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Bugünün ve geleceğin Türkiyesi'nde İslam'ın yerini tartışabilme
miz için öncelikle bu ülkenin din tarihinin anlaşılmasının gerekli 
olduğu açıktır. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki, Osmanlı Devle
ti'nden Cumhuriyet Türkiyesi'ne intikal eden bu önemli mirasa dair 
ciddi bilgi boşlukları bulunmaktadır1 • Özellikle tasavvuf çevrelerinin 
Cumhuriyet dönemindeki uygulamalara uyum problemi ve bunun 
sancılarını yaşadıkları geçiş sürecinin üzerinde dikkatle durulması 
gereken bir dönem olduğu kanaatindeyiz. İşte bizim ele almayı istedi
ğim.iz konu da esasen bu geçiş süreci ile ilgili olacaktır. Bilindiği gibi, 
Osmanlı Devleti'nde zendeka-ilhad suçlamaları ile takibata uğrayan 
ve önde gelen şeyhleri öldürülen İkinci Devre Melamileri veya Bay
rami Melamileri yönetim tarafından potansiyel bir tehlike olarak kabul 
edilmiştir2. Burada ise Melfunilerin Muhammed Nılru'l-Arabi (ö.1887) 
ile başlayan oldukça farklı bir kesitini incelemeye çalışacağız. Ancak, 
başka bir çizgide duran Üçüncü Devre Melamııeri veya NO.ri.yye olarak 
bilinen bu kolun da zaman zaman şüpheyle karşılandığı ve dikkatleri 
çektiği göz ardı edilemez3• 

' Osmanlı Devleti'ode İslfun'ın mahiyet ve yerinin anlaşılmasına dikkat çeken bir çalışma için bkz. 
Ahmet Y;ışar Ocak, "lslam in tbe Ottoman Empire: A sociological fraınework fora new intcrpreı.at.ion", 
Jnıematio110/Jounıol o/Turl.islı Sıudies, vol.9, Nos.1-2 (Summer 2003), pp.183-198. 

'Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakılabilir; Ahmet Yaşar Ocak, Osmonlı Top/111111111do Z111dıklor ve 
Mıillıidler (/ 5.-17. Yiiryıllor), lsı.anbul 1998, 251-312. 

>Haririziide Kemaleddin (Ö.1882) meşhur eseri Tıbyômı Vesôili'/-Hoka'ik'da (Süleymaniye 
Küıtıphanesi, İbrahim Efendi, Fatih, Nr. 432/ Milli K0111pbane MFA (C) 441, fil, v.l44b-145a,2l5a· 
21 ?a. Melônıiyye 'nin Oçüa.cüsünüa Mıiceddidiyye-i Nakşibendiyye 'deıı bir şube olup şeyhi Muhammed 
Nuru'l-Arabi'ye nisbet edildiğini kaydeder. Diğer taraftan. Sadık Vicdani, Muhammed Nfiru'l-Ar.ıbi'nin 
Nakşibendiyye 'den aynlan Me/ômiyye·i Nfiriyye adında yeoi bir kolun kurucusu olup olmadığı üzerinde 
durur ve Haririzadc'nin bu konudaki görüşünün çok fazla kabul görmediğini belirtir (Tomor-ı Tunik-ı 
'Aliyye'den Melônıilik, İstanbul 1338-1340, s.84-85, 87, 95-100). Abdülbaki Gölpmarlı ise Melômilik ve 
Melômiler'de (İstanbul 1992, s.233) Şeyb'io Nakşi olamayacağını kaydeder.Ancak bu düşüncesinde daba 
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Nitekim konunun seçiminde böyle bir tarihi arka plana sahip Son 
Dönem Melamileri'nin Cumhuriyet Türkiyesi'ne hangi nitelik ve şart
larda ulaştığı sorusu etkili olmuşhır. En az bunun kadar önemli bir 
diğer husus, Üçüncü Devre Melamileri'nin tavrının Cumhuriyet yöne
timinin yeni ideallerine uygun düşüp düşmediğidir. Tekkelerin kapa
tılması ile birlikte tasavvuf çevrelerinde iki eğilim belirir. Bir kısmı 
kanunlara karşı pasif kalırken diğer kısmı muhalefet etmeyi tercih 
eder. Örneğin, Nakşibendilerin dini isyanların çoğuna aktif olarak 
katıldıkları ve bugün Türkiye'deki İslam'ın en güçlü eğilimlerinden 
birini temsil ettikleri biliniyor~. Oysa Cumhuriyet dönemine etkilerini 
sınırlı bir şekilde taşıyabilen Üçüncü Devre Melamileri yeni yönetimi 
karşılarına almamaya özen göstermişlerdi. 

Muhammed Nüru'l-Arabi'nin bayatı göz önüne alındığında, tasav
vufi eğilimi, Halveti, Ekberi, Üveysi silsilelerinin de bulunmasına 
rağmen esasen Nakşilik ve lv1elamllik olarak belirir. Muhammed 
Nfuu'l-Arabi önce Nakşi şeyhi Yusuf Efendi'ye daha sonra yine Nakşi 
şeyhi Kazanlı Abdülhalik Efendi'ye intisap etmiş, halifesi Şeyh Trab
zonlu Mustafa Efendi'den Nakşi icazeti alarak irşat ve teslike mezun 
olmuştur6• Ayrıca, 1843'teki hac yolculuğu esnasında Mekke'de 
Melami Derviş Muhammed ile görüştü7• Aslında, 1839-1870 arası 
Muhammed Nfu'un Rumeli Nakşiliği ile Melamilik arasında bir tasav
vuf sistemi tesis etmeye çalıştığı dönemdir. Bu dönemin bir özelliği, 
onun, Rumeli'nin çeşitli şehirlerindeki Osmanlı asker-sivil bürokratla-

sonra bir değişiklik olmuştur. Zira, 100 Sonıda Trir~iye 'de Mezhepler re Tarikotlar·da (İstanbul 1969, 
s.268-269) Meltimiyye-i Nflrlyye'mıı Nakşibe11diyye'run bir kolu olduğunu ileri sürer. 

'Thierry Zarcone, "Nakşibendiler ve Türkiye Cumhwiyeıi:Zulümden Yeniden Dini Siyasi ve 
Toph.ımsal Mevkiye Ulaşma (1925-1991)", Tıirkiye Griıılıiğıi, Yaz 1993, Sayı 23, s.99. 

