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DİLDÂR-I ŞEMSÎ 

 
 

Seyahatnameler özellikle sosyal tarih ve şehir tarihi hususunda tarih yazımına 
ışık tutacak kaynaklar arasındadır. Bursa Mısrî Dergahı son şeyhi Mehmed 
Şemseddin (ULUSOY) Efendi de çocukluğundan itibaren yapmış olduğu bütün 
yolculuklarını Dildâr-ı Şemsî adını verdiği seyahatnamesinde yazmıştır. Müellif, 
çocukluğunda babasının memuriyeti, gençliğinde şeyh olarak görev icabı, daha 
sonraki dönemde ise hususi sebeplerle pek yolculuk yapmıştır. Özellikle Halvetiye 
Tarikatı’nın Mısrî kolunun kurucusu olan pîri Niyazi-i Mısrî’nin türbesinin 
bulunduğu Limni Adası’na yaptığı yedi yolculuk seyahatnamenin çekirdeğini 
oluşturmaktadır. Ayrıca İstanbul, İzmir, Selanik, Aydın, İnegöl, İznik ve Urla’ya 
gitmiş ve bu yerlerdeki sosyal ve kültürel hayat hakkında bilgiler vermiştir. Yaşadığı 
şehir olan Bursa anıları ve yolculukları esnasındaki hatıraları eseri daha zengin hale 
getirmiştir. Eserin son kısmında ise hocaları, tarikat mensupları ve ilişki kurduğu 
devlet adamlarına ilişkin kısaca bilgi vermiştir. Mehmed Şemseddin Ulusoy, tasavvuf 
alanında otorite kabul edilen bir kişi olup çoğu Bursa tarihi ve kültürü hakkında 
olmak üzere yirmi beş civarında eser kaleme almıştır. Bu nedenle seyahatnamesinin 
doğru yorumlanması tarih çalışmalarına çok büyük katkı sağlayacaktır. Dildar-ı 
Şemsî’nin tek nüsha halindeki orijinalinden transkripsiyonu yapılan bu çalışmanın 
amacı, eserin gün yüzüne çıkarılması ve daha doğru anlaşılmasına yardımcı olmaktır. 
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DİLDÂR-I ŞEMSÎ 

 
 

Travel books are among sources to light the way for the history writing, 
especially in social and urban history. Mehmed Şemseddin (Ulusoy), the last sheikh 
of Bursa Mısrî Dergah, has compiled his all travels beginning from his childhood in 
his travel book named Dildâr-ı Şemsî. He had made so many journeys due to his 
father’s job as civil servant in his childhood and, in his youth, because of his post as 
sheikh and afterwards owing to specific occasions. Especially his seven journeys to 
Lemnos Island, where there is the tomb of his master Niyazî-i Mısrî, the founder of 
the Mısrî branch of the Halvetiye order, are the core of the book. He has, also, been 
to Istanbul, Smyrna, Thessalonica, Aydın, Inegöl, Nicaea and Urla, and given the 
vivid picture of the details about the social and cultural life there. His memories 
about Bursa, where he lived, and recollections of journeys enrich the work. At the 
last chapter of the book, he gave brief information on his teachers, followers of the 
Sufi order and statesmen he met. He was a prominent person in Tasawwuf/Islamic 
Mysticism. He wrote approximately twenty five books most of which is about 
history and culture of Bursa. Therefore, through proper understanding, his travel 
book would contribute to historical studies. This study is a transliteration of the 
unique copy of the travel book and aims to bring it to light. 
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ÖNSÖZ 
Seyahatnâmeler, bir kişinin gözüyle de olsa tarihteki kişi, olay, mekân, kurum vs.nin 

kayda geçirilmesi olduğundan büyük bir öneme sahiptirler. Tarih yazımına ışık tutabilecek 
kaynaklar arasında yer alan bu eserlerin daha fazla gün yüzüne çıkarılması ve değerlendirilmesi 
belki de bugün eksik kalan birçok ayrıntıyı göz önüne serecektir. 

Özellikle Mehmet Şemseddin Efendi gibi, kendi alanında otorite kabul edilen, toplumla 
iç içe yaşayan, gittiği yerlerin gündelik hayatına nüfûz edebilen ve birçok eser yazan  velûd 
insanların hâtıraları ve seyahatleri sosyo-kültürel tarih ve şehir tarihi açısından çok değerli 
veriler içermektedir. Mısrî Dergâhı son postnişîni olan Mehmed Şemseddin Efendi Dildâr-ı 
Şemsî adını verdiği seyahatnâmesinde şeyhi Niyazi-i Mısrî’nin medfun olduğu Limni Adası 
başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın, Midilli, İznik, İnegöl, Mihalıç ve Urla’ya yaptığı 
seyahatlerini ve Bursa’ya dâir hâtıralarını kaleme almıştır. Bu bakımdan Dildar-ı Şemsî, bu 
şehirlerdeki tasavvufi hayat başta olmak üzere toplum yapısı, kültürel faaliyetler, insani ilişkiler 
gibi sosyal hayata dair pek çok önemli bilgi ve detayı içermektedir. Eseri ilginç kılan bir başka 
özelliği de aktardığı seyahatlerin yapıldığı dönemin (1872–1929) Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son, Türkiye Cumhuriyeti’nin ise ilk yılları olmasıdır. 

Dildâr-ı Şemsî, tez konusu araştırdığımız bir sırada etnograf Ahmet Ö. Erdönmez’in 
özel kütüphanesinde karşımıza çıktı. Aynı zamanda Mehmed Şemseddin Efendi 
koleksiyonunun da sahibi olan Ahmet Ö. Erdönmez’ in müsâadesiyle Bursa Kent Müzesi’nde, 
hiçbir şekilde kopyası alınmadan, tek nüsha olan orijinalinden çalışılarak transkripsiyonu ve 
değerlendirilmesi yapılarak bu çalışma meydana getirildi. 

Önce kısa bir girişten sonra birinci bölüm, eseri daha doğru anlamak için hazırlık ve 
ortam tahlili olarak düşünülmüş ve tasavvuf geleneği, seyahatlerin yapıldığı dönem, Niyazi-i 
Mısrî ve Limni Adası hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise eserin 
değerlendirmesi yapılmıştır. Önce Mehmed Şemseddin Efendi’nin biyografisi ve tarihçi kişiliği 
anlatıldıktan sonra Bursa’nın Dildâr’a ve müellifine etkisi, tasavvuf ve tarikatların Osmanlı 
toplumundaki yeri, müellifin, olay ve kişilere bakışı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç 
bölümünde ise seyahatnâmeyi doğru anlamanın önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra 
Dildâr-ı Şemsî bir bütün olarak çalışılmıştır. Önce eser ve transkripsiyon hakkında teknik 
bilgiler verildikten sonra çalışmanın esasını teşkil eden Dildâr-ı Şemsî’nin transkripsiyon 
halindeki metni bir bütün olarak aktarılmıştır. 

Bu çalışmanın vücuda gelmesinde ve lisans ve yüksek lisans eğitimimde çok büyük 
emekleri olan danışman hocam Doç. Dr. Asım Yediyıldız’a, teşviklerinden dolayı Prof. Dr. 
Mustafa Kara’ya, Dildâr-ı Şemsi’nin sahibi olarak çalışmamıza müsaade eden etnograf ve 
“Bursa Kent Müzesi” Müdürü Ahmet Ö. Erdönmez’e, Raif Kaplanoğlu’na ve Metin Sarı’ya 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Mehmed Şemseddin Efendi’nin Dildâr-ı Şemsî’yi sadece hâtıralarını muhafaza etmek 
amacıyla değil de başkalarının da okuması ve istifâde etmesi için yazdığı anlaşılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı da eserin gün yüzüne çıkarılarak okunmasını sağlamak ve daha iyi 
anlaşılmasına vesile olmaktır. 

Bursa 2006        Yusuf KABAKCI 
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GİRİŞ 
En geniş anlamları ile seyahatnâmeler, herhangi bir gezginin veya gözlemcinin gezip 

gördüğü coğrafi alanlara ve tarihi dönemlere ait izlenimlerini ve bu arada elde ettiği bilgileri 

kendi üslubuna göre kayda geçirdiği eserlerdir. Diplomatik görevler, ticari seyahatler, askeri 

seferler, ilmî amaçlarla yapılmış yolculuklar, hac, irşat ve misyonerlik gibi dinî faaliyetler ve 

tamamen turistik gezi veya macera amaçlı yolculuklar seyahatnâmelerin kaleme alınış 

sebepleridirler. Ayrıca seyahatnâme tanımlaması, müellifinin gezip görerek yazdıklarıyla sınırlı 

olmayıp kendi yaşadığı coğrafyaya ait bilgi ve izlenimlerini kapsamaktadır. 

Seyahatnâmeler, genel anlamda tarihe ışık tutmakla birlikte özellikle toplumsal hayatı 

doğrudan aktaran kaynaklar olmaları sebebiyle çok değerlidirler. Buna rağmen maalesef 

Osmanlı toplumunun gelenekleri, düğün, bayram kandil vs. törenleri, meslek grupları, cami, 

tekke, devlet dairesi gibi kurumları, idareci-halk, halk-esnaf ilişkileri, aile ve mahalle içi 

ilişkileri gibi gündelik hayata ve yaşama dair bilgiler veren yerli seyahatnâmelerin sayısı azdır. 

Bu nedenle seyahatnâme denilince ilk olarak Batılı seyyahların çeşitli sebeplerle ziyaret ettikleri 

Doğu ülkeleri veya Osmanlı toplumu hakkında yazdıkları ve çoğu zaman gravürlerle de 

süsledikleri eserler akla gelmektedir.1 Az sayıdaki Osmanlı seyahatnâmeleri arasında en 

meşhuru Evliya Çelebi Seyehatnâmesi2, İslam dünyasında en çok bilinen ise İbn-i Batuta 

Seyahatnâmesi’dir.3 Ancak şunu da unutmamak gerekir ki mesela Şemseddin Efendi’nin 

seyahat notlarını yazdığı bilinmekle beraber seyahatnâmesi şimdiye kadar kimsenin dikkatini 

çekmemiştir. Bu sebeple Dildâr-ı Şemsî gibi nice eserler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor 

olabilir. 

Sultanlar tarafından görevlendirilen resmi tarihçilerin kaleme aldıkları kroniklerin daha 

ziyade savaşları, seferleri, siyasî ve diplomatik konuları ele alması, yabancı tarihçilerin ve 

seyyahların ise meseleleri kendi değer yargılarıyla yorumlamaları ve bazen farklı amaçlar için 

kayıt tutmuş olmaları, şer’iye sicilleri, arşiv belgeleri ve vakfiyelerin yanında yerli müelliflerin 

kaleme aldıkları seyahatnâmeleri de daha değerli veri kaynakları haline getirmektedir. Özellikle 

tasavvuf bir hâl ilmi olduğundan yaşanmadan tam olarak bilinemez. Bu yüzden bir yabancının 

kendi kültür birikimi ve bakış açısıyla dışarıdan tasvir ettikleriyle, toplumun içinden gelen; 

                                                           
1  Osmanlı toplumunu anlatan Avrupalı seyyâhlar için bak.:Aybet, Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyâhların 

Gözüyle Osmanlı Dünyası Ve İnsanları 1530-1699, İstanbul 2003 
2  Evliya Çelebi (1611–1688), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi I-VI, haz. Gökyay, Orhan Şaik, İst. 1996–

2002 
3  İbn-i Batuta (1304–1369), İbn Batuta Seyahatnâmesi I-II, Çev. Aykut, A.Sait, İst. 2004 
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nelerin, ne zaman, niçin ve nasıl yapıldığını bilen bir şeyhin aktardıkları toplumu ve tasavvuf 

kültürünü anlatabilme açısından aynı olamaz. İşte bu nedenle Mehmed Şemseddin Efendi gibi 

Türk-İslam kültürüyle yetişmiş, gezip gördüğü yerlerde şahit olduğu olayları ve karşılaştığı 

nesneleri doğru yorumlayabilecek kapasitedeki müelliflerin kaleme aldığı seyahatnâmeler ve 

benzeri eserler, Osmanlı Devleti’nin sosyal ve kültürel yaşamını anlama açısından çok büyük 

öneme sahiptirler. Ancak şu da utulmamalıdır ki, olayların içinde olan bir kişi kendi değer 

yargılarından tamamen soyutlanamayacağından bu gibi eserler değerlendirilirken tarafsızlık 

ilkesine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Dildâr-ı Şemsî, 19. yy sonları ile 20. yy başları gibi Osmanlı ve Dünya tarihi açısından 

kritik dönemleri ve Bursa, İstanbul, İzmir, Selanik, Limni ve Midilli gibi çok önemli şehirleri 

konu alması itibariyle de mühim bir eserdir. Çünkü eserde özellikle Batı Anadolu ve Ege 

Adaları hakkında verilen sayısal bilgilerin yanı sıra özellikle dergâhlar, şeyhler, dervişler ve 

bütün bunların toplum hayatına etkileri göz önüne serilmektedir. Dolayısıyla Dildâr-ı Şemsî iyi 

değerlendirilebilirse bize genel tarih açısından Osmanlı sosyal yapısı, özel de ise şehir ve 

tasavvuf tarihi hakkında çok faydalı bilgiler sunacaktır. 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

ORTAM 
Bir eserden azami istifade edebilmek için söz konusu eserin ne zaman, nasıl bir ortamda 

ve hangi şartlar altında yazıldığını bilmek gerekir. Bu bakımdan hazırlık bölümü Dildâr-ı 

Şemsî’yi daha sağlıklı anlayabilmek için bir ön çalışma olarak düşünülmüştür. Mehmed 

Şemseddin Efendi bir mutasavvıf olduğu ve eserde tasavvuf ve tarikat ağırlıklı konular 

işlenildiği için önce tasavvuf geleneği anlatılacak ve devamında seyahatlerin yapıldığı 

dönemdeki siyasî ve sosyal hadiseler kısaca hatırlatılacaktır. Daha sonra müellifin pîri olan 

Halvetiye Tarikatı’nın Mısrî kolunun kurucusu Niyazi-i Mısrî tanıtılacaktır. Son olarak da 

müellifin Niyazi-i Misrî’nin kabrini ziyaret amacıyla yedi defa yolculuk yaptığı Limni Adası 

hakkında bilgi verilecektir. 

