmifltir. Ancak fiehid Ali Pafla’dan sonra
kimin kutup oldu¤unu bilmedi¤ini bizzat
itiraf etmektedir. Lâ’lîzâde Abdülbâki
Efendi’nin dönemin kutbunun kim oldu-
¤unu bilmemesinde yukar›da da belirtildi-
¤i üzere, Melâmî kutuplar›n›n kendilerini
gizleme politikalar›n›n da bir sonucu ola-
rak, gittikçe Melâmîlikten uzaklaflmaya ve
intisab etti¤i fieyh Murad-› Nakflibendi
vas›tas›yla Nakflbendîli¤e yak›nlaflmaya
bafllam›fl olmas›n›n etkili oldu¤u düflünüle-
bilir. Zira Eyüp’te kurdu¤u tekke Nakfl-
bendî tekkesi olarak faaliyetini sürdürmüfl-
tür. Ancak burada flu hususu da ifade et-
mek gerekir ki, Abdülbâki Efendi’nin fie-

hid Ali Pafla’dan sonraki Melâmî kutuplar›-
n› bilmedi¤i yine bu ifadesinden anlafl›l-
maktaysa da, bu ifadeden hâla kendisini
kabul edecek kutup bekledi¤i dolay›s›yla
Melâmîyyenin içinde gördü¤ü ya da gör-
meye çal›flt›¤› da aç›kça görülmektedir. 

Abdülbâki Efendi’nin tekkesinde yetifl-
tirdi¤i müridleri hakk›nda kaynaklarda
bilgi bulunmamaktad›r. Onun fleyhli¤i sü-
resince Eyüp’teki tekkede pek çok mürid
yetifltirdi¤i tahmin edilebilir. Kesin olarak
bildi¤imiz ise, kendisi hakk›nda en orijinal
bilgileri veren Müstakimzâde Süleyman
Sa’deddin Efendi29’nin kendisini daima
Lâ’lîzâde’ye yak›n görmek istedi¤i ve on-
dan hürmetle bahsetti¤idir. Ancak, Müsta-
kimzâde’nin onun müridi oldu¤unu söyle-
yebilmek için daha kuvvetli delillere ihti-
yaç vard›r.  

Yetim mahlas›yla fliirler de yazan Ab-
dülbâki Efendi’nin çok say›da eseri bulun-
maktad›r. Bunlar›n en bilinenleri s›ras›yla
Sergüzeflt, Mebde ve Mead, Zeyl-i Mesle-
kü’l-Uflflak, Hediyyetü’l-Müfltak, Risalet’l-
Muradiyye fi Tarikati’n-Nakflbendîyye,
Tercüme-i Risale-i Ünsiyye, Tercüme-i
Silsiletü’l-Arîfin say›labilir. Ayr›ca ‹nsan-›
Kâmil, Kimya-y› Saadet baflta olmak üze-
re çok say›da tercümeleri de vard›r.
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26 Mehmed Süreyya, s. 298.
27 Müstakimzâde, vr. 73a.
28 M.N. Haskan, s. 61; A.

Nezih Galitekin-‹lhami Yurdakul,
“‹stanbul Türbeleri”, ‹stanbul
Araflt›rmalar›, say›: 2 (Yaz
1997), s. 103.

29 Ömrünün hemen hemen
tamam›n› eser yazmakla geçiren
Müstakimzâde, Nakflbendi fleyhi
olmas›n›n yan› s›ra çok ünlü bir
hattat olarak da bilinir. 1787
y›l›nda ‹stanbul’da vefat eden
Müstakimzâde Süleyman Saded-
din Efendi’nin mezar› Zeyrek
civar›ndaki So¤uksuyu Medresesi
yak›n›nda, Mehmed Emin
Tokâdî’nin kabrinin yan›ndad›r.
Adil Özseven, “‹stanbul’da
Ziyaret Yerleri II”, Türk Folklor
Araflt›rmalar›, say›: 99 (Ekim
1957), s. 1584; E. Ifl›n, “Abdül-
bâki (La’lîzade)”, s. 28; R. Mus-
lu, s. 523.

Resim 8: Abdülbâkî
Efendi’nin mezar›n›n
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