'Muhammed Nüru'l-Anıbi'nin geniş ölçüde kayıtlara geçen bayatı hakkındaki bilgiler kendisiWn 
Menbarı 'ıı-Niır adlı risalesi (SUleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar, Nr.4363, v.26b-28b) ile llnde gelen 
bağlılarından Haıirizade Kernaleddin'in Tıbytiıı (ill, v215a-217a)'ına dayanmaktadır. Bunlardan 
yararlanılarak çeşitli eserlerde Şeyb'io biyografisi ele alınmıştır. Örneğin bkz. Vicdaru, s. 87-93; 
Galpınarh, Melti111ilik ve Meltimileı; s.231-242; Yakub Çiçek, Horiri;tide Me/ımed Kemtileddiıı:Hoyatı
Eser/eri ve 7ibyômi vestillrl-lıakaik fi beytiııi selcisili 'ı-ıarôik Mrılıtevası Kayııakları, Ôğr. Üyeliği Tezi 
1982; Yusuf Ziya inan, Seyyid'üf Me/ö111i Mıılıammed Nıır 'ıil Arabi (Hayatı-Şalısiyeti-Eserleri). lstanbul 
1971, s.10-26. 

' Vicdani, s.88,91; Glllpınarlı, Melti111ilik ve Melömileı; s.232,235,237. Vicdaıll (s.101), Muhammed 
Nünı'l-Arabi'nio Nakşibendi ve Halveti tarikatlanndan sülük ve irşiıd iznine sahip olup Kemaleddin, 
Ahmed es-Sıifi ve Abdürrahim Efendiler gibi önde gelen halifelerine iki tarikattan sülük ve irş5d izui 
verdiğim bildirir. 

7 Meııbau 'ıı-Niıı; v.27b-28a; Vicdani, (s.91-92,98) Şeyb'in hac esnasında McUiml Derviş Muhammed 
ile ilgi kurması ve Kemaleddin Efeadi'run eserinde omıo için Melômiyye-i Nrıri)!)'e adıyla bir kısım açtığı 
dikkate alınırsa kendisine Melami şeyhi dendiğinden haberdar olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtir. 
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rını etrafında toplayabilmesi, diğeri ise İstanbul'a yapbğı ziyaretler ile 
şehrin gündelik hayatında sahip olduğu tasavvuf anlayışını yayması
dır8. 1870 yılı hayatında önemli bir dönüm noktası olacaktır. Zira bu 
tarihte kendisine "kutbiyet" verildiğini açıklamış ve resmen Üçüncü 
Devre Melamuiği'nin kurucusu sayılmıştır9 • 

İstanbul'a yaptığı seyahatte Bayrami Melamilerini temsil eden 
Abdülkadir-i Belhi'yi (ö.1923) ziyaret ederek kendisine bağlamak, ve 
bu suretle. bütün Melamiler tarafından kutüpluğunun kabulünü tescil 
ettirmek istemişti. Diğer taraHan Abdülkadir Efendi, Bayrami Melami
leri'nin geleneğine bağlı kalarak melamiliğin esaslarını kendilerin
den farklı yorumlayan bu yeni şeyhi kibar bir üslupla reddetmişti10• 

Böylece 1880'lerden itibaren İstanbul'~a iki ayrı Melami zümresinin 
faaliyeti izlenebilir. İkinci devreyi temsil eden Bayrami Melamileri 
daha ziyade esnaf grubu içinde güçlü bir organizasyona dayanırlar
ken Üçüncü Devre Melamileri aydın çevrelerde rağbet görmüştür11 • Bu' 
geleneğin Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini göreceğiz. 

1 

Son dönem Mel§.ml geleneğinin Osmarilıdan Cumhuriyete taşıyı
cısı olarak dikkatimizi çeken şahsiyetlerin başında Fatih Türbedarı 
Ahmed Amiş Efendi (ö.1920) gelir. Şa'bamyye tarikatından Kuşa
daviyye şubesine mensup olan Ahmed A.ıniş Efendi'ye Gümüşha
neli Ahmed. Ziyaeddin Efendi tarafından Nakşibendi icazetnamesi 
verilmiştir. Bunun yanı sıra, Muhammed Nfuu'l-Arabi ile görüşmüş 
ve ondan da icazet almıştır12 • Esasen kırk yılı bulan hilafeti müdde
tince Halvetiyye pek az da Nakşibendiyye ica.zetnamesi vermiştir13 • 

Bununla beraber Amiş Efendi zamanının önde gelen bir Mel§.misi ola
rak tanınmaktaydı14 • O, tarikatların merasim, adab ve erkanından uzak 

'Ekrem Işın. "Melamilik'', DBİSTA 5, 386. 
'Gölpınarlı, Melamilik ve Melômileı; s.238-239; Işın, s.386. 
00Gölpınarlı. Melamilik ve Melamiler. s.239. 
11 Işın, s.386. 
12 Vicdani, s.101-104; Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evli)•a, TV, s.110; Süheyl Ünver, Anıişnôme, 

Süleymaniye Kıp. Defter Nr.960, s. 1-3; Nihat Azamat, "Ahmed Amiş Efeodi", TD viA, Il, 43-44. 
ı> Vicdani, s. 102. 
1'VicdaıU, s.101,102; Hüseyin Vassaf, kcodileıiode melamet neşesinin galip olduğunu kaydeder 

(s.11 O). Osman Nuri Ergin de Muhammed Nuru'l-Arabi ve Amiş Efendi arasında geçen bir konuşmaya 
dayanarak Muhammed Nuru'l-Arabi'nin bayatta iken ~ııtbiyeıin ona geçeceğini tebşir ettiğini kaydeder 
(Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul 1942, s. 163-164) ki ilcisi arasında böyle 
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kalarak siliklerini melametle irşad yöntemini tercih ediyordu15• Sadık 

Vicdani, onnn "Mücab.edatın bir kısmını Kuşadalı kaldırdı, mütebfild
sini da ben ref' ettiın" dediğini kaydeder. Ancak bu sözlere nüfuz ede
meyenlerin onu zamanın bir kısım "Melamiye-i laübfiliyesinden" say
mışlar ise de bunnn iftira olduğunu sözlerine eklemeyi ihmal etmez16• 

Belki de bu sü-i zandan dolayı olsa gerek Amiş Efendi'nin kendisine 
Melam.i denilmesinden fazlasıyla rahatsız olduğu, hatta bunu yasak
ladığı bilinmekted.ir17

. Halvetl-Melam.i geleneğine dayalı bir tasavvuf 
anlayışına sahip olan Amiş Efendi'nin etrafında toplanan Bursalı Meh
med Tahir, Babanzade Ahmed Naiın, İsmail Fenni Ertuğrul, Ahmed 
Avni Konuk ve Abdülaziz Mecdi Tolun' dan oluşan bir grup, öyle anla
şılıyor ki, aynı zamanda Melam.i meşrep Halvetilik ile Nurilik arasında 
ilişki sağlamada önemli rol üstlenmişlerd.ir18• Bu grp.p içinde konu
muzla doğrudan ilgili olmaları sebebiyle üzerinde duracağımız isimler 
Bursalı Mehmed Tahir ve Abdülaziz Mecdi Efendi'd.ir. 