I- Tasavvuf Geleneği 

Mehmed Şemseddin Efendi, tasavvuf geleneğinde yetişen ve bu geleneği devam ettiren 

bir insandır. Bu bakımdan onun hayat felsefesini teşkil eden tasavvufu ve sûfî geleneğini biraz 

olsun tanımak gerekmektedir. 

Tasavvuf, bir terim olarak Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde zikredilmemesine ve 

İslam’ın ilk dönemlerinde doğrudan sufî diye adlandırılan kişiler4 olmamasına rağmen özellikle 

h 3. yüzyıldan itibaren tasavvuf ve sufî terimleri sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Kur’an-ı 

Kerim ve hadis-i şeriflerdeki zühd, takva ve rikak gibi kelimelerden güç alarak teoriden ziyâde 

pratiğe önem veren, nefisle mücadeleyi, insanın kalp temizliğini, güzel ahlaklı olmasını, 

mücâhedeyi, ruhun sürekli olgunlaşmasını ve dünyaya ancak gereği kadar ilgi duyulmasını 

amaçlayan ve genel olarak zühd dönemi diye adlandırılan bu sürecin ardından h. 6. yüzyıldan 

itibaren de tarikatlar teşekkül etmeye başlamış ve muhtelif İslam beldelerinde özü aynı olan 

değişik tarikatlar kurulmuştur.5  

Önceleri, ahireti kazanmak için dünyadan yüz çevirmeyi amaçlayan, ruhî kuvvetleri 

terbiye, nefis ve tabiata ait güçleri kontrol altına alabilmek için izlenen yol anlamındaki tarikat, 

                                                           
4  Sufî lakabıyla ilk anılan kişi bir rivayete göre Câbir b. Hayyân (ö.150/767), başka bir rivayete göre ise 

Ebû Haşim’dir. Ayrıntılı bildi için bak: Yılmaz, H. Kâmil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatler, 
s.23–24, İstanbul 2000 

5  Ayrıntılı bilgi için bak: Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s. 199–309,  İstanbul 1995; 
Yılmaz, a.g.e., s.229-262 
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sonraları tekke veya zaviye diye adlandırılan sosyal kurumlar çevresinde şeyh diye adlandırılan 

manevî bir rehber gözetiminde ruhî eğitim gören kişilerin uydukları ahlakî ve sosyal kaideler 

bütünü haline gelmiştir.6 Zühd dönemiyle başlayan bu süreçte tasavvuf, zamanla yeni 

kavramlara da kavuşmuş ve böylece İslam tarihinde itikadî ve amelî mezheplerin ardından 

üçüncü bir kol olarak tasavvuf ve tarikatlar gerçeği ortaya çıkmış ve varlığını günümüze kadar 

devam ettirmiştir. Diğer taraftan h. 3. ve 4. yüzyıllardan itibaren artık gözle görünür bir kimliğe 

kavuşan tasavvufla ilgili bir takım eserler kaleme alınarak sufîliğin esasları yazılı hale 

getirilmeye başlanmıştır. 

Tasavvufun özü itibariyle kâl ilmi değil de hâl ilmi olması sebebiyle bazı mutasavvıflar, 

sadece söz ve davranışlarıyla irşad ve hizmeti gaye edinmişler ve bu şekilde görevlerini 

tamamlamışlardır. Buna mukabil diğer bir kısım mutasavvıflar ise yaşadıklarını, gördüklerini, 

kendi tarikatlarının âdâb, erkân, usûl, silsile ve kurumlarını yazı ile kayda geçirerek bir yandan 

tasavvuf klasiklerinin oluşmasına katkıda bulunurken diğer yandan bütün bu maddî-manevî 

değerlerin gelecek kuşaklara aktarımını sağlamışlardır. H. 3. yüzyılda başlayan bu faaliyetler 

sayesinde Kuran ve Sünnet kaynağına dayanan tasavvufî düşünce belli bir derinlik kazanmış ve 

sistemli hale getirilmiştir.7 Nitekim bu çalışmanın temelini oluşturan Dildâr-ı Şemsî adlı 

seyahatnâme de Halvetiye Tarikatı’nın Mısrî kolunda şeyh olan Mehmed Şemseddin Efendi’nin 

sözlü ve fiilî hizmetlerinin yanında diğer eserlerinde olduğu gibi bir şeyler kaleme alarak 

sonraki nesillere kültür mirası bırakabilme ve tarihe bir not düşebilme kaygısının neticesi olarak 

ortaya çıkmıştır. 

II- Döneme Genel Bir Bakış 

Mehmet Şemseddin Efendi’nin Dildâr-ı Şemsî’de anlattığı seyahatlerini, Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemi diye ikiye ayırabiliriz. Müellif Osmanlı döneminde 1872-1908 yılları 

arasında önce babasının memuriyeti daha sonra da hususî sebeplerle birçok yolculuk yapmıştır. 

Osmanlı dönemindeki seyahatlerini daha sağlıklı anlayabilmek için bu dönemde Osmanlı 

Devleti’nin siyasî ve sosyal durumunu ve bu hale geldiği süreci bilmek gerekmektedir. 

15 Haziran 1826’daki Vak’ay-ı Hayriye diye adlandırılan yeniçeri ayaklanmasından iki 

gün sonra, 17 Haziran 1826’da Yeniçeri Ocağı, Padişah II. Mahmut tarafından resmen kapatıldı 

ve böylece II. Mahmut yapmak istediği ıslahatlar için uygun bir ortam hazırlamış oldu. Bu 

dönemde idarî, malî, askerî, hukukî ve eğitim alanlarında birçok ıslahatlar yapıldı. Nihayet bu 

                                                           
6  Yılmaz, a.g.e., s.229-230 
7  Kara, a.g.e., s.53,  
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sürecin devamında 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yeni bir dönem başlamış oldu. Çünkü bu fermanla İslamî prensiplere göre 

şekillenmiş Osmanlı toplum yapısı bir anda toplumsal eşitliği amaçlayan ve Müslim-

gayrimüslim eşitliğini getirmek isteyen bir gayeyle değiştirilmek isteniyordu. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da 18 Şubat 1856 da Islahat Fermanı ilan edildi. Daha sonra da imparatorluğun 

pek çok yerinde Müslim-gayrimüslim kavgaları çıktı. Bu arada çıkan Kırım Savaşı sebebiyle 

Osmanlı İmparatorluğu daha da zayıfladı. 1856’da Kırım Savaşı sonrası yapılan Paris 

Antlaşması’ndan 1877’deki Osmanlı-Rus Savaşı’na (93 Harbi) kadar geçen 29 senede, 

imparatorluk içindeki çeşitli ayaklanma ve kanlı mücadeleler yaşanmış, yeni özerklik arayışları 

veya mevcut imtiyazların genişletilmesi talepleri devam etmiştir. Gittikçe ağırlaşan ve 1875’te 

devletin iflasına yol açan ağır borçlanmalar neticesinde 1876’da Abdülaziz tahttan indirilmiş ve 

Abdülhamit tahta geçmiştir.8  1877’de patlak veren Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası 

Osmanlı Devleti bir taraftan çok büyük toprak kaybına uğramış diğer taraftan Balkanlardan ve 

Kafkaslardan göç etmek zorunda kalan milyonlarca muhacirin özellikle İstanbul ve Bursa gibi 

illere yerleştirilmesi sonucu bir anda bu şehirlerin sosyal yapısı değişmiştir. 

Devletin 1875’te mali iflasını ilan etmesi neticesinde kurulan Düyûn-ı Umûmiye 

doğrudan devletin gelirlerine el koyarak alacaklarını ve bunların faizlerini tahsil etmeye 

başlamıştır. Bu dağılma ve çözülme ortamı, bu tür sıkıntıların yaşandığı her yerde ve zamanda 

olduğu gibi, Abdülhamid devrinin sıkı ve otoriter rejimini kaçınılmaz kılmıştır.9 Bu arada 

Fransızlar 1881’de Tunus’u, İngilizler ise 1882’de Mısır’ı işgal ettiler. 1897’de Girit olayları 

yüzünden çıkan Osmanlı- Yunan Savaşı’nı Osmanlı Devleti’nin kazanmasına rağmen dış 

baskılar sebebiyle adaya Yunan Prensi vali tayin edilmiş ve ada fiilen Yunan idaresine girmiştir. 

Yine bu yıllarda Balkanlar ve Yemen iyice karışmıştır. 

İşte Mehmet Şemseddin Efendi, önce babasının memuriyeti daha sonra da kendi 

yolculukları sebebiyle gezdiği bütün şehirlerde bu savaş ve sıkıntıların toplumsal yansımalarını 

en ince ayrıntılarıyla görmüş ve yaşamıştır. Şemseddin Efendi’nin Limni’ye ilk defa 12 Şevval 

1307 / 31 Mayıs 1890’da son defa ise 25 Rebi’u’l-āòir 1307 / 25 Mayıs 1908 tarihinde gittiği 

düşünülürse bu dönemde Adalarda ve Selanik’te müşâhede ettiği sosyal ve siyasî durumu 

anlamak daha kolay olur. Öte yandan Rodos, Girit, Limni ve Midilli gibi adalar gayrimüslim 

nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeler olduklarından sosyo-ekonomik açıdan da gayrimüslimlerin 

                                                           
8  Beydilli, Kemal, “Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa”, Ed: İhsanoğlu, Ekmeleddin, Osmanlı Devleti Tarihi 

C.I, s. 98 İstanbul 1999 
9  Kemal Beydilli, a.g.b. s. 105 
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hakim güç olmalarını yadırgamamak lazımdır. Bu bölgeler aynı zamanda Osmanlı idaresinin 

sürgün yerleridir. 

İkinci meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılında ise Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i 

resmen ilhak etmiş, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş ve Girit Yunanistan’a katılmıştır.10 

1911, 1912 ve 1913 yılları bir taraftan I. ve II. Balkan Savaşları ve Trablusgarp (Osmanlı-

İtalyan) savaşlarıyla geçmiş ve nihayet 1914 yılında sadece Osmanlı topraklarını değil bütün 

dünyayı kasıp kavuran I. Dünya savaşı patlak vermiştir. Bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti 

yenik kabul edilmiş ve 31 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondoros Limanı’nda mütâreke 

imzalanmıştır. Daha sonra Kurtuluş Savaşı başlamış, yurt düşman işgalinden kurtarılmış ve 29 

Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

Mehmed Şemseddin Efendi, son Limni ziyaretinden sonra yukarıda anlatılan sıkıntılar 

yüzünden 1908-1925 yılları arasında Bursa dışına çıkamamıştır. Bu uzun aradan sonra 1925 

yazında damadını ziyaret için artık Osmanlı Devleti’nin başkentine değil de yeni kurulan 

Türkye Cumhuriyeti Devleti’nin bir şehri olan İstanbul’a gitmiştir. 30 Kasım 1925’te tekke ve 

zaviyeler kapatıldığından bundan sonra bir şeyh olarak görev gereği değil de sivil bir vatandaş 

olarak akraba ve dostlarını ziyaret için yolculuklar yapmıştır. Bu yolculuklar esnasında anlattığı 

hâtıralarını ise dönemin şartları içinde değerlendirmek gerekir. 

III- Niyazi-i Mısrî 

Mehmed Şemseddin Efendi, Dildâr-ı Şemsî’nin 32. ve 33. sahifelerinde pîrinin hayat 

hikayesi hakkında kısaca bilgi vermiştir. Ancak özellikle Dildâr’daki bazı tasvirleri daha iyi 

anlayabilmek için çalışmanın başında Niyazi-i Mısrî’yi biraz daha teferruatlı olarak tanımak 

yerinde olacaktır. 