Bursalı Mehmed Tahir (ö.1925) Haririzade ile Melam.i neşveyi 
benimsemiş ve Manastır Askeri Rüşdiyesi coğrafya öğretmeni iken 
Ustrumca'da Muhammed Nı1rü'l-Arabi'yi ziyaret ederek ona bağlan
mıştır. Bu dönemde Melamiliğin olduğıı kadar İttihad ve Terakk.i'niiı 
de önde gelen şahsiyetlerinden olan Bursalı Mehmed Tahir 1908'de 
Bursa milletvekili olarak Meclis-i Meb'usan'a girmiş ve . bu görevi 
1911'de sona ermiştir19• Mehmed Tahir, Amiş Efendi'den de istifade 
etmişt:lı. Nitekim kendisi tasavvuf anlayışını Halveti tarikatı, Melam.i 
meslek ve meşrebi olarak dile get:lımekted.ir20• 

Amiş Efendi'nin temsil ettiği Melami anlayışının Cumhuriyet döne
mine aktarılmasında özel bir yeri olan Abdülaziz Mecdi Efendi'nin 
(ö.1941) ise Osmanlı döneminde renkli bir siyasi hayatı olmuştu21 • 

bir bağ kurulması önemlidir. 

ıs Azamaı, Alııİled Amiş Efendi, s.44. 
16 Vicdani, Tomar-ı T11nık-1 'Aliyyede11 Halı•eti;ye, lsıanbul 1338-1341, s.82; Vassaf, s.1 1 O. 
17 Vicdani, Melamilik, s. ı 04. 
11 Işın, s.386. 
19Ômer Faruk Ak!ln, "Bursalı Mehmed TaJıir", TDViA, Vl, 453,454; Mustafa Kanı, Metinlerle 

Gli1111mıiz Tasawuf Haraketleri, lsıanbul 2002. s.115. Hayatı ve eserlerine dair bkz. AkOn, s.452-461; 
Muallim Vahyi, Miislı7nıaıılık ve Tıirklıiğıi Yükseltmeye Çalııaıılardan: Bursalı Tıilıir 81!)\ lsıanbul 1334; 
Gölpınarlı, Melfuııilik ve Melıimiler s.328-330. 

'°Vicdani, Melamilik. s.103. 
lı O. Meşrutiyetten sonraki ilk seçimlerde Balıkesir millervekili seçildi ise de !ıtibad ve Terakki 

Cemiyeti'nin muhalif kanadında yer aldı. Dolayısıyla ikinci seçimlerde dışanda kaldı. 1920'de tekrar 
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Mecdi Efendi, 1923-1924 yıllarında Şer'iye ve Evkaf Vekaleti müste
şarlığı yaptı. Vekaletin kaldırılması ile ismi onun yerine kurulan Diya
net İşleri Başkanlığı için söz konusu olduğunda Ankara' dan İstanbul'a 
döndü. Aslında, Cumhuriyet döneminde resmi ve özel hiçbir görevi 
kabul etmeyerek sadece dini-tasavvufi sohbetlerde bulunmayı ter
cih edecekti22

• Muallim Cevdet, Osman Nıni Ergin ve Süheyl Ünver'i 
bir araya getiren de işte 1925'ler itibariyle Abdülaziz Mecdi'nin bu 
sohbetleridir23• Türk müesseseler ve kültür tarihçisi olarak tanımla
yabileceğimiz Osman Nuri Ergin'in tasavvuf düşüncesinin şekillen
mesinde Abdülaziz Mecdi yanında İsmail Fenni ve Ahmed Naim bey
lerin de etkisi büyük.tür24

• Osman Nuri ile Süheyl Ünver'in tanışmaları 
1924'tedir ve onu Mecdi Efendi'nin sohbetlerine götüren de Süheyl 
Bey'dir25. Muallim Cevdet ile Süheyl Iley'in tanışmaları ise 1920 yılına 
rastlar26 • 

Bu sohbet grubunun üyeleri hakkında ekseriyetle isimleri dışında 
fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak nispeten küçük bir grup oldu
ğunu söyleyebiliyoruz27

• Türk kültür tarihine yönelik çalışmalarıyla 
tanınan Süheyl Ünver'in bunların içindeki yeri hemen fark edilir28. 

milletvekili seçildi ve ikinci reis vekili olarak görev yaptı (Nihat Azamaı, "Abdülaziz Mecdi Efendi", 
TDVIA, 1, 101). Siyasi hayatı hakkında aynntJb bilgi için bkz. Ergin, s.93- 119. 

?J Azamat, s.191 :Kara, s.75. 
21 Ahmed GUner Sayar, A. Siilıeyl Ünver Hayatı. Şalısiyeri ve· Eserleri 1898-1986. lsıanbul 1994, 

s.160-161. 
2'Sayar, "ERGİN, Osman Nuri", TDV1A. Xl, 297. Ayrıntılı bilgi için tık2. Sayar, A. Sıilıeyl Ünver; 

s.166-170; A. Süheyl Ünver, "Osı::ıan Ergin Çalışma Hayatı ve Eserleri:l883-1961", Belleten, XXVI, 
1962, 163-178. Ergin, ilahi bir lütuf eseri olduğunu düşündüğü A. Mecdi ile ıaruşmalnruı.ı Balıkesirli 
Abdülazi= Mecdi Toluıı (s.229-230) adb eserinde anlatır. 

llSayar,A. Sıilıeyl Onveı: s.161-162. 

usayar, A. Siilıeyl Ünveı; s.162. Nitekim Abdülaziz Mecdi, Muallim Cevdel'in vefatında duyduğu 
il:zilntiiy{I dile getirirken, 

"Fakat üç ıah fili var senin aşkınladır maruf 

Beyanatı bu üç zatın senin ezkanna matuf: 

Biri ilmile mcşbur-i zaman mektupçu Osmandır 

Biri doktor Süheyl oldu o da aşkınla cuşandır"" 

demek suretiyle aral:ınndaki ilişkiyi açıkl:ır (Mııallim M. Cel'deı 'in Hayalı, Eserleri ve Kıilıiplıanesi. 
Derleyen: Osman Nuri Ergin, lstanbul 1937, s.486). 