Tasavvuf Tarihi denilince ilk akla gelen isimlerden olan Niyazi-i Mısrî hakkında bu 

şöhretinden dolayı pek çok müstakil çalışma yapılmıştır.11 1027/1617 yılında Malatya’da doğan 

Niyazi-i Mısrî Ümmî Sinan’a intisab edinceye kadarki hayatının birinci bölümünü Mevâidü’l-

İrfan12 adlı eserinde şöyle anlatmıştır: 

                                                           
10  Kemal Beydilli, a.g.b. s.119 
11  Niyazi-i Mısrî hakkında yapılan müstakil çalışmalardan bazıları şunlardır: Gölpımarlı, Abdülbaki, 

“Niyazi-i Mısrî”, İÜ Edebiyet Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, S. VII, s. 183-226, İstanbul 1972; Kara, 
Mustafa,Niyazi-i Mısrî, Ankara 1994; Erdoğan, Kenan, Niyazi-i Mısrî Divanı, Ankara 1998; Aşkar, 
Mustafa, Niyazi-i Mısrî ve Tasavuf Anlayışı, Ankara 1998 

12  Ateş, Süleyman, İrfan Sofraları, s.39-41, Ankara 1971 
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“Ben doğum yerim olan Malatya’da ilk ilim talebinde bulunduğum sırada kalbimde 

tarikat-ı sûfiyyeyi bilmek arzusu vardı. Önce onların meclislerine muhalif idim, gitmezdim fakat 

sohbetleri bereketiyle günden güne şevkim arttı, nihayet Halvetî şeyhlerinden birine bey’at 

itdim. Babam da beni ona gitmekten men ediyor, kendi şeyhine götürmek istiyordu, o zat 

Nakşibendiye’den idi ve bana göre kâmil değildi. Sefer etmem icabetti, nihayet bin kırk sekiz 

yılında -Bağdat bu yılda fethedilmişti- ilim tahsili kasdiyle Diyarbekir’e sefer ettim, ama asıl 

maksadım tarikat ilmi idi. Orada bir sene kaldım, sonra Mardin’e gittim, orada bir sene kaldım. 

Diyarbekir ve Mardin’de mantık ve kelâm okudum. Oradan Mısır’a gittim, Mısır’da Şeyhûniyye 

(medresesinde) Kadirî’den bir şeyh buldum, ona bey’at ettim ve Câmiu’l-Ezher’de derse 

başladım. Câmiu’l-Ezher’de okuyor ve o tekkede yatıyordum. Ciddî çalışıyor, her ikisini de 

muntazaman yürütüyordum. Bir gün şeyhim bana dedi ki: ‘Zahir ilim talebinden tamamen 

vazgeçmedikçe tarikat ilmi sana açılmaz.’İlimden ayrılmam bana güç geldi, ağlayarak tazarru 

ve niyaz ile Allah’a istihâre ettim ve uyudum... Gördüğüm rüya üzerine şeyhim bana izin verdi. 

Bana, yüzünde ilim mukadder olan zatı bulmak arzusuyla yola çıktım, senelerce dolaştım, Arap 

ve Rûm (Anadolu) şehirlerinde çok şeyhlerin sohbetine eriştim. Âkıbet şeyhim, göz bebeğim, 

kalbimin devâsı Şeyh Ümmî Sinan Elmalı (k.s.)’nın hizmetine ulaştım, kalbimin şifasını onun 

hizmeti şerefinde buldum, mübarek nefes-i kimyasıyla bana, Hz. Şeyh Abdü’l-kâdir-i Geylanî 

(k.s.)’nin bahsettiğim rüyada işaret ettiği her şey hasıl oldu. Allah’a hamdolsun, Allah’ın 

lütfuyla telvîn gitti, temkîn hasıl oldu. Allah gerçeği söyler, O doğru yola iletir.” 

Kırk yaşında Ümmî Sinan’dan hilafetini alan Mısrî, Elmalı’dan Uşak’a döner, bu sırada 

Çal’dan gelen istek üzerine Mehmed Efendi tarafından Çal’a yönlendirilir. Ancak orada fazla 

kalamaz ve Kütahya’ya görevlendirilir.13 Daha sonra da 1072/1661 yılında Uşak üzerinden 

Bursa’ya gelir. Bir müddet Şehreküstü Camii yakınında bir tekkede, Ulucami civarındaki 

medresede ve Sebbağ Ali Dede’nin evinde kalan14 Niyazi-i Mısrî 1080/1669 yılında Abdal 

Çelebi isimli İranlı bir tüccar sayesinde kendi tekkesini kurar15 ve hayatında yeni bir dönem 

böylece başlamış olur.16  

                                                           
13  İbrahim Rakım, Vākı‘a-ı Hazret-i Mısrî , BEEK Genel Kit., no 772, vr.12b. Daha geniş bilgi için bak: 

Beki, Kâmil, İbrahim Rakım Efendi ve Vâkı‘ât-ı Hazret-i Mısrî, UÜ Sosyal Bilimler Ens. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1997. 

14  İbrahim Rakım, a.g.e., vr. 13b-14a; İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfan; s.189, Bursa 1302; Mehmet 
Şemsettin, Gülzâr-ı Mısrî, s.114. 

15  Bu kişi aynı zamanda bugün hala kullanımda olan ve kendi adıyla anılan Abdal Köprüsünü de 
yaptıran kişidir. Ayrıntılı bilgi için bak:İsmail Beliğ, a.g.e., s.189, Baykal, Kazım, Bursa ve Anıtlar, s. 
24 İstanbul 1982 

16  Bu tekke, Ulu Cami’nin karşısında, şu an merkez postanenin olduğu yerde kurulmuştur. 
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Bursa’yı kendine mesken tutan Mısrî, burada da kalıcı olamamıştır. Zira tasavvufun 

tartışmalı meselelerinden biri ola vahdet-i vücûd meselesinin tavizsiz savunucularındandır. Aynı 

zamanda cifr ilmiyle de uğraşan Mısrî, cifr ilmine dayanarak gelecekle ilgili bazı tespitlerde 

bulunmuş ve bu bağlamda Hz. Peygamber’in torunları olmaları hasebiyle Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’in de bir nevi peygamber olduklarını iddia etmiştir.17 

Tasavvufla ilgili aşırı bulunan bu görüşlerinin yanı sıra siyasî otoritenin tasavvufî 

hayatla ilgili bir takım kararlarına da karşı çıkmıştır. Nitekim İstanbul’da merkezî otoritenin 

‘raks u deverân’ adını alan sesli zikir meclislerini yasaklama kararına uymayan Mısrî aynı 

zamanda bu kararın alınmasında büyük etkisi olan Vânî Mehmed Efendi ile de açıktan açığa 

mücadeleye girişmiştir.18 Bu olayların neticesinde 1083/1673 senesinde ilk olarak Rodos’a 

sürgün edilmiştir.19 Onu Rodos’a götürmekle görevli devlet adamı daha sonra O’nun en meşhur 

halifesi olmuş ve şeyhinin bütün şiirlerini de tahmîs etmiştir. Bu ilk sürgün hayatı dokuz ay 

devam etmiştir. 

Bursa’ya dönüşünde hizmet ve görüşlerine devam eden Mısrî bu defa 1087/1676’da 

Limni’ye sürülmüş olup iki yıl sonra affedilmesine rağmen Limni’de yeni bir Mısrî dergâhı 

kurmuş ve adadan on beş yıl sonra 1103/1691’de dönmüştür.20 Ancak Nemçe (Macar) 

muharebesi yüzünden siyasî otorite ile bir kez daha ters düşen Mısrî 1104/1693’te tekrar 

Limni’ye gitmiş21 ve bir yıl sonra yetmiş sekiz yaşında iken 1105/1694 tarihinde orada vefat 

etmiş ve adaya defnedilmiştir.22  

Niyazî-i Mısrî’nin vefatına İsmal Beliğ şu tarihi düşürmüştür:23 

Kutb-ı âlem, Hazret-i Mısrî Efendi menzilin 

Tekye-gâh-ı gül-şen-i me’vâda ihrâz eyledi 

Düşdi çâr etrafa matem didiler tarihini 

Rûh-i Mısrî mahfel-i âliye pervāz eyledi. 
                                                           
17  Niyazi-i Mısri’nin fikirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bak: Kara Mustafa; Bursa’da Tarikatlar ve 

Tekkeler, C. II, s.192-200, Bursa 1993 
18  Niyazî-i Mısrî ve Vanî Mehmet Efendi arasında yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için bak: 

Kayabaşı, Nahit, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü II, mak.: Armağan, Mustafa, “Bursa’da 
İki Rakip Sürgün Niyazî- Mısrî ve Vanî Mehmed Efend”i, s. 259-263, Bursa 2003 

19  İbrahim Rakım, a.g.e., vr 25a; İsmail Beliğ, a.g.e., s.190; Kara, a.g.e.,,s.183 
20  Mehmed Şemseddin, Bursa Dergahları Yadigâr-ı Şemsî I-II, haz. Kara, Mustafa – Atlansoy, Kadir, 

s.520, Bursa 1997; İbrahim Rakım, a.g.e., vr 26a,  
21  Mehmed Şemseddin, a.g.e., s.520; Kara, a.g.e., s.183 
22  Mehmed Şemseddin, a.g.e., s.520; İbrahim Rakım, a.g.e., vr 28a, İsmail Beliğ, a.g.e., s.192; Kara, 

a.g.e., s.183 
23  İsmail Beliğ, a.g.e., s.191 



 9 

Vefatından sonra kendisi için bir türbe yapılmıştır ki bu türbeden Dildâr-ı Şemsi’de 

sıkça söz edilmektedir. 

Silsilesi: Ümmî Sinan Halvetî, Eroğlu, Abdülvehhab Elmalî, Yiğitbaşî Veli Marmaravî, 

Alaaddin Uşşakî, Taceddin Kayserî, Pîr-i Erzincanî, Yahya Şirvanî (Pîr-i Sâni), Sadreddin Ömer 

Halvetî, İzzeddin Halvetî, Ahi Bayram Halvetî, Ömer Halvetî (Pîr)24 

Mürşitleri: Hüseyin Halvetî, İbrahim Kadirî, Mehmet Halvetî, Ümmî Sinan 

Eserleri: Mehmet Şemsettin Ulusoy, Yādigâr-ı Şemsî’de şeyhinden 12 eser kaldığını 

ancak rivayetlere göre Niyazi-i Mısrî’nin 30 kadar eser vücuda getirdiğini söylemektedir.25 En 

meşhur olan eserleri ise şunlardır:26 

Divân: En meşhur mutasavvıf divanlarındandır. Birçok kez basılmıştır. 

Mevâidü’l-irfân:(İrfan Sofraları)27  

Kaside-i Bür’e Tesbî‘i 

Mecmua28 

Postnişînler: Mısriye’nin merkez dergahı Bursa’da Ulucami’nin kıble tarafında 

günümüzde postane olarak kullanılan binanın köşesinde kurulan dergahtır. Burada görev yapan 

sufîler ise şöyle sıralanabilir:29  

Şenikzâde Mehmed Efendi (öl.Bursa, 1109/1697), Pirzâde Çelebi Efendi, Kasım 

Efendi, Tilmiz Ahmed Efendi, Sahfî Mehmed Efendi (ö. Bursa, 1146/1733), Ali Halvetî Kadirî 

Mısrî(ö.Bursa; 1203/1788), Ahmed Ni’metî Kadirî Mısrî (ö.Bursa, 1203/1788), Mehmed 

Zeynelabidin Mısrî (ö.Mekke, 1232/1816), Ahmed Şemseddin Halvetî Kadirî Mısrî (ö. 

1267/1850), Mehmed Zâik Efendi (ö. Bursa, 1269/1852), İsmail Nazîf Efendi (ö. Bursa, 

1305/1887), Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi (ö. İstanbul, 1936) 

                                                           
24  Ateş, a.g.e., s.93-96  
25  Mehmed Şemseddin, a.g.e., s.520, Ayrıca Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri adlı 

eserinde Niyazi-i Mısrî’nin 14 eserinden bahseder, bak: Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı 
Müellifleri,C.I, s.162-163, İstanbul t.y., sülyman Ateş ise 20 eserinin sminivermiştir, bak: Ateş a.g.e., 
s.5-7 

26  Eserleri ile ilgili geniş bilgi için bak: Aşkar, a.g.e., s.149-176; Kara, Mustafa, Niyazi-i Mısrî, s.21-26. 
27  Yetmiş bir sofradan (bölüm) oluşan bu eserin altmış sekizinci sofra dışındaki bölümleri Arapça olarak 

kaleme alınmıştır ve bu eser Süleyman Ateş tarafından İrfan Sofraları adı altında Türkçeye 
çevrilmiştir. bak.: Ateş, a.g.e.  

28  BEEK Orhan Kitaplığı, nu 609 da bulunan bir Bölümü Mısrî’nin el yazması olan eserdir. 
29  Ayrıntılı bilgi için bak.: Gülzâr-ı Mısrî, Mustafa Kara Özel Kütüphanesi 
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IV- Limni Adası 

Mehmed Şemseddin Efendi Dildâr-ı Şemsî’de her ne kadar yaptığı bütün yolculuklarını 

anlatsa da Niyazi-i Mısrî’nin kabrini ziyaret için yedi defa Limni’ye seyahat etmesi kuşkusuz 

eserin çekirdeğini teşkil etmektedir. Kendisi de eserin mukaddimesinde bunu beyan etmiştir. Bu 

sebeple özellikle eserdeki Limni tasvirlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı 

düşünüldüğünden Limni Adası kısaca tanıtılacaktır. 

Bugün Yunanistan’a bağlı bir ada olan Limni, Ege’nin kuzey kesiminde Çanakkale 

Boğazı’na 61 km mesafede olup 476 km² alana ve 259 km kıyı şeridine sahiptir. Bugün Limnos 

ya da Lemnos diye anılan ada yerli kaynaklarda Limni, İlimli, Limoz veya Limnoz şeklinde 

isimlendirilmekte olup en yüksek noktası 430 m ile Skopia Tepesi’dir. Ada genelde düz bir 

arazi yapısına sahiptir. Yapılan kazılarda yerleşim tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayanan adayı 

antik çağlardan bu yana meşhur yapan en önemli özelliği, tedavi edici olduğuna inanılan ve 

Osmanlı kaynaklarında “tîn-i mahtûm”, Batılıların eserlerinde “terra Limnia, terra sigillata” adı 

verilen bir çeşit toprağın çıkarılıyor olmasıdır.30 Yılın Hristiyanlarca kutsal sayılan bir 

gününde31 özel törenlerle çıkarılan bu çamur daha sonra kurutularak tablet haline 

dönüştürülmekte ve mühürlenerek İstanbul’a gönderilmekte olduğundan bu ismi almıştır. 

Mehmet Şemsettin Efendi bu törenleri ve ayrıntılarını Dildâr-ı Şemsî’nin 148. ve 149. 

sayfalarında anlatmaktadır.  

Eski Grek kaynaklarında halkının Trakya’dan geldiği belirtilen, M.Ö. Perslerin ve 

Spartalılar’ın hâkimiyetinde kalan ada 197’de Roma hâkimiyetine girdi. VI. yy da Doğu 

Roma’ya bağlı bir piskoposluk haline geldi ve 1082’den itibaren adaya İtalyan tüccarları 

yerleşmeye başladı. Ada X. ve XI. yy larda Girit’teki Arap ve Batı Anadolu kıyılarındaki 

Türklerin akınlarına maruz kaldı. İstanbul’un Latinlerin eline geçmesinin ardından 1279’a kadar 

Venedikli megadüklerin idaresinde kalan ada, bu tarihten 1453’e kadar tekrar Bizans idaresinde 

olmuştur.32  

Osmanlı kaynaklarında Limni Adası’nın fethi Enez şehrinin fethi esnasında 

anlatılmaktadır. Bu da Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’un fethinin hemen akabine 

rastlamaktadır. Yine aynı kaynaklarda adanın fethi ile ilgili olarak 1453 sonu ile 1456 yılları 
                                                           
30  Emecen, Feridun, “Limni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XXVII, s. 190, 

Ankara 2003; Demircan, Yasemin, “Limni Adası’nda Çıkarılan Tıyn-ı Mahtum Madeni 
Hakkında”, Osmanlı, C.III, s.322–325 Ankara 1999 

31  Dildâr-ı Şemsî’ nin 148. sayfasında bugün 15 Ağustos olarak bildirilmektedir.  
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arasında muhtelif tarihler verilmektedir.33 Ancak Osmanlılar tarafından fethedilmesinden kısa 

bir süre sonra yani 1456 yılı sonlarında ada papalık donanması tarafından işgal edilmiş ve daha 

sonra 1479 yılına kadar Mora Despotluğu, Rum korsanları ve Venedikliler arasında el 

değiştirmiştir. Limni’nin doğrudan Osmanlılar tarafından yönetilmesi ise 1479’da başlamış ve 

neredeyse aralıksız olarak 1912’ye kadar devam etmiştir.34 

1490 tahrîrine göre adanın merkezi dört mahalleden oluşan Palukasrı(palaikastron) 

kasabasıydı ve bu tarihte adanın toplam nüfusu sadece biri Müslüman olmak üzere 700 hane 

civarındaydı. 1519 yılına gelindiğinde ise merkezdeki mahalle sayısı beşe çıkmış ve toplam 

hane sayısı 850’ye ulaşmıştır.35 Bu tahririn yapıldığı yıllarda adaya gelen Pîrî Reis adanın 

merkezine Türklerin “Balıkesrî”, yerli halkın ise “Palyokastro” dediklerini, kalenin sarp bir 

kayalık üzerine kurulduğunu, ayrıca ikisi harap üç kalenin daha bulunduğunu, Kondiya ve 

özellikle Mondros körfezinin gemiler için son derece uygun liman olduğunu ifade ederek 

topoğrafya hakkında ilgi çekici bilgiler vermiştir.36 1557 ve 1568 kayıtlarına göre ise adanın 

toplam nüfüsu 2000 haneye yaklaşmış, bu arada Müslüman hane sayısı da yaklaşık 50 civarına 

yükselmiştir. Nüfus artışına paralel olarak 1598 yılında merkez kasaba olan Palaikastron’a 

Pazar kurulmasına izin verilmiş ve Türk nüfusun ihtiyacı için kale altındaki Mustafa Reis 

Mescidi cami haline dönüştürülmüştür.37  

XVII. yüzyılda Çanakkale Boğazı sebebiyle stratejik önemi artan adadaki asker sayısı 

artırılmış ve Rebiu’l-ahir 1022 (Haziran 1613) tarihli bir karara göre de ada sancak haline 

getirilmiş ve Hızır Bey’in idaresine verilmiştir.38 1656 da Venedikliler, 1807 de ise Ruslar adayı 

işgal etmişler ancak her iki olayda da kısa süre sonra geri alınmıştır. 1821 Yunan isyanında 

adada herhangi hareketlenme olmamış, hatta Rum asilere karşı ada halkı Osmanlı güçlerine 

                                                                                                                                                                          
32  Emecen, a.g.m., s.190 
33  Âşıkpaşazade, Limni’nin fethi için 1453 sonu 1454 başı demiştir, bak: Âşıkpaşazade, Tevârih-i âl-i 

Osman, s.144-145, İstanbul 1332. Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa, Oruç Bey Ve Tursun Bey 1454’i 
fetih yılı kabul ederler, bak: Karamanlı Nişncı Mehmed Paşa, Osmanlı Tarihleri I, yay.: İbrahim 
Hakkı Konyalı, s.353, İstanbul 1949; Oruç Bey Tarihi, yay.:Nihal Atsız, s. 109, 1972; Tursun Bey. 
Tarihi Ebu’l-Feth, s.68, İstanbul 1330. İ. Hakkı Uzunçarşılı ise fetih tarihi olarak 1456 senesini kabul 
eder, bak: Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi, C.II, s.34, Ankara 1975 

34  Uzunçarşılı, a.g.e., s.34 
35  Emecen, a.g.m., s.191 
36  Pîrî Reis, Kitab-ı Bahriye, haz. Kurdoğlu, Fevzi - Alpagut, Ali Haydar, s. 100–104, İstanbul 

1934 
37  BA: MAD, nu, 5582 
38  BA. KK. nu. 71, s. 476 
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yardımcı olmuştur ki bu sırada adada eli silah tutabilecek nitelikte 300 kadar Türk, buna 

mukabil 13000 civarında Rum yaşamaktaydı.39  

Mehmed Şemseddin Ulusoy’un adayı ziyaret ettiği yıllara yakın dönemde -Şemseddin 

Efendi, Limni’ye 1890–1908 yılları arasında gitmiştir- mesela 1885’de ada nüfusu 1900’ü Türk 

olmak üzere 21300 iken 1894’te 23.550’e ulaşmıştır. Bu sıralarda adada sosyal kurum olarak ise 

altı cami, bir tekke (Dildâr-ı Şemsî’de çokça bahsi geçen Mısrî Tekkesi), 164 kilise, 585 dükkân 

ve bir de han mevcuttu. Ada bu dönemde idarî açıdan Cezayir-i Bahr-i Sefîd Eyaleti’nin bir 

sancağı durumunda olup İmroz ve Bozcaada birer kaza olarak buraya bağlıydı.40 

Adanın hemen Çanakkale Boğazı’nın açıklarında olması stratejik açıdan çok önemlidir. 

Çünkü ada hem Ege’den gelecek saldırılara karşı boğazın güvenliği, hem de boğazdan Ege ve 

Akdeniz’e açılacak gemi veya donanmaların güvenliği açısından kilit bir noktadadır. Nitekim 

1479’dan beri neredeyse kesintisiz olarak Osmanlı hâkimiyetinde olan Limni’yi 21 Ekim 

1912’de Yunanlılar işgal etmiş ve ada Çanakkale savaşlarında müttefik güçlerin ana üssü olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca adaya çok önem verilmesine en büyük sebep olarak tîn-i mahtûmu 

gösterenler de olmuştur.41 Osmanlı ve İtilaf devletleri arasında yapılan savaşa son veren 

Mondoros Antlaşması adanın aynı isimli limanında imzalanmıştır. (31 Ekim 1918) Ada daha 

sonra Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılmıştır. Bu dönemde adada 2540 Türk 

yaşamaktaydı. Bu kişilerin bir kısmı 1920’de bir kısmı da daha sonra adadan ayrıldı ve yerlerine 

1923’te Anadolu’dan gelen 3000 Rum yerleştirildi.  

Bugün ada bir turizm merkezi durumunda olup nüfusu 15.000 civarındadır.

                                                           
39  Esad Efendi, Vak’a nüvis Esad Efendi Tarihi. Bâhir Efendi’nin Zeyl Ve İlaveleriyle: 1237–

1241/1821–1826, haz. Ziya Yılmazer, s. 764–767, İstanbul 2000 
40  Emecen, a.g.m., s. 192  
41  Ayrıntılı bilgi için bakınız: Demircan, a.g.m., s.322–325. Yine Amerikan Princeton 

Üniversitesi’nde Türk Tarihi üzrine dersler veren Prof. Dr. Heaty Lowry adanın mühürlü 
çamur yüzünden fethedildiği görüşündedir. Ayrıntılı bilgi için bak: Lowry, Heaty, Fifteenth 
Century Ottoman Realities:Christian Peasant Life on the Aegean Island of Limnos-15. Yüzyıl 
Osmanlı Gerçekleri: Limni Adasındaki Hristiyan Köylülerin Yaşamı, İstanbul 2002 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM: 

DEĞERLENDİRME 
 

Mehmed Şemseddin Efendi, anne ve baba tarafından tasavvufî hayatın yaşandığı aile 

geleneğine sahip olduğundan bu kültüre âşinadır. Ayrıca İslamî ilimlere de vâkıftır. Bunlara 

ilave olarak çocukluğunda babasının memuriyeti, gençlik yıllarında şeyh olarak bir anlamda 

görevi gereği, daha sonraları ise hususî sebeplerle çok defa seyahat etmiştir. Bu üç özelliği 

neticesinde elde ettiği bilgi ve tecrübelerini gayreti sayesinde pek çok esere dönüşmüştür. 

Dildâr-ı Şemsî de bunlardan birisidir. Dildâr, bir seyahatnâme olarak genel anlamda tarih ilmine 

kaynaklık ederken diğer taraftan konusu itibariyle olayların yaşandığı şehirlerin sosyo-kültürel 

hayatıyla ilgili olarak sosyal tarih anlamında, bir şeyhin hayat tecrübesi ve gözlemleri itibariyle 

de tasavvuf tarihi ve tarikatlar hakkında birinci elden veriler içermektedir. 

Ancak tarih ilminin bu verilerden azami istifade edebilmesi için nasıl bir etkiyle ve 

hangi değer yargılarıyla yazıldığını bilmek gerekir. Bu bölümde Mehmed Şemseddin Efendi’nin 

önce biyografisi aktarılacak, ardından tarihçiliği hakkında bilgiler verilecek, Bursa’nın O’na ve 

eserlerine etkileri anlatıldıktan sonra Osmanlı Toplumunda tarikat ve tekkelerin yeri, müellifin 

olaylara ve kişilere  bakışı değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde çok fazla başka kaynaklara 

atıf yapmak yerine genel bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. 

I- Mehmed Şemseddin (ULUSOY) Efendi 

Mehmed Şemseddin Efendi, Dildar-ı Şemsî’de bir gezi notlarını aktarırken diğer 

taraftan zaman zaman aile hayatı ve hatıralarına da değinmektedir. Bu sebeple O’nu tanımaya 

çalışırken özel hayatı ile tarihçi kişiliğini ayrı ayrı değerlendirmek, hem O’nu daha iyi 

tanımamızı sağlayacak hem de eseri daha sağlıklı anlayabilmemize yardımcı olacaktır.  