"Söz konusu grubun üyeleri ve aralarındaki ilişkinin niteliği konusundaki bilgilcıimi2 esas olarak 
Süheyl Ünver' in defterlerine dayanmaktadır. Ômeğin, bkz. Ünver, Süleyınaniye Kütüphanesi, Defter Nr. 
74, s.3,4,6;189, s.42,47,50,57,61; 190, s.4,8,38; 195, s.10,11. 

ıı Slllıeyl Ünver kendisinin AbdOlaıiz Mecdi Efendi'ye intisabıru ayrıntılı bir şekilde anlatır bkz. 
Defter Nr. 195, s.65-70. Aynca Mecdi Efendi'ye gönderdiği mektuplarda ona duyduğu derin bağlıbk 
açıkça görülür. Ômeğin, Ünver, DefterNr. 191,s.7,10,18,19. Süheyl Ünver'in bayau ve eserleri hakkında 
aynntılı bilgi için bkz. Sayar, A. Sıilıeyl Ünver. 
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Zira, Mecdi Efendi ile Süheyl Ünver arasındaki bağ o kadar kuvvetlidir 
ki vefatı soDiasında sohbetine kablanlardan bir kısmı Süheyl Ünver'e 
bağlanmak ister29

• Mecdi Efendi'nin yokluğunda grupla ilgilendiği 
ve ona bilgi verdiği göz önüne alındığında bunun geçerli bir sebebe 
dayandığı anlaşılıyor3°. Aslında Aıniş Efendi'den Abdülaziz Mecdi 
ve Süheyl Ünver'e ulaşan, bir başka deyişle Osmanlı'dan Cumhuri
yet'e uzanan tasavvuf çizgisinin sürekliliğini yine Süheyl Ünver'in şu 
sözleriyle teşhis edebiliriz; "Mübarek Amiş Efendi Hazretleri hayatım 
boyunca benim sağ gözüm; Mecdi Efendi hocam, ki onun ... halefidir. 
sol gözüm .. .İşte benim iç huzurum ve benim sükıln kaynağun"31 . 

Burada Muhammed Nuru'l-Arabi'nin İstanbul'daki önemli temsil
cilerinden biri olması dışında, Cumhuriyet dönemine intikali sağla
ması bakımından üzerinde durmak istediğimiz bir diğer önemli şah
siyet de Hacı Maksud Efendi'dir (ö.1929)32

. Nitekim, Hacı Maksud'un 
yetiştirdiği Hasan Sabri Dölen İstanbul' da bir Valıdet-i Vücud temsilcisi 
olarak rol alır. Hacı Maksud'un hilafet verdiği Hacı Cemal (ö.1930) ile 
Ankaralı Arabacı İsmail Ağa (ö.1938)'nın ise halifeleri bulunmamak
tadır33. Priştineli olan Hac1 Maksud Efendi medrese tahsilinden sonra 
bir ara Fatih Camii'nde müderrislik yapmış ve Nakşibendi tarikatına 
intisap etmişti. Ancak memleketine döndüğünde yaptığı vaaz ve soh
betlerdeki tasavvufi görüşleri sebebiyle hakaretlere uğramıştı34• Bunun 
yanı sıra yönetimle de arası bozulur. İstanbul'da yaptığı ateşli vaaz
lar yüzünden Bekirağa zindanına atılır ve burada aylarca kalır. Her ne 
kadar sonunda suçsuz olduğunun anlaşılruğı kaydedilse3~ de bu vaaz
ların içeriğini bilemiyoruz. Şüphesiz ayrıntılar bizim için çekici olabi
lirdi. Divanındaki şu sözleri maruz kalruğı davranışlar karşısında duy
duğu tepkinin bir ürünü olmajıdJr; 

,. Sayar, A Siilıey/ Ünver, s.28 L 

'°Ünver, Defter Nr. 195, s.9, 10-11. Mecdi Efendi'nin Süheyl Onver'deo kendisine yakınlık duyan 
bir kişi ile göı1lşmcsini istemesi ve yazdığı mektubun aocak bir mllrşidin 3ğzından çıkacak sözlere 
benzediğini belirtmesi (Ünver, Defter Nr. 190, s.26) bu düşünceyi daha da kuvvetleodiıiyor. 

"Sayar, A Sı7/ıeyl Üııver. s.503. 

l!Gölpınarlı, Meliimilik ve Meliinıiler, s.336; İnan, s.79-80. Oğlu Sadettin Bilginer'in A/liih •'e lıısiin 
(İstanbul 1991) isimli eserinde Hacı Maksud'un bayan yanında divanı da mevcuttur. Bilginer, (s.185) 
onun ilim ve fazlını takdir eden Muhammed Nuru'l-Arabi'nin, Melfuniliğin mütefekkir kimseler arasında 
yayılması için kendisini İstanbul'a gönderdiğini belirtir. 

"İnan, s.80-81 ;Bilginer, s.186. 
,. Bilginer, s. 181. 

"Bilginer, s. 183. 
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"Müderris, Hoca, ve Müfti ederler türlü bühtô.ru, 
Edirıııllş her biri bir côlı, bürünmüşler yalan içre. 

Giydikleri Derviş sıfat, ezberlemiş üçbeş !Ugat, 
Zahirleri pür marifet, bô.tznları akrep yılem"36• 

Yme, Bursalı Melımed Tôlıir de; 

"Sanma, ey zahit bizi kim öyle hor ü ah.karız. 
Bizler, ol ôyine-i alem-nümô.-yı ekberiz, 
Taliban-i feyz-i Ahmed, bendegôn-ı Haydarız, 
Nak§ibend suretteyiz; lakin Melômi meşrebiz. 
İsm-i zatı. her nefes tekrar eden hak mezhebiz. 

Zôlıidô, erbab-ı gaflet sandığın, la-Şüphe sen, 
Dahledip kürsüde halkın boynuna talana resen, 
Şuğl-i uşşak manevidir, ne bilir erbab-ı fen ?"3 ; 

derken tasavvufi neşesini açıklamanın dışında herhalde çevresinde 
kendileri hakkında varolan olumsuz kanaatlere cevap verme ihtiyacı 
duyuyordu. 

il 

Hacı Maksud Efendi farklı kişiliğiyle Son Dönem Melamileri'nin 
yönetim ve halk ile olan ilişkilerinin tahlil edilmesinde iyi bir örnektir. 
Şüphesiz örneklerin sayısını arttırmak müı:ı:ıki,indür. Nitekim, bizzat 
Muhammed Nuru'l-Arabi çoğunluğu memurdan oluşan bir gruba Şeyh 
Bedreddin'in "Varidat"ını okuttuğunda neşr-i ilhad ettiği gerekçesiyle 
merkeze şikayet edilmişti38 • Bir sünnet düğününde ise Melamiler'in 
hareketleri İstanbul'a "Melamiler davul zurna ile zikrediyorlar" şek
linde bildirildiğinde meselenin soruşturulması için Muhammed Nfu 
İstanbul'a davet edilecekti39• Yine onun halifelerinden olan Abdülke
rim Ruhi Efendi, müritlerinin "melametle sermest olarak vahdete dair 
konuşmaları ve şer'an mubalatsızlıkları görüldüğünden" Bursa'ya sür
gün ecli.l:ir0• Bunların yanı sıra Osman Nuri Ergin'in Beyoğlu Müftüsü 

36 Bilgincr, s.214, 230. 
11 Ergin, s.225. 

uGölpınarlı , Melômflik ve Melômiler. s.238. 
;'Gölpınarlı, s.305. 

"°Gölpınarlı, s.318. 
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Recep Arusan'a dayanarak verdiği bilgiler Ahmed Amiş Efendi ve daha 
geniş çerçevede de Melamiler'e karşı duyulan tepkiyi yakalamamıza 
imkan verecek niteliktedir. Buna göre, Fatih hocaları, Ahmed Amiş 
Efendi'ye iyi gözle bakmamakta ve görüşmemektedirler. Recep Aru
san, "herkesin zındık diye görüşmek istemediği" türbedar hakkında 
Mecdi ve Ahmed Naim'in etkisinde kalır ve bir gün onunla tanışmaya 
karar verir. Buluşmaları esnasında Amiş Efendi'ye, Arap Hoca ile 
görüştüğü ve Mela.mı olarak tanındığından bahseder. Bunun üzerine, 
Amiş Efendi, Melami adında bir tarikatın bulunmadığını, Muhammed 
Nii:r'un ise çok büyük bir zat ve kendisinin sohbet şeyhi olduğunu 
açıklar41 • Benzer bir değerlendirmeye Abdülaziz Mecdi hakkında da 
rastlıyoruz. Bursalı Mehmed Talı:ir'i konu alan eserinden tanıdığımız 
Muallim Vahyi, Abdülaziz Mecdi Efendi'nin latifeye ve mizaha meyyal 
bir yapıya sahip olduğu "Bazı pek donuk ve tuhık beyinler tarafından 
meczupça bir zındık telakki edilmesinin yegane sebebinin" de bu ola
bileceğini ifade eder!2• Ne yazık ki tanıtım esnasında ayrıntılar veril
miyor. Ancak, Mecdi Efendi'nin en azından bir kesim tarafından nasıl 
eleştirildiğine dair bizim için önemli bir veri sunuyor. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, söz konusu grubun yönetim ve 
diğer sfıfi çevreler üzerinde Bayrami Melamileri kadar olmasa da belli 
bir tedirginliğe sebep olduğu ileri sürülebilir. Böyle bir tavrın sebebi 
düşünüldüğünde ise Muhammed Nuru'l-Arabi'nin Muhyiddin İbnü'l
Arabi, Şeyh Bedreddin, Niyazi-i Mısri ve Seyyid Ahmed İbn İdris gibi 
vahdet-i vücud taraftarlarının eserlerini şerh ettiği ve onlara müte
mayil bulunduğunu43 hatırlamak yerinde olacaktır. Böylece, öğrenci
lik yıllarında Muhyiddin İbnü'l-Arabl'ye duyduğu ilgi ve hayranlığın, 
Bursalı Mehmed Tah.ir'i44 Üçüncü Devre Melamileri'ne ulaştırmasının 
bir tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede Hacı Maksud'un; 

"Ergin, s.147-149. Yıne Ergin.in kaydına göre (s.217}, Amiş Efendi Muhammed Nür ile görilşOp 
döndükten sonra aleyhindeki söylentiler o kadar çoğalır ki ıalebesi olmakla birlikte ıarikat itibariyle 
kendisine intisabı olmayan İsmail Fenni bile bacasına dedikoduları anlatarak bunun sebep ve mahiyetini 
öğrenmek ister. Görilşme sonrasındaki söylentiler de bu konudaki görilşllmllzü desteklemektedir. 

"Vahyi'oin söz konusu kaydı Ergin'in Abdı7/am Mecdi Toluıı kitabının "irtiballeri ve hizmetleri ve 
şahsiycıi hakkında yazılan yazılar" bahsinde yer almaktadır (s.326). 

"Gölpınarlı, s.249. 

""Muallim Vahyi, s.20-23, 29. Bursalı Mehmed Tihir'in bu ilgisinin devam ettiği eserlerinde de 
ortaya çılayor. Örneğin, Terceme-i Hal ve Fezôil-i Şeyh-i Ekber Mıılıyiddiıı-i Arabi(İstanbul 1316) adlı 
eseri sadece bir bal ıercümesi olmaktan ziyade lıın!i"l-Arabi hakkındaki yanlış kanatlar karşı savunma ve 
yüceltme amacı taşır (Akün, s.456). 
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"Ki. yani hiç eşya kalmayınca, 
Vücud-i Hakdır diyen "Enel Hak". 
"HulCısi" bu bahırda mahvolunca, 
Lisôn-ı Hak der Enel Hak muhakkak." 

şeklindeki sözleri dikkat çekicidi.r45 • Aslında bu mesele Cumhuri
yet dönem.inde de sohbetlerinin temel konusu olınaya devam etmiş
tir. Hatta, Osman Nuri Efendi'nin bir takım sözleri muhitinde vah
det-i vücud meselesinde vahdet-i mevcud'a saptığı yorumlarına sebep 
olmuştur~6• 

m 
Dervişlere has özel bir mekan ve özel k,ıyafete karşı olan Melfu:ni

ler'in Cumhuriyet dönem.inde diğer tarikatlara mensup dervişlere göre 
daha rahat bir ortamda meşreplerinin gereklerini yerine getirdikleri 
söylenebilir47

• Bu açıdan bakıldığında gerçekten de yeni yönetime 
uyum konusunda diğerlerine göre tasavvuf anlayışlarından kaynak
lanan daha farklı bir konuma sahip oldular. Ancak böyle bir kabulle 
birlikte şu soruları sorabiliriz: Acaba bu uyum bazı noktalarla sırurlı 