 14
 

A- Mehmed Şemseddin Efendi’nin Biyografisi  

Bir kimsenin hayat hikayesi hakkında en güvenilir bilgiler kendi ağzından çıkan 

ifadeleri veya bizzat kaleme aldıklarıdır. Dildār-ı Şemsî’nin müellifi olan Mehmet Şemseddin 

Efendi kendi dergahı olan Bursa Mısrî Dergahı’nı anlattığı Gülzār-ı Mısrî isimli eserinin 

sonunda 7 Cemaziyelahir 1333 / 22 Nisan 1915 tarihinde son postnişîn olarak kendi hayatını 

anlatmıştır. Müellif otobiyografisinde özellikle aile hayatıyla ilgili başka yerlerde pek 

bulunamayak bilgiler aktarmıştır. Ancak müellifin otobiyografisinde aktardıklarının bir kısmı 

zaten Dildâr-ı Şerif’te anlatıldığından otobiyografi sadeleştirilerek biyografi tarzında 

aktarılacaktır.42  

Mehmed Şemseddin Efendi, h. 1283’te Bursa’da doğmuştur. 4-5 yaşlarında  iken 

mahallelerinde bulunan Şeker Hoca mektebine devam etmiş ve 1289’da  altı yaşında iken 

babasının memuriyeti sebebiyle ailece Aydın’a gidilmiş ve sekiz yaşında Kur’an’ı hatmeştir. 

1292’de  yine ailece İzmir’e geçmişler ve orada Sultaniye mektebine gitmiş ve bilâhare 

Bursa’ya dönerek Rüşdiye mektebine devam etmiştir. Babasının Mihaliç (Karacabey) vergi ve 

nüfus memuriyetine tayininden dolayı yine aile ile birlikte oraya gidilmiş ve Mihalıç 

Rüşdiyesinden 1297 tarihinde birincilik ile diploma almıştır. 1299’da Bursa’da kapalı olan 

Mısrî Dergâhı babası İsmail Nazif Efendi tarafından tekrar açılarak ayin icrasına başlanmış ve 

bu arada babasından Kırâat ve Akâid okuyarak biraz daha kendini geliştirmiştir. Bu arada vergi 

ve arazi memurluğu yapmış ve bilahâre nüfus idaresinde iki sene kadar yabancı komisyonunda 

yazıcılık yapmıştır. Babasının vefatından sonra Münzevî Dergâhı postnişîni Vahyî Efendi’den 

Akâid ve Tasavvuf okumuş, Hikmet, Hey’et gibi ilimlerle meşgul oldmuştur. 

Atinalı Ali Rıza Efendi Dergâhı Şeyhi Mustafa Lütfullah Efendi’den tarikat usullerini 

ikmal etmiştir. Tarikata intisabından ikmâl-i esmaya kadar olan süreci kendisi şu şekilde 

aktarmaktadır: 

18 Şaban 1305 Pazar günü birinci ism-i şerif ile bazı virdin telkîni. 

23 Receb 1306 Pazartesi ikinci ism-i şerif ile bazı virdin telkîni. 

3 Zi’l-kade 1306 Pazartesi üçüncü ism-i şerif ile fürûun telkîni. 

19 Rebiü’l-ahir 1308 Salı dördüncü ism-i şerif ile fürûun telkîni. 

                                                           
42 Otobiyografinin tam metni için bak.:Mehmed Şemseddin, a.g.e., s.10–14 Bu otobiyoğrafi ayrıca da 
yayınlanmıştır, bak. Kara, Mustafa “Bursalı Bir Tarihçi Mehmed Şemseddin (Ulusuy) Efendi”, UÜ İFD, 
S.3, C.3, s.99–105, Bursa 1991 
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24 Cemaziye’l-evvel 1310 Çarşamba beşinci ism-i şerif ile fürûun telkîni. 

1 Receb 1310 Perşembe ilbas-ı tac ve hırka edilip akşamı Regâib gecesinde cemiyet 

icrası. 

23 Rebiu’l-evvel 1318 Cuma altıncı ism-i şerif ile bazı füruât-ı esmâ telkîni. 

5 Cemaziye’l-ahir 1318 Cumartesi yedinci ism-i şerif ile füruât telkîni. 

 1 Receb 1310 tarihinde Regaib Kandilinde Bursa’da bütün meşayıh ve dervişler davet 

edilerek bir program düzenlenmiş ve Bursa Mısrî Dergahı postnişîni olmuştur. 5 Cemaziye’l-

ahir 1318 tarihinde ise tekmîl-i esma etmiştir. 

Babasının sağlığında 9 Şa‘ban 1303 tarihinde Fındıkzâde Raşid Ağa’nın kızı Feride ile 

evlenmiş ancak uyumsuzluk nedeniyle 3 Rebi‘ul-evvel 1306 tarihinde ayrılmışlardır. 27 Zi’l-

hicce 304 tarihinde İstanbul Etyemez Dergâhı Şeyhi Ferid Efendi’nin halifelerinden olan ve 1 

Receb 305 tarihinde vefat ederek Sa‘d’i Der-gah-ı Şerifi’ne defnolunan Şeyh Neş’et Efendi’nin 

kızı Sadberk hanımla evlenmiştir. Bu hanımından 22 Receb 1306 tarihinde Mehmed Taceddin, 

27 Ramazan 307 tarihinde Mehmed Zeynelabidin, 27 Ramazan 1315 tarihinde de Mehmed Ali 

Efdalüddin isimli üç oğlu dünyaya gelmiştir. Çok zeki ve becerikli olan oğlu Taceddin, çok 

hasta ve zayıf olduğundan 4 Cemaziye’l-evvel 1314 tarihinde vefat etmiştir. Mehmed Ali 

Efdaleddin’nin doğumunda annesi hastalanmış ve 32 gün sonra vefat etmiştir. Efdaleddin ise 

önce Bursa’da bulunan büyük halaları Kâtibe Hanım ve kızı Sırrıye Hanım tarafından idare 

edilmiş, halalarının vefatı üzerine süt anneye verilmiş ancak 16 Şaban 1316 tarihinde O da vefat 

etmekle dergahın haziresine annesinin yanına defnolunmuştur. Şemseddin Efendi, oğlu 

Taceddin’in vefatına şu tarihi düşürmüştür:  

İki çeşmim yaş ile tarihin yazdum Şemsî  

Kumr-ı veş uçdı cinâna vâh Tâce’d-dîn vâh 

Ortanca oğlu Zeynelabidin 28 Receb 327 tarihinde Ulu Cami imamı Hafız Es‘ad 

Efendi’den hıfz-ı Kur’an’a muvaffak olmuş ve İsmail Hakkı Dergâhı Şerifi şeyh-i sabıkı olan 

Faik Efendi’nin kızı Hâfız Şaziye Hanım’la evlenmiştir. 8 Muharrem 1330 tarihinde Cuma günü 

Hüseyin Necmeddin ismiyle bir oğlu dünyaya gelmişdir.  

İkinci eşinin irtihalinden sonra 1 Receb 1317 tarihinde Sofya muhacirlerinden Mustafa 

Efendi’nin kerimesi Basiret Hanım’la evlenmiş ve 4 Rebiulahir 1318 tarihinde kızı Fatma 
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Lemean dünyaya gelmiştir.  16 Zilhicce 319 tarihinde geçimsizlik sebebiyle bu eşinden de 

ayrılmıştır ve 7-8 yıl nafaka ödemiştir. 25 Rebiu’l-ahir 1320 tarihinde mahalle ahalisinden ve 

pek uzak akrabalarından Arpacızade Hacı İsmail Efendi’nin oğlu Hasan Bey’in kızı Fatma 

Hanım’la evlenmiş bu eşinden 26 Cemaziyelahir 1321 tarihinde kızı Hatice Tayan, 25 

Muharrem 1324’te oğlu Mehmet Fehâmeddin, 10 Rebiulevvel 1329’da ise kızı Emine Dırahşan 

dünyaya gelmişlerdir.  

Dergahın gelirleri az olduğu için Bursa Düyûn-ı Umûmiyesi’nde uzun yıllar müzâyede 

katipliği yapmış olan müellif 1326’dan sonra bu görevi bırakarak kendisi eser yazmağa 

adamıştır.  

14 Muharrem 1302 tarihinde Serpınar Mahallesi’ndeki (Pınarbaşı) İzzeddin Bey Camii 

hatipliği babasından kendisine intikal etmiş ve bu görevi ölünceye dek sürdürmüştür. Yine 

babasının vefatı ve dergâhın kendisine tevcihinden sonra Ulu Cami devirhanlığı, kardeşi kabul 

etmediği için kendisine verilmiştir. Dergâhın kendisine intikalinde çıkan sorunlar Bursa’da 

çözülemediği için İstanbul’a gitmiş ve İstanbul Meclis-i Meşayıhı’nda imtihan edilerek 

dergâhın tam hissesini üzerine almıştır. 11 Muharrem 1324 tarihinde Mecidiye Caddesi (şimdiki 

Atatürk Caddesi) genişletildiğinden dergâhın 220 metre mahalli yola katıldığı için ve iki yıl 

süreyle bu sorunun çözümü için çalışmış ve harem dairesinin kısmen inşasına ve selamlık 

dairesine üç oda ilvesine muvaffak olmuş, caddeye bitişik hale gelen binanın altına yedi aded 

dükkan bina ettirmiş ve dergâhın masraflarına katkı sağlamıştır. (Dergâhın tevcihi ve caddenin 

genişletilmesi meseleleri Dildâr-ı Şemsî’de ayrıntılarıyla anlatılmktadır.) 

Mısrî Dergâhı postnişînliği yanında bir süre de İsmail Hakkı Dergâhı ve Çarşamba 

Dergahı’nı vekaleten idare etmiştir. 8 Zilhicce 1326 tarihinde İsmail Hakkı Dergâhı’nın başına 

geçen Cemaleddin Efendi’nin ve 15 Cemaziyelevvel 328 tarihinde Çarşamba Dergâhı’nın 

başına geçen Süleyman Sabri Bey’in ilim ve marifet kazanmalarına büyük gayret göstermiştir.  

Şemseddin Efendi bu otobiyografiyi yukarıda da belirtildiği üzere Bursa Dergâhlarını 

anlattığı ve 1915 yılında ancak I. cildini bastırabildiği eseri Yadigâr-ı Şemsî için yazmıştır. 

Buraya kadar anlatılanlar daha ziyade ailevî meselelerdir. Müellifin bu arada uğraştığı diğer 

faaliyetler ve seyahatler Dildâr’da, daha sonra yaptığı çalışmalar, itarihçi kişiliği ve eserleriyle 

ilgili olarak da aşağıda bilgi verilecektir. 
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B- Tarihçi Olarak Mehmed Şemseddin 

Müellifin otobiyografik hayat hikâyesi yukarıda verildiğinden burada daha ziyade 

tarihçiliği ve bu özelliğinin Dildâr-ı Şemsî’ye olan yansımaları üzerinde durulacaktır.  

Mehmed Şemseddin Efendi’nin bir şeyh olduğu ve eserlerinden yalnız Yadigâr-ı Şemsî’ 

ve Mevlüd’ünün basılmış olduğu dikkate alındığında sadece tasavvuf ve tarikatların tarihiyle 

ilgilendiği düşünülebilir. Ama bu yanlış bir değerlendirme olur çünkü O, çok yönlü bir insandır. 

Hayatı ve eserleri dikkatlice incelendiğinde O’nun, tasavvufî hayatın esas alındığı bir ailede ve 

gelenekte yetişen ve bu geleneği sürdüren bir mutasavvıf, Pınarbaşı İzzettin Camii’nin 

hatipliğini elli yıl boyunca yapan bir din adamı ve ayrıca Bursa tarihinin hemen her yönüyle 

ilgilenen bir şehir tarihçisi olduğu kolayca anlaşılacaktır.43 

Mehmet Şemseddin Efendi, genel manada tarih ilmiyle uğraşmak yerine özellikle doğup 

büyüdüğü ve her değeriyle hayatına yön veren Bursa şehrinin kendi yaşadığı döneme göre 

öncesini araştıran ve o güne ait değerlerini de sonraki nesillere aktarma kaygısı taşıyan bir 

kültür elçisidir. 7 Nisan 1327’de ilk teşkil olunan Tarih Encümeni’ne aza tayin edilmiştir. Yine 

Meclisi Meşâyıh, Donanma Cemiyeti ve Cihat komisyonu azalıklarında bulunmuştur. Bir ara 

Bursa Kütüphanesinin tasnif çalışmalarını yürüten Şemseddin Efendi, 1927’de kütüphaneleri 

teftiş ve tetkikle görevlendirilmiştir. 1932’de Halkevi Tarih Komisyonunda çalışmıştır. Soyadı 

kanunu çıktıktan sonra “Ulusoy” soyadını almıştır. Hayatı genelde maddî sıkıntılarla geçmiştir. 

Ancak altmış lira ücretle Evkaf sicillerini tetkike memur edildiğine dair yazının Bursa’ya 

geldiği gün, tedavi için gittiği İstanbul’da 9 Teşrin-i evvel 1936 Cuma günü vefat etmiştir. 

                                                           
43  Mehmet Şemseddin Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bak: Gülzâr-ı Mısrî, 

Mustafa Kara Özel Kütüphanesi; Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya-i Ebrar, C.V, İstanbul Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, nu,2309, s.109-115; Dağlıoğlu, Hikmet Turhan, “M. Şemseddin Ulusoy”, Ülkü 
Halkevleri Dergisi, S.53, C,IX, s.385 1937; Yücer, R.R. “M. Şemseddin Ulusoy”, Türkün Dergisi, 
S.9, s.38-41, Bursa 1937; Fındıkoğlu, Z. Fahri, “Bursa Müverrihlerinden Mehmet Şemseddin’in 
Hayatı ve Eseri”, Uludağ Dergisi S. 34, s.36-45, Bursa 1941; Baykal, Kazım, “Bursa Hakkında 
Yapılan Etütler”, Uludağ Dergisi, S.83, s.25-27, Bursa 1947; İbnülemin Mahmud Kemâl, Son Asır 
Türk Şairleri, C.IV, s.1808, İstanbul 1988; Tatçı, Mustafa, “Mehmed Şemseddin Mısrî’nin Bir 
Risalesi,” Tarih ve Toplum, S.97, s.48-51, 1992; Akarsu, Kamil-Tatçı, Mustafa, “Mehmet Şemseddin 
Efendi’nin Makaleleri: Vahdet-i Vücud,” Yedi İklim (Bursa Özel Sayısı) C.V, S.40, 1993; Akarsu, 
Kamil - Tatçı, Mustafa, “Mehmet Şemseddin Efendi’nin Makaleleri: Tekâyâ,” Yedi İklim C.V, S.42, 
1993; Akarsu, Kamil- Tatçı, Mustafa, “Mehmet Şemseddin Efendi’nin Makaleleri: Osman Gazi ile 
İlgili Bir Nutuk,” Yedi İklim C.V, S.43; 1993; Akarsu, Kamil- Tatçı, Mustafa, “Mehmet Şemseddin 
Efendi’nin Makaleleri: Din-Vatan,” Yedi İklim C.VI, S.46, 1993; Akarsu, Kamil-Tatçı, Mustafa, 
“Mehmet Şemseddin Efendi’nin Makaleleri: Kur’an,” Yedi İklim C.VI, S.47, 1993 Mehmed 
Şemseddin, Bursa Dergahları Yadigâr-ı Şemsî I-II, haz. Kara, Mustafa- Atlansoy, Kadir, s.520, Bursa 
1997, Atlansoy, Kadir, Bursa Şairleri, s.117-119, Bursa 1998; Kaplanoğlu Raif, “Mehmet Şemsettin 
Ulusoy’un Kitapları: Hâkisâr-ı Şemsî”, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, S. II, 
s.56-57 Bursa 2003 
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Vasiyeti üzerine İstanbul Merkez Efendi Kabristanı’nda Niyazi-i Mısrî’nin kardeşi Şeyh Ahmed 

Efendi’nin yanı başına defnedilmiştir.44  

Kendisi iyi bir şair olan Şemseddin Efendi, pek çok insanın vefatına şiir yazmış ve 

ebced hesabıyla tarih düşürmüştür. Mustafa Kara da bir vefa örneği olarak O’nun vefatı için 

şöyle bir tarih düşürmüştür:45 

Niyazî’nin yolunda dergâhda tekyenişîn 

Yadigâr vermek için Bursa’da kûşenişîn 

Geldi üçler birlikde mahzûn bir eda ile 

Söylediler ki ‘ah uçdu Şemseddin postnişîn’ 

h.1355 

 

Bursa’nın tarihine tarih düşürdü Mısrî 

Yadigâr-ı Şemsî’yle bir de Gülzâr-ı Mısrî 

Çıksın on münadimiz söylesinler rıhletin 

İşte sizlere ‘Tarih-i Şemseddin-i Mısrî’ 

m.1936 

Mehmet Şemseddin Efendi, kitabedeki bir yazının seb’a mı, tis’a mı olduğunu anlamak 

için birkaç defa Yıldırım Camii’ne gidecek kadar ince eleyip sık dokuyan, metre yerine daima 

adımı kullanacak kadar muhafazakâr, Bursa’ya gelen yabancıların kendisini Şark dekorları 

içinde bir motif olarak görüp fotoğrafını çekecekleri kadar orijinal, Bursa tarihi üzerindeki derin 

ilgisi yüzünden ara sıra Bursa’ya gelen Halil Ethem, Nüzhet Sabit, İbnülemin Mahmud Kemal 

İnal gibi zatların ziyaretine gidecekleri ve canlı Bursa tarihi diye anılacak kadar Bursa’nın 

geçmişine vâkıf bir insandır.46 Bursa Ulu Camii’nin kubbelerinin sayısı hakkında meşhur 

Hammer Tarihi’nde yanlış bir bilgiye rastladığında hafızasına güvenmek yerine önce gidip 

sayacak, yine yanlışı gördüğünde acaba ‘1270 depreminden sonra değişmiş olabilir mi?’ diye 

önce Güldeste’ye, sonra da Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne bakacak kadar47 muhakkik bir 

kaynaktır. Yine O, ölüm döşeğindeyken bile fotoğrafı çekilmek istediğinde oğluna: “saçımı 

                                                           
44  Dağlıoğlu, a.g.m. s.385 
45  Mehmet Şemseddin, a.g.e., s. 9 
46  Yücer, a.g.m., s. 38-39 
47  Fındıkoğlu, a.g.m., s. 41 
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sakalımı düzelt, fotoğrafım güzel çıksın” diyecek kadar intizamlı,48 gayri müslimleri bile 

kıramayacak kadar nazik, birçok işi bir arada götürmesine rağmen pek çok eser yazacak kadar 

ve 62 yaşında olduğu halde harf inkılâbının çıkmasından çok kısa bir süre sonra Latin alfabesini 

öğrenecek gayretli bir insandır.49 Bu gayreti neticesinde de aşağıdaki eserleri vücuda getirmiştir: 

1- Bahâr-ı Şemsî: bir çeşit tezkeredir ve Beliğ’in devamı niteliğindedir. On dokuzuncu 

asrın ikinci yarısından itibaren Bursa’da ve Türkiye’de yetişmiş ulema ve hulefanın 

biyografilerini içermektedir. 

2- Bergüzâr-ı Şemsî: Müellifin çeşitli konulardaki makalelerini topladığı eseridir. 

3- Devvâr-ı Şemsî: Bursa medreseleri hakkındadır.  

4- Dildâr-ı Şemsî 

5- Diyâr-ı Şemsî: Bursa Tarihine ait 800 sayfalık bir eserdir. Müellifin en önemli 

eserlerinden birisidir. 

6- Ebrār-ı Şemsî: Mevlûd-ı Nebevî, Miraç, Mevlûd-i Ali, Mevlûd-i Fatma, Mevlûd-i 

Hüseyin’den ibarettir. Bu eseri de O’un Süleymen Çelebi’den beri devam edegelen Mevlütçülük 

geleneğini devam ettirdiğini gösteriyor. Bu eser 1924 yılında Mısır’da basılmıştır. 

7- Eş’âr-ı Şemsî: Müellifin kendi şiirlerinden oluşan bir Divan’dır.  

8- Ezhâr-ı Şemsî: Bursalı veya Bursa’ya mensup şairlerin terceme-i hallerini kapsar. 

9- Gamhâr-ı Şemsî: Bursa’ya ait hikaye ve fıkralardan bahseder. 

10- Gülzâr-ı Mısrî: Niyazi-i Mısrî’nin tafsilatlı hayat hikayesini, O’ndan sonraki Mısrî 

Halifelerinin isimlerini ve hayatlarını anlatmaktadır. 

11- Hâkisâr-ı Şemsî: Bursa Türbelerini anlatmaktadır. Bursa’daki bütün sûfî, selatîn, 

şeyhü’l-İslam vs. türbelerin anlatıldığı 254 sayfalık bir eserdir.50 

12- İftihâr-ı Şemsî: Ehl-i beyt hakkındaki şiirleri kapsar. 

13- İhtâr-ı Şemsî: Eski devirlerle yeni devri mukayese eder.  

                                                           
48  Dağlıoğlu, a.g.m., s. 385 
49  3 Kasım 1928’de Latin alfabesinin kabulünden hemen 3 ay sonra 2 Şubat 1928’de belge almıştır, 

bak:Ekler 
50  Ayrıntılı bilgi için bak: Kaplanoğlu, a.g.m., s. 56-57 
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14- İhtiyâr-ı Şemsî: Eski şairlerden beğendiği şiirleri toplamıştır. 

15- İntizâr-ı Şemsî: Bursa’ya ait batıl itikatları ve hurafeleri anlatır. 

16- İtimâr-ı Şemsî: Bursa Ulucamii’ndeki yazıları ve tarihçelerini aktarır. 

17- İ’tizâr-ı Şemsî: Kendi zamanında çıkan Akl-ı Selim isimli esere cevap 

niteliğindedir. 

18- İztırâr-ı Şemsî: Sosyal hayatı ve sosyal hayattaki noksanları gösteren bir çalışmadır. 

Bursa’da Yeni Fikir Gazetesi’nde Ağababa müstear ismiyle bir kısmı neşredilmiştir. 

19- Karâr-ı Şemsî: Bursa mezarlıklarındaki meşhur kişilerin isimleri, hangi kitaplarda 

terceme-i hallerinin bulunduğu, medfenlerinin belli olup olmadıını gösteren önemli bir eserdir.  

20- Medâr-ı Şemsî: Bursa Camileri ve kitabeleri hakkındadır. 

21- Misbâr-ı Şemsî: bazı kişiler için söylediği vefat tarihleri ile doğum ve inşa için 

söylediği manzumelerden ibarettir. 

22- Mi’yâr-ı Şemsî: Okuduğu tarih kitaplarındaki yanlışlıkları düzelttiği bir eseridir. Bu 

eseririn bir bölümü 1932’den kapandığı güne kadar Yeni Fikir Gazetesinde R.R. Yücer 

tarafından “Tarih Yanlışlıkları” başlığıyla yayınlanmıştır.51 

23- Yâdigâr-ı Şemsî: Bursa’da o dönem için mevcut olan tekke ve zaviyeleri ve 

buralarda görev yapan meşâyıh-ı kiramı ayrıntılı bir biçimde anlattığı eseridir. İki cilt halinde 

olan bu eserin 274 sayfadan oluşan birinci cildi Arap Alfabesiyle 1916’da Abbas Halim 

Paşa’nın yardımıyla basılmış, geliri Bursa Dârü’l-acezesi’ne bırakılmıştır.52 

Bu kadar velûd olmasına rağmen maalesef sağlığında Yadigâr-ı Şemsî’nin birinci 

cildinden ve Mevlüd’ünden başka bir eseri basılamamıştır. Tarihçilerin asıl işlerini yapmayıp 

şahsî çıkar peşinde olmalarından şikâyetle mühim gördüğü kişi kurum vs’yi araştırmayı ve 

kayda geçmeyi kendisine bir vazife saymıştır. 

O’nu emsallerinden ayıran bir başka özelliği ise tekke ve zaviyeler kapatıldığı (30 

Kasım 1925) ve birçoklarının hayata küserek köşesine çekildiği ve pasif kaldığı bir dönemde 

bile mevcut şartlar altında ne yapılabilir gayesiyle çok kısa bir sürede yeni harfleri de öğrenerek 

                                                           
51  Yücer, a g m., s.39, Fındıkoğlu, a.g.m., s.40 
52  Bu eser 1997’de basılmıştır, bak: Mehmed Şemseddin, Bursa Dergahları Yadigâr-ı Şemsî I-II, haz. 

Kara, Mustafa- Atlansoy, Kadir, Bursa 1997 
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faaliyetlerine ölünceye dek devam etmiş olmasıdır. Nitekim Dildâr da bu dönemde kaleme 

alınmıştır.(1929) Kendi yazdıklarının yanında aynı zamanda zengin bir kütüphaneye de sahip 

olan Mehmed Şemseddin Efendi, türbedârların ve hâfız-ı kütüblerin para için eserleri 

satmalarından şikayet etmiş, zorluklara rağmen İstanbul’da oluşturulan kütüphane ve müzelere 

hayranlığını da dile getirmiştir. Kendisi de kitap, doküman, eşya vs oluşan kapsamlı bir 

koleksiyon meydana getirmiştir. 

Dildâr-ı Şemsî’de yolculuklarını ve şahit olduğu hadiseleri anlatırken bir gözlemci gibi 

insanlar, kurumlar, şehirler vs. hakkında verdiği sayısal bilgiler, bir sosyolog gibi yaptığı 

değerlendirmeler ve bunları başkalarının okuyabileceği tarzda yazması eseri yalnızca özel bir 

hâtırât olmaktan çıkarıp tarihçiler için bir kaynak haline getirmiştir.  