ı 

mı kaldı? Yani aralarında belli bir güvensizlik mevcud muydu? Yoksa 
yönetimin yeni idealleri ile tam bir uyum sağlanabildi mi? Bunun için 
Cumhuriyet reformlarının söz konusu grup tarafından nasıl algılandı
ğına daha yakından bakmak gerekiyor. Ne yazık ki, Abdülaziz Mecdi 
veya diğer geçiş dönemi Melfu:nilerinin bu konudaki fikirlerini ayrın
tılarıyla bilemiyoruz. Bununla beraber Osman Nuri ve Süheyl Ünver 
gibi Abdülaziz Mecdi'nin sohbet toplantılarına katılanların eserlerin
den geçiş döneminin nasıl değerlendirildiğine dair bir takım ipuçlarını 
yakalama imkanından da tama.men mahrum değiliz. Tabii ki bunlar 
Melamiler'in bütün düşüncelerini yansıtmayacaktır. Ancak en azın
dan kayıtlara geçen hususlarda söz konusu dönemi değerlendirme
mize yardımcı olacak niteliktedir. 

Söz konusu Melfuniler, Cumhuriyet uygulamalarına dair tavırlarıni 
en açık bir biçimde 1924'te tekkelerin kapatılmasında dile getirirler. 
Onlara göre bu karar dilli bir niteliğe sahiptir. Dayandıkları temel ise 

•SBiJginer, s.223 . 

.. Mfilıir İz, Yıllorm lzi, İstanbul 1975, s.161 dipnot 72. 

"Kara, s.46. 
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Kuşadalı ve Aıniş Efendi geleneğidir. Aıniş Efendi'nin "Mücahedabn 
bir kısmını Kuşadalı kaldırdı, mütebakisini da ben ref' ettim" sözleri 
Süheyl Ünver'i cezbetmişti. Nitekim, Süheyl Ünver'e göre de tarikat 
geleneklerine son verilir. Çünkü bunlara arb.k lüzum yoktur. Ancak, 
sohbetler garezsiz toplantılar halinde daima mümkündü48• Melfuni
ler'in sohbet toplantıları için tekke ve zaviye gibi özel mekanları yoktu 
ama bu toplantı geleneğini büyük bir titizlikle yerine getirdikleri anla
şılıyor. Hatta, Mecdi Efendi'nin toplantıları mesafe sebebiyle yapıla
madığında, grup içindeki irtibat ve dayanışma mektuplar aracılığıyla 
yerine getiriliyordu. Örneğin, kendisinin her konuda haberdar edil
mesini isteyen Abdülaziz Mecdi, Süheyl Ünver'e yazdığı mektuplarda 
mektup yazanlara dua ettiğini, ve onlara kalben cevap verdiğini kayde
der. Bir buçuk ayda cevap yazamadığı mektupların adeclliıin 120'den 
fazla olduğunu bildirmesi yoğunluğun boyutunu gösteriyor49

• İşte bu 
yoğunluğun ortaya çıkardığı gerçek, aralarındaki bağ ve bunun korun
masına verdikleri önemdir. 

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına olduğu gibi çarşafın kalkma
sına da siyasi değil dini bir anlam yüklerler. Rivayete göre, bu Amiş 
Efendi'nin ağzından çıkan bir söz üzerine gerçekleşmiştir. Amiş Efen
di'nin kendisini ziyarete gelen Mecdi Efendi'ye hadiseyi naklederken 
"Bir kere ağzımdan çıkmış bulundu. Söylememeli idim. Fakat her
halde söylediğim gibi olacak, çarşaf kalkacaktır." demiştir. Cumhuri
yet devrinde sözünün nasıl ve ne suretle çıkmış olduğunu bilmem ki 
izaha hacet var mı?"50 derken Ergin bu konuda kendi bakış açısını da 
açığa vurmaktadır. Benzer bir açıklamayı türbelerin kapatılmasında 
da görmekteyiz. Buna göre, Amiş Efendi Abdülaziz Efendi'ye Fatih'in 
sandukasını ve etrafındaki gümüş parmaklıkları işaret ederek "Bun
lar zait ve faydasız şeylerdir, satmalı~ır. böyle durdurulmamalıdır." 
demiştir. Zamanla sözleri kısmen yerine geldi. Türbeler kapatıldı"51• 

Bu örneklerde dikkati çeken husus, keskin bir reddetme ve muhalefe
tin değil, aksine bir kabullenmenin olmasıdır. Ancak hemen belirtelim 
ki, söz konusu kabullenme önemli ölçüde kendi tasavvuf anlayışlarına 
uygun bir söylemle meşrulaştırmaya dayanmaktadır. Bundan dolayı-

"Sayar, A. Sı1/ıeyl Ünver, s.503. 
••Onver, Defter Nr. 189, s.49,50,54; Defter Nr. 190, s.4,5,6 (mektup 2). 
' 0 Ergin, s. 160-161. 
" Ergin, s.162-163. 
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dır ki, Abdülaziz Mecdi Efendi birçok kimsenin fena gördüğü hadise 
ve inkılaplar hakkında 'Mah'm iradesi olmadan, kudreti taallük etme
den bir sinek bile kanadını oynatamaz"52 diyecektir. 1924 gibi önemli 
bir tarihte sohbetine katılan ve kendisine görüş soranlara "çok bozul
duysa, çok düzelecek, çabuk bozulduysa çabuk düzelecek" şeklinde 
cevap verir53• Böylece, yaşananların Allah'tan olduğunu ifade eder ve 
bunu dayanılması gereken, gelip geçici bir dönem olarak değerlendirir. 

Peki bu kabullenme yönetim cephesiİıe nasıl yansımıştı? Yani 
yönetimin onlara bakışında diğer sUfi çevrelerle karşılaştırıldığında 
bir farklılıktan söz edilebilir mi? Cumhuriyet rejimi bilindiği gibi laik 
bir düzeni amaçlamaktaydı. Bu çerçevede oluşturulan pozitivist Bab.
lılaşma projesi gereği Osmanlı devletinde asırlar boyu siy~sal, toplum
sal ve kültürel alanda hakim olan İslam bu sektörlerin dışına çıkarı
lıyordu. Böylece 1924'ten itibaren kısa bir zaman içerisinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nde İslam adım adım kamusal alanın dışına itildi54

• Böyle 
bir ortamda söz konusu Melamiler rejim için doğrudan bir tehdit ola
rak görülmüyorlardı. Ancak, tasavvufi çevreye mensup olmaları şüphe 
edilmeleri için yeterliydi. Nitekim, Abdülaziz Mecdi Efendi özellikle 