II- Bursa’nın Dildâr-ı Şemsî’ye Etkisi 

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, ilk başkent olarak yerleşik hayata geçen 

Osmanlılara sadece siyaset ve devlet kurumları bağlamında değil, aynı zamanda sosyal ve 

kültürel alanlarda da beşiklik etmiştir. Kuruluş dönemi padişah ve devlet adamları burada 

yetişmiş, ilk devlet kurumları ve sivil kurumlar burada kurulmuş ve Osmanlı kültürüne şekil 

veren en önemli unsurlar da burada kök salmıştır. Bunların başında da hiç şüphesiz tasavvuf ve 

tarikatlar gelmektedir.53 Bugün hala Türkiye’de hemen herkesin bildiği Emir Sultanlar, 

Üftadeler, Aziz Mahmud Hüdaîler, Niyazi-i Mısrîler, İsmail Hakkılar Bursa’nın bu mümbit 

ortamında yetişmişlerdir. Bursa siyasi başkentliği İstanbul’a devretse de bir taraftan 

medreseleriyle ilmî faaliyetlerdeki diğer taraftan da tekke ve dergâhlarıyla tasavvuf alanındaki 

cazibesini daima devam ettirmiştir.54 Bursa’nın bu cazibesini Ahmet Hamdi Tanpınar şu 

satırlarla dile getirmektedir: 

“Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir 

başkasını hatırlamıyorum. Fetihten 1453 senesine kadar geçen 130 sene, sade baştanbaşa ve 

iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş aynı zamanda onun manevî çehresini gelecek 

zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. Uğradığı değişiklikler, felaketler ve 

ihmaller, kaydettiği ileri ve mesud merhaleler ne olursa olsun o, hep bu ilk kuruluş çağının 

havasını saklar, onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir haddi 

zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en 

                                                           
53  Ayrıntı bilgi için bak: Kara, Mustafa, Bursa’da Tarikatler ve Tekkeler I, İstanbul 1990; II, İst.1993; 

Mehmet Şemseddin, a.g.e., Öcalan, Hasan Basri, Bursa’da Tasavvuf Kültürü, Bursa 2000 
54  Fındıkoğlu, a.g. m., s.36 
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halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir denilebilir. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya 

Çelebi, Bursa’dan bahsederken ‘ruhaniyetli bir şehirdir’ der Belli ki bu şehri sadece görmekle 

kalmamış, onun hakiki benliğini kavramıştır... Buluşlarında hemen hiç yanılmayan Sadrazam 

Keçeci Fuad Paşa ise ‘Osmanlı tarihinin dibacesi’ diyerek bu mazi damgasını başka şekilde 

belirtir. Bursa’ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok 

benzeyen bu tarihin içinde buldum... Bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar 

kuvvetlidir ki insan ‘Bursa’da ikinci bir zaman daha vardır’ diye düşünebilir. Yaşadığımız, 

gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız zamanın yanı başında, ondan daha çok başka, çok daha derin, 

takvimle, saatle alakası olmayan; sanatın ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin 

havasında ebedî bir mevsim gibi ayarladığı velud ve yekpare bir zaman...”55 

İşte böyle bir kültür havzasında yetişen Mehmet Şemseddin Efendi yaşadığı güzellikleri 

ve devraldığı kültürel mirasını zayi‘ etmeden kendinden sonraki nesillere aktarabilmeyi bir 

görev bilmiştir. Bursa tarihiyle ilgili elde edebildiği her şeyi emanet anlayışıyla sonrakilere 

bırakabilmenin gayretiyle pek çok eser kaleme almıştır. Yazdığı kitaplarla yedi asırlık Bursa 

kültürünü anlatan eserler zincirinin önemli bir halkasını oluşturmuştur. Çünkü özellikle 

Bursa’da yaşayan ilim, irfan, sanat ve siyaset adamlarından bahseden Baldırzâde’nin Ravza-i 

Evliya’sıyla başlayan, Güldeste-i Riyaz-i İrfan, Gülzâr-ı Sulaha, Ravzatü’l-Muflihun, Zübdetü’l-

Vekayi ile devam eden ve Mehmet Fahrettin Efendi’nin Gülzâr-ı İrfan’ıyla kendisine ulaşan 

eserler zincirine yeni bir halka ilave etmenin gayreti içinde olmuştur.56  

Bütün bunlardan sonra Mehmed Şemseddin Efendi’nin yazdığı eserlerle Bursa’yı 

mukayese edersek şöyle bir sebep-sonuç ilişkisi çıkacaktır: Mehmed Şemseddin Efendi Devvâr-

ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa’nın pek çok medresesi vardır. 800 sayfalık Diyâr-ı Şemsî’yi 

yazmıştır çünkü Bursa’nın ciltlere sığmayacak kadar zengin tarihi vardır. Ebrâr-ı Şemsî’yi 

yazmıştır çünkü Bursa’da Süleyman Çelebilerden gelen bir mevlüd geleneği vardır. Ezhârı 

Şemsî’yi yazmıştır çünkü Osmanlı’nın İstanbul’dan sonra en çok şair yetiştiren şehri 

Bursa’dır.57 Gamhâr-ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursalıların dillerinde dolaşan binlerce hikâye 

vardır. Hâkisâr-ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa’da büyük insanların büyük türbeleri vardır. 

İtimâr-ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa’nın Ulu Camisi, Ulu Camii’ nin de ‘hattatların Kâbesi’ 

dedirtecek kadar güzel hatları vardır. Karâr-ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa mezarlıkları aziz 

                                                           
55  Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, s.107-138, İstanbul 1969 
56  Mustafa Kara, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, S. 2,  s 50 Bursa 2003 
57  Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri, s.9, Bursa 1998  
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insanlarla doludur. Medâr-ı Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa’nın ulu mabetleri vardır. Yadigâr-ı 

Şemsî’yi yazmıştır çünkü Bursa, evliyalar şehridir. 

III- Osmanlı Toplumunda Tarikat ve Tekkelerin Yeri 

Tasavvufî faaliyetlerin İslam’ın ilk asırlarından beri devam ettiği bilinmektedir. 

Zamanla kendi kurumlarını da oluşturan bu faaliyetler Anadolu ve Balkanlar’ın 

İslamlaşmasında çok büyük katkı sağlamışlardır. Osmanlı askerleriyle, hatta bazen onlardan 

önce yola çıkan Alperenler, Gaziler, Abdallar, Bacılar ve Ahiler gittikleri yerlerde önce 

gönülleri fethetmişlerdir. Fetihlerden sonra ise Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde tekke 

ve zaviyeler kurulmuştur. Kurulan bu tekkelerden zamanla pek çok tarikat ve kolları neş’et 

etmiştir. 

Geçmişte tasavvuf ve tarikatlar hakkında pek çok eser yazılmıştır ve bu bir gelenek 

haline gelmiştir. Tasavvuf klasikleri diye nitelendirilen eserler bu tarihî süreçte meydana 

gelmişlerdir. Günümüzde de tasavvufî konularla ilgili yayınlar devam etmektedir. Ancak 

Dildâr-ı Şemsî’deki gibi Osmanlı toplumunda tasavvuf ve tarikatların yerini somut bir şekilde 

anlatan eserler nadirdir. Çünkü müellif sadece bir şehirdeki değil Osmanlı Devleti’nin şüphesiz 

en önemli şehirlerinden olan İstanbul, Bursa, İzmir, Selanik gibi farklı merkezlerdeki değişik 

tarikatlara mensup dergâhları da ziyaret ederek buralardaki tasavvufî hayatı çok canlı bir şekilde 

tasvir etmiştir. Zâten hem anne hem de baba tarafı itibariyle tasavvufî hayatın esas alındığı bir 

aile ortamında yetiştiğinden tarikat usullerine âşinâdır. Çocukluğu dergâhlarda geçmiştir. Bursa 

dergahlarını anlattığı Yadigâr-ı Şemsî adlı eseri, O’nun bu konudaki ehliyetini ortaya 

koymaktadır. 

Osmanlı Bursa’sı, sufîlerin bol olduğu bir şehirdir ve büyük mutasavvıflar yetiştirmiştir. 

Bursa’da hemen her tarikatın müntesipleri vardır. Dildâr’da ise özellikle Dağ yörelerinden 

gelen dervişlerin hallerinin anlatıldığı sahneler, Osmanlı Bursası’ndaki tasavvufî hayatın 

canlılığını göstermesi bakımından ilginçtir. Evkâf’ın davetiye çıkarması, dervişlerin yaz 

aylarında işlerini güçlerini bırakıp köylerden, kasabalardan gelmeleri, tekkelerin onları misafir 

etmek için sıraya girmeleri, günlerce yapılan programlar ve Bursa halkının gelmedikleri yılları 

bereketsiz addedecek kadar onlara değer vermesi çok önemli hadiselerdir. Yine dervişlerin 

sünnet alayları hakkında anlatılanlar Bursa kültürüne tasavvufun etkilerini göstermektedir. 

Böylece bugün hala sünnet çocuklarının Emir Sultan’a niçin götürüldüğü daha kolay 

anlaşılmaktadır. 
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İstanbul ise her konuda olduğu gibi tasavvufî faaliyetlerde de başı çekmektedir. Hemen 

her köşede bir tekke vardır. Müellif bunların çoğunu ziyaret etmiştir. Gençliğinde Meclis-i 

Meşihat ile olan ilişkileri, şeyhlerin icazet sürecini ve işlerin takibini anlatmaktadır. Ziyaret 

ettiği tekkeler, şeyhleri ve usûlleri hakkında verdiği bilgiler ise tasavvuf kültürünün maddi ve 

manevi unsurlarıyla ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. İstanbul ve Bursa’da neredeyse 

her köşede bir dergâh vardır. İzmir ve Selanik halkının ekonomik durumuyla orantılı olarak 

müzeyyen tekkeleri ile meşhurdurlar. Limni ve Midilli ise gayrimüslim nüfusun çoğunlukta 

olduğu yerler olarak ilgiye muhtaçtırlar. Limni seyahatlerinin yapılış amacı Niyazi-i Mısrî 

ziyaret etmekle beraber daha ziyade oraları boşlamamaktır. Limni’nin Müslüman ahalisinin 

avam, Mısrîler ve Bektaşîler’den oluşan yapısı ve Şemseddin Efendi’nin her üç fırkaya da hitap 

edebilmesi, bir taraftan adalardaki toplumun profilini çizerken diğer taraftan Hristiyan 

kültürünün zararlı etkilerinden Müslümanları koruması itibariyle yapılan yolculukların faydasını 

ortaya koymaktadır. Müellif oraların manen elden çıkmaması için gayret sarf ederken, tamamen 

elden çıkmaları O’nu kahretmiştir. Dildâr’da, İznik, Çanakkale vs yerlerdeki tekke, türbe ve 

şeyhler hakkında verilen bilgiler her yerde bulunmayacak türdendir. 

Dildâr, dikkatle okunduğunda tasavvufun Osmanlı toplum hayatında ne kadar yaygın 

olduğu ve ne kadar mühim bir vazife ifa ettiği anlaşılmaktadır. Her yerde tekke olduğu gibi, 

toplumun her kesiminden insan da, kendi meşrebine göre bir tarikata mensuptur. Bir vali ile 

hizmetlisinin, bir paşa ile emir erinin aynı zikir meclisinde yan yana saf tutmaları, aynı şeyhten 

ders almaları, tasavvufun insanlar üzerindeki etkisini ve sosyal hayattaki yerini göstermesi 

bakımından önemli hadiselerdir. Zaman zaman tekke-cami, müftü-şeyh tartışmaları yaşansa da 

her iki taraf da birbirlerine kişi ve kurum olarak yardım etmektedir. Şeyh bazen hocalık 

yapmaktadır, müftü derviş olmaktadır, camide zikir çekildiği gibi tekkede de cemaatle namaz 

kılınmaktadır. Yine ilginçtir ki Şemseddin Efendi tekkeler kapatılmadan önce defalarca 

yolculuk yaptığı ve gittiği yerlerde günlerce kaldığı halde hiç otelde kalmamış ve iaşe, ibate 

sıkıntısı çekmemiştir. 

Bütün bunların yanında gerek görevlendirmelerde ve gerekse işlerin yürütülmesinde bir 

takım yanlışların ve bozulmaların olduğu da gerçektir. Tasavvuf kâl ilmi değil de hâl ilmi 

olduğu halde bazen bu ölçüyü kaçıran sûfîler görülebilmektedir. Müellif samimi bir şekilde 

bunları dile getirmiştir. Kendisi, her zaman ve zeminde dik bir duruş sergileyerek davasına 

sadık kalmış, şöhret ve menfaat peşinde olan şeyhleri eleştirmiştir. 
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IV- Müellifin Kişilere Bakışı 

Mehmed Şemeddin Efendi, yapısı itibariyle insanlarla kolay ilişki kurabilen sıcakkanlı 

bir insandır. Ailesi itibariyle de köklü bir geleneğe sahiptir. Bu bakımdan daha küçük yaşlarda 

iken dönemin büyük şeyhleriyle tanışmıştır. Aynı zamanda Pınarbaşı’ndaki İzzetin Bey 

Camii’nin hatipliğini de yaptığından bir şeyh olmanın yanında bir hoca olarak da toplumla iç 

içeyaşamıştır. Öte yandan çok okuyan, kültürlü ve birikimli bir insandır.  

Bütün bu özellikler O’nu toplumun her kesimiyle ilişki ve dostluk kurabilen çok yönlü 

bir insan haline getirmiştir. Bir şeyh olarak sadece kendi tarikatının müntesipleriyle değil şeyh 

olsun, derviş olsun bütün tarikat mensuplarıyla bir araya gelmiş, zikir halkalarına katılmış, 

hemhâl olmuştur. Câmi hatipliği, güzel sesi ve hitabeti sayesinde cemiyetlerde aranan biri 

olmuş ve avâmla dâima barışık yaşamıştır. Aydın bir insan olduğu için de âlimler, memurîn 

tabakası ve idarecilerin teveccühünü kazanmış, gittiği her mecliste, girdiği her devlet dairesinde 

hürmet ve itibar görmüştür. Bir sufî olarak da her kim olursa olsun insanlara değer vermeyi 

kendisine şiar edinmiştir. 