ı 

tekkeler kapatıldıktan sonra çok sayıda ziyaretçisi bulunduğundan, 
tarikat fikrini yaydığı ve müdafaa ettiği tarzında isnatlara uğramıştır. 
İlk anda tahkikata gerek görülmese de daha sonra evi araştırılır ve ken
disindeki mektuplarda yer alan hürmetkarane yazılmış ifadelerden bir 
anlam çıkartılır diye bütün evrakını yakmak zorunda kalacaktır55 • 

Gerçekte güvensizlik karşılıklıydı. Rejimin aleyhinde faaliyette 
bulunmasalar da mevcut siyasi ortam sözünü ettiğimiz ihbar ve isnat
larla birleştiğinde grubun gizlilik konusunda zaten geleneğinde varo
lan hassasiyetini daha da artb.rmıştır. Örneğin, Mecdi Efendi tasavvu
fun muğlak ve çetrefil meselelerini Süheyl Ünver'e aktarırken gizliliğin 
önemini vurguluyor, "yazmamanın ve söylememenin münasib oldu
ğunu" telkin ediyordu56• Yine, tarikatlar kaldırıldıktan ve tekkeler 

52 Ergin, s.258. 
u Ünver, Defter Nr. 74, s.7. 
s.ıocak, "Merkez-Çevre İlişkileri Çerçevesinde TUrkiye'de Laiklik, İslfun ve Terör" , Tiirkiye'de 

TerfJrimı Diinii. Bııgiinii, Gelişimi ve Almması Gerekeıı Tedbirler. Ankara l 0-1 1 Mayıs 2000, (Bildiriler), 
s.22-23. 

" Ergin, s.257. 
" Ünver, Defter Nr. 74, s.9; Sayar. A. Siilıe)'I Ünver. s.133. 
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kapatıldıktan sonra, Mecdi Efendi tasavvuf meselelerini açıkça söyle
mekte, hele mektup ve kitap halinde yazmakta ihtiyatla hareket etmek
teydi. Aslında, tekkeler ve tarikatlar kapatılmadan önce de, tanımadığı 
kimselerin yanında bu türlü konuları söylemekte ve yazmakta tedbirli 
davranmaktaydı57• Bunu, 1923 tarihli bir mektubunda; "Hayat-ı ma'ne
viyemde sın ü'l-esrara müteallik olmayarak vicahi canlı sözler söyle
diğim vardır; fakat yazdığım yoktur"58 demek suretiyle gayet güzel bir 
biçimde açıklar. 

Tahinin edilebileceği gibi, yazmamak kadar konuşmamanın da 
önem kazandığı zamanlarda sessiz kalınacak konuların başında siya
set gelir. Abdülaziz Mecdi Efendi'nin sohbetlerinde Cumhuriyet 
yönetiminin siyaseti üzerine söz açmak "bilhassa hükümeti ve yapı
lan irı.1:'118.pları münakaşa etmek isteyenleri kısa, fakat "hakimane söz
lerle tenvir ve tatmin ettiği" kaydedilir59

• Ünver'in, Mart 1924 tarihli 
bir kaydına göre, Mecdi Efendi, şer'iyenin ve hilafetin kaldırılması 
konusunda ne düşündüğünü açıklamaktan kaçınmaktadır. Aynı sus
kunluğu Ankara'da ziyaretine gelen milletvekillerinin sorularına rağ
men siyasete dair konuşmamak ile de sürdürür60

• Söz konusu kayıt
lar onun Cumhuriyet döneminde aktif siyasetin dışında kaldığını 
hatta bu konuda konuşmamaya özen gösterdiğini ifade ediyor. Süheyl 
Ünver de Türk siyasal hayatını yakından takip etmesine rağmen siya
sete bulaşmamıştı61 • Ahmed Ya1.-upoğlu akademi eğitimini bitirdiğinde 
Süheyl Ünver'in ona verdiği nasihat, istediğini yapmakta izinli olduğu 
sadece siyasetin yasak olduğudur62• Yine "Emektardan Genç Doktor
lara Müjde" başlıklı yazısında gayet iyi siyaset bilmelerini fakat siya
sete girmemelerini tavsiye edecektir63• Süheyl Ünver'in bu tavrında 
kişisel tercihi kadar Mecdi Efendi'nin telkininin de etkili olduğunu 
düşünebiliriz. 

Aslında, siyasetin herhangi bir süfi grup için barındıxdığı tehli
keler sebebiyle Mecdi Efendi ve takipçilerinin bunun dışında kal-

"Ergin, s.236. 

"Ünver, DcflerNr.190, s.18. 
"Ergin, s.258. 

'°Ünver, Defter Nr. 74, s.7-8. 
61 Sayar, A Sıilıey/ Ünver. s.477. 

" Sayar, A Sıilıeyl Üm•eı; s.289. 
"Sayar,A St7/ıeyl Üııveı; s.514. 
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maya özen göstermeleri anlaşılır bir tavırdır. Diğer taraftan, Abdü
laziz Mecdi Efendi'yi ele aldığı eserinde Ergin'in siyaset hakkındaki 
düşünceleri dikkate değerdir. Zira bunu verirken rejimin uygulama
larını nasıl değerlendirdiğini başka bir açıkla.maya gerek duyulmaya
cak bir biçimde ortaya koyar. Abdülaziz Mecdi Efendi'nin Ayaşlı Şakir 
Efendi'nin "siyaset velayetten yüksektir" dediğini nakleden Ergin, ilk 
anda şaşırtıcı gelen bu ifadeyi destekleyecek örnekler sunar ve kendi 
zamanı için Atatürk'ün icraatını gösterir; ''.Atatürk, siyasi bir adamdı. 
Onun 15 sene içinde siyaset kuvvetiyle yapmış olduğunu, her hangi 
bir velinin velayet kuvvetiyle yapmasına imkan var mıdır? Şüphesiz 
yoktur. Çünkü ezeli ve ilam kanun böyledir. Velayet kuvvetiyle hareket 
eden bir kimseden, mekteplerden din derslerini kaldırmak, mukaddes 
sanılan Arap harfini terkederek, yerine Latin esasından, başka bir harf 
kabul etmek, islam serpuşu sanılan fes ve sarığı bırakarak halka şapka 
giydirmek beklenebilir mi? Fakat Atatürlc, böyle yapmakta idareten ve 
siyaseten fayda görmüş ve bir an tereddüt etmeksizin bunları yapmış
tır"64. Onu rahatsız eden uygulamadaki bazı aşırılıklardır. Eleştirile
rini yönelttiği de bu aşırılıklardır. Örneğin, Fikret'in dinsiz olmakla 
birlikte vicdanlı ve temiz bir kişi olduğunu'., döneminde onun gittiği 
yanlış yoldan giden bir çok okul müdürü ve öğretmen görüldüğünü, 
"güya inkılap ve layiklik memlekette dinsizliği yaymak içinmiş! ve 
böyle kraldan ziyade kral taraftarı görünülürse hoşa gidilirmiş! zan
niyle bu bozgunculuğu"65 yaptıklarını kaydeder. Süheyl Ünver ise laik
lik ve İslamiyet arasında bağ kurulabileceğini düşünmektedir. Laiklik 
konusundaki görüşleri sorulduğunda verdiği cevap, laikliğin dinsizlik 
olmadığı, dindar bir kişinin de laik olabileceği yani çalıştığı sahada 
dini tesirler yapmadığıdır66• Zaten kendisini sadece müslüman değil 
laik olarak tanımlamaktadır67• Yine, Atatürk'ün laik-cumhuriyetçi 
rejimle İsl§.miyet'e büyük hizmetler ettiği inancındadır68• 

Bu kişilerin Cumhuriyetin laiklik ve Batıcılık olarak beliren ideal
leri hakkında gerçek anlamda ne düşündüklerini ve sohbet toplantıla-

6'Ergin, s.154-155. 

"Ergin, s. 185. 
66 Sayar, A. Sıllıeyl Ünver. s.488. Sayar, metnin tamamı okunduğunda söyleşinin 1936- 1956 arasında 

muhtemelen de 1940'lı yıllarda yapıldığını dQşünmektedir. 
61 Sayar, A. Sıilıeyl Onveı: s.490. 
"Sayar, A. Sıilıeyl Ünver, s.554. 
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rında nasıl değerlendirdiklerini bütün açıklığıyla tespit edemiyoruz. 
Bu aşamada Mecdi Efendi'nin Cumhuriyet öncesindeki siyasi geçmi
şine bir göz atmak faydalı olacakbr. Çünkü bazı düşünce ve değerlen
dirmeleri hayatının bu evresinde sahip olduğu çizgiyi belirlemekte
dir. Eğer çizgisinde önemli bir değişiklik olmadığı varsayılırsa onun 
Cumhuriyet'in kültür politikasına bir takım itirazlarının bulunabile
ceğini tahmin etmek o kadar da güç değildir. 1911 yılında İttihat ve 
Terakki'nin siyasi ve toplumsal politikalarını ciddi bir biçimde eleşti
ren Miralay Sadık ve Abdülaziz Mecdi Efendi'nin önderliğinde Hizb-i 
Cedid adıyla bir gmp teşekkül etti. 23 Nisanda on maddelik bir muh
bra yayınlandı. Bunlar, esasen demokratik ve meşruti usullere daha 
çok uyulması ile ilgiliydi. Fakat bazı maddeler başka bir düşünce biçi
mine işaret ediyordu. Örneğin, altıncı madde ''.Ahlak .ve adab-ı umu
miye-i diniyye ve milliyenin muhafazasiyle beraber Garbın terakkiyat 
ve tekem.mülat-ı medeniyesinin Memfilik-i Osmaniyede inkişafı"nı 
arar69. Mecdi Efendi bir konuşmasında, ülkede gerici taassup, perva
sızca çabuk ilerleme ile mevcut örf ve gelenekleri koruyarak kültü
rel ilerleme hareketi olmak üzere üç eğilim bulunduğunu, kendisi ve 
arkadaşlarının ise üçüncü gruba mensup olduğunu söyleyerek ama-· 
cını daha da açıklar70• Aslında, onun "Bize Avrupa'dan adat getirme
yiniz malOmat getiriniz!"71 şeklindeki sözleri, düşüncesin.ip. yönünü 
güzel bir biçimde özetlemektedir. Mecdi Efendi' de Batıya ait olan her 
şeyin reddi değil, yaşanılan İslamı gelenekle çatışmayan unsurların 
kabulü söz konusudur. Kurulmaya çalışılan uyumun sosyal tabanın 
oluşumunda etkili olabileceği ihtimalini tamamen göz ardı edemeyiz. 
Ergin, Mecdi Efendi'nin sohbet çevresinde "Yüksek mekteplerde müs
bet ilimleri okuyarak,-ancak laboratuvarlarda talılil neticesinde anla
şılan veya mikroskoplar altinda görülen şeylere inanmış olan; fakat 
aynı zamanda din derslerinde, düşünmeksizin ve muhakeme etmeksi
zin inanmayı ~elkin eden birbirini nakıs bilgilerle mücehhez bulunan 
tabip, kimyager, eczacı, hukukçu, edebiyatçı, felsefeci" birçok gencin 
bulunduğundan bahseder72

• Dolayısıyla onun çevresinde yüksek talı-

69 Bemard Lewis, Modem Türkiye 'ııiıı Doğıışıı. (Çev. Melin Kıratlı). Ankara 1984, 5-219-220. 
'° Lewis, s.220. 
71 Ergin, s.106. 
"Ergin, s.227. 
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sil yapan gençleri toplamasının dikkat çekici bir özellik olarak belir
diği ve bunun basit bir tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Üçüncü Devre Melamileri XIX. yüzyılda 
bilhassa Balkanlarda kabul görmüş, Muhammed Nüru'l-Arabi'nin ger
çekleştirdiği seyahatler ve halifeleri aracılığıyla İstanbul' da da kendini 
hissettirmiştir. Bununla birlikte Melfu:niler etkilerini Cumhuriyet döne
mine sınırlı bir ölçüde ta§ıyabilmişlerdir. Onlar, Cumhuriyet Türkiye
si'nde pek çok çevre tarafından tepkiyle karşılanan bazı uygulamalara 
siyasi olmaktan çok dini bir anlam yüklemeyi tercih ettiler. Yönetimin 
yeni ideallerine karşı tavırları önemli ölçüde kendi tasavvufi anlayış
larına uygun bir söylemle meşrulaştırmaya dayanmaktaydı. Bu tavır
larıyla, her ne kadar rejim için doğrudan bir tehdit olarak görülmeseler 
de tasavvufi bir çevreye mensup olmaları şüphe edilmeleri için yeter
liydi. Aslında güvensizliğin karşılıklı olduğunu düşünebiliriz. Böy
lece, sahip oldukları küçük entelektüel taban ile kendi tasavvuf dün
yalarına çekilirken siyasetin dışında kalmaya ve yönetimin tepkisini 
çekecek çıkışlarda bulunmamaya dikkat edeceklerdi. 
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