Şemseddin Efendi, pîri Niyazi-i Mısrî’ye çok bağlıdır. Limni ziyaretleri bunun en büyük 

göstergesidir. Başına gelen birçok güzelliği Pîrinin himmetine bağlamaktadır. Aynı şekilde 

kendi ihvânına da ayrı bir değer vermektedir. Merkez dergâhın şeyhi olduğu için kendisini bir 

anlamda bütün Mısrî’lerden mes’ul görmektedir. Diğer tarikat mensuplarıyla sürekli diyalog 

halindedir. Bursa Meclis-i Meşâyıhıyla icâzetnâme hususunda yaşadığı problem dışında 

meşîhatla sorun yaşamamıştır. Bir insanın ehl-i tarik olması O’na göre çok mühimdir. 

Çocuklarına çok düşkündür. Hanımlarıyla zaman zaman problemler yaşasa da çocuklarını ihmal 

etmemiş, dâima ilgi ve alâka göstermiştir. Akrabalık bağları kuvvetlidir, gittiği yerlerde mutlaka 

akrabalarını ziyaret etmiştir.  

Bursa’ya gelen tarikat ehlini, âlimleri darecileri vs. zevâtı ziyareti kendine görev bilmiş, 

gittiği yerlerde de bu gibi ziyaretleri ihmal etmeyerek bu sayede pek çok insanın gönlünü 

kazanmıştır. Limni ve Midilli’ye her gidişinde oraları adetâ ihyâ ederek bir anda bütün 

adalıların dikkatini çekmiştir. Özellikle o bölgelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 

bir şeyh olarak kendi üzerine düşeni yapmış, yapılması gerekenler hususunda da başkalarını 

uyarmış, hatalara işaret etmiştir. Çünkü bir insan iki kültür arasında kaldığı zaman ister istemez 

kuvvetli olanın etkisi altına girer. Adalar bu anlamda bir çekişme alanıdır ve bunun için 

boşlanmamalıdırlar. Gayr-i Müslim nüfusun çoğunlukta ve maddeten ileride olduğu bu yerleri 

elde tutmanın yolu O’na göre İslamî kültürü bütün unsurlarıyla canlı tutmaktan geçmektedir. 
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Adalardaki gayr-i Müslimlere karşı müşfiktir, yaptıkları doğru işleri takdir etmiş, teknik 

anlamda örnek alınmaları gerektiğini söylemiştir. Müslümanların adalarda misafir gibi 

durmalarına kızarak oraları madden ve manen sahiplenmeleri gerektiğini söylemiştir. Bu yüzden 

özellikle Limni’nin Müslüman ahalisine kayıtsızlıklarından dolayı kızmaktadır. 

Gözden kaçmaması gereken bir konu da müellifin vefat etmiş insanlara olan sevgi ve 

saygısıdır. Gittiği her yerde türbe ve kabir ziyaretini âdet edinmiş olup onlardan birkaç cümleyle 

bahsetmeden geçemez. Bu O’nun yapısında vardır. Kendi yaşadığı dönemdeki değerleri 

öncekilerin eseri gördüğünden eserlere emanet, müessirlere de rahmet nazarıyla bakılması 

gerektiğini düşünmektedir. 

Müellifin ilk dönem seyahatleri çalışmanın birinci bölümünde kısaca hatırlatıldığı üzere 

Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı günlerine rast gelmiştir. Abdülhamit devrinin şartların gereği 

olarak sıkıcı hale gelen bürokrasisinde Şemseddin Efendi, kanunlardan ziyade uygulayıcılardan 

şikâyetçidir. Tarikat ehli olmayanlara değil tarikat ehlini sevmeyenlere düşmandır. Niyazi-i 

Mısrî’nin “risālet-i Hasaneyn” görüşlerinin de etkisiyle Ehl-i beyt sevgisi taassub 

derecesindedir. Üst düzey devlet adamlarıyla (valiler, paşalar, genel müdürler) seviyeli ilişkileri 

olmasına rağmen alt tabaka memurlarının lakaytlığı ve esnafın fırsatçılığı en çok şikayet ettiği 

meselelerdir. Bazen medrese ehlini görüşlerinden dolayı eleştirirken, bazı din adamlarının 

görevlerinin hakkını vermediklerinden şikâyetle, camileri etkin hale getirilmesi gerektiğini 

görüşündedir. 

Özetle O, insanî ilişkilerinde bir taraftan sosyal bir insan olarak hayatın ve olayların 

içinde bulunmayı, insanlarla bir araya gelmeyi severken, diğer yandan bir derviş olarak 

gösterişten uzak kalmaya ve halk içindeyken de Hakk’ı unutmamaya gayret göstermiştir. 

İnsanlara sahip oldukları sıfatlara göre değil, bu sıfatların hakkını ne kadar verdiklerine göre 

değer vermiştir. 

V- Müellifin Olaylara Bakışı  

Mehmed Şemseddin, yaşadığı hadiseleri ve tecrübe ettiği olayları aklıyla ve 

duygularıyla dengeli bir şekilde yorumlamaya çalışmıştır. Niyazi-i Mısrî’nin samimî bir bendesi 

olarak başına gelen güzel şeyleri pîrinin himmetine bağlaması ve zuhurât diye nitelendirdiği 

meseleler ancak tasavvuf mantığıyla anlaşılabilir. Bu türden hadiseler zaten doğrudan 

tasavvufun konuları olduğundan tarihçi açısından bu hususî düşüncelerinden ziyâde, genel 

manâda eşyaya ve olaylara bakışı önemlidir. 
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Hayatı boyunca Mısrî Dergâhı şeyhliği ve Pınarbaşı İzzettin Bey Camii hatipliği dışında 

bir işle uğraşmamıştır. Ailesinin geçimi dışında dünyalık bir beklentisi olmamıştır. Kendisini 

tarikatına ve müntesipleri karşı sorumlu hissettiğinden şeyhliğin hakkını vermeğe çalışmıştır. 

Sadece kendi çocuklarına servet bırakmak yerine bütün bir topluma kültür mirası bırakmayı 

gâye edinmiştir. Böyle bir hayatı da miskinliğinden değil, bilinçli bir şekilde yapmıştır.   

Kendisinin dünyalık bir hedefi olmamasına rağmen Şemseddin Efendi, Müslümanların 

dünyayı ihmal etmelerine karşıdır. Seyahat ettiği vapurların genelde Yunan şirketlerine ait 

olmasını hep içerlemiştir. Selânik, Limni, Midilli vs yerlerdeki Hıristiyanların müreffeh 

durumları, ticaretin genelde yabancıların kontrolünde olması, kiliselerin camilerden daha 

müzeyyen olması gibi hâdiseler O’nu hep rahatsız etmiştir. Gelişmelere ve yeniliklere daimâ 

açık bir insandır. İnsan hayatını kolaylaştıran her şeyin yanındadır. Zamanın gerisinde kalmak 

yerine zamana ayak uydurmalı, hatta zamanın ilerisi görülmelidir. Bilimsel gelişmeleri tasdik 

etmekte ve bu konuda eğitimin zamanın gerisinde kalmaması gerektiğine inanmaktadır. 

Şemseddin Efendi, Batı’nın doğrularına karşı çıkmak yerine onların örnek alınması 

taraftarıdır. Başka toplumlar hakkında duyduğu ahlakî erdemlere hayran kalmıştır. Ancak O’na 

göre batılılaşma uğruna sünnet ve derviş alaylarını kaldırmak, kendi âdetlerimizi terk etmek, her 

şeyi Avrupa ile kıyaslamak vb. faaliyetler yüzümüzü batıya çevirelim derken kendi kültürümüze 

sırt çevirme anlamına gelir. Faydalı olan her şey kimden gelirse gelsin alınmalı ancak nelerin 

faydalı, nelerin zararlı olduğu iyi tespit edilmelidir. Birçok hadisenin “Avrupalılar hakkımızda 

ne derler?” düşüncesiyle terk edilmek istenmesi Osmanlı Toplumunun Tanzimat sürecinde 

geldiği durumu göstermesi babımından dikkate değerdir.  

Müellif, adalar, Selanik ve Rumeli hakkındaki endişelerinde haklı çıkmıştır. Adalardaki 

baskın Hıristiyan kültürü ve Müslümanların tembelliği, Selanik’teki ihtilal emareleri ve 

Rumeli’de potansiyel isyan tehlikesi olduğu yönündeki düşünceleri zamanla hep gerçek 

olmuştur. Adalar ve Selanik tamamen, Rumeli’nin ise çoğu elden çıkmış ve geri alınamamıştır. 

Bu da müellifin toplumu doğru okuyabildiğinin bir göstergesidir. Aynı şekilde bugün beşinci 

güç olarak kabul edilen medyanın, o günkü temsilcileri olan gazetecilerin toplumu 

yönlendirmeleriyle ilgili söylediği sözleri de basın yayının etkisini erken fark etmiş olması 

açısından O’nun ileri görüşlülüğüne bir işaret sayılabilir. 

Dildâr’da müellifin en çok şikâyetçi olduğu konulardan birisi hiç şüphesiz 

Müslümanlardaki ahlakî zaaflardır. Esnafın halleri, memurların işgüzarlığı, suçluların çokluğu, 

tembellik gibi Müslümanlarda olmaması gereken kötü huylara anlam verememektedir. Aslında 
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müellifin burada içten içe sorduğu bir soru vardır: “İslam mükemmel bir din olduğu halde 

Müslümanlar neden bu haldedir?” O’na göre suç İslam’da değil, Müslümanlardadır. Herkes 

inancının hakkını vermedikçe toplum düzelmeyecektir. Bu nedenle önce herkes işini iyi yapmak 

zorundadır. Müslümanlar, “Dünya müslümanın zindanı, kâfirin cennetidir” gibi sözlerle 

avunmak yerine âhiretteki cenneti unutmadan dünyayı cennet haline getirmelidirler. İslam 

azîzdir, Müslümanlar da muazzez olmalıdır. 

Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına elbette üzülmüştür. Ancak 

toplumun Avrupa baskısından ve azınlıkların verdiği sıkıntılardan kurtulunmasına da 

sevinmiştir. Bu yeni dönemde köşesine çekilmek yerine kişiliğinden taviz vermeden şartlara 

göre hizmetlerine devam etmiştir.  
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SONUÇ 
 

Tarih doğrudan olguların kendisine ulaşamaz, onları vesikalar çerçevesinde yakalar.58 

Bu vesikalardan biri de elimizdeki bu seyahatnâmedir. İnsanı bilge bir şeyhin gözüyle 1872–

1929 yılları arasında Bursa, İstanbul, İzmir, Limni, Midilli ve Selânik’te gezintiye çıkaran bu 

eser, aslında bize geçmişimiz ve kültürümüz hakkında bilmediğimizi pek çok şeyi 

öğretmektedir. 

Aynı zamanda bir şeyh profili çizen eser, çoğu insanın düşündüğünün aksine bir 

dervişin ne kadar aydın olabileceğini, Osmanlı toplumunda ve tarikat ve tekkelerin ne kadar 

önemli bir görev îfa ettiğini ve bir dönemin toplum hayatını gözler önüne sermektedir. Özellikle 

tekkeleri ve zikir meclislerini, Ege adalarındaki sosyo-kültürel hayatı, Osmanlı Devleti’nin son, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını merak edenlere canlı bir cevap niteliğindedir. 

Mehmed Şemseddin Efendi, Dildâr-ı Şemsî adını verdiği seyahatnâmesini sadece kendi 

hâtıralarını muhafaza etmek için değil, başkaları da okusun diye yazmış, bunu da bizzat 

belirtmiştir. Zaten müellifin başka pek çok eser kaleme almış olması da O’nun bu türden 

kaygılar taşıdığını ve kültürel bir miras bırakmak istediğini göstermektedir. Ancak bu Mehmed 

Şemseddin Efendi’nin bütün bu iyi niyeti ve sahip olduğu meziyetlere rağmen eserde yazılan 

bütün hususların aynen doğru kabul edilebileceği anlamına gelmez. Çünkü her ne kadar 

tarihçilik, geçmişten tarihçinin hayatını sürdürdüğü zamana intikal eden bir veriyi kullanarak 

onun etrafında yapılan bir faaliyet olsa da neticede bu veri, geçmişin tamamı değildir.59  

Mehmet Şemseddin Efendi, bilgili, kültürlü, tarihe meraklı ve tasavvuf alanında otorite bir insan 

olsa da kendi döneminde yaşayan bütün insanları ve değerleri aynıyla esere yansıtması mümkün 

değildir. Bu sebeple bir seyahatnâme olarak Dildâr’ın tarih yazımına ışık tutabilmesi için elde 

edilecek verilerin tarihin diğer kaynaklarıyla kıyaslayarak birer hammadde olmaktan çıkarıp 

mantıksal tasnifi yapılarak işlenmeleri ve kanıtlanabilir doğrular haline getirilmesi 

                                                           
58  Leon, E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, ter. Bahaeddin Yediyıldız, s.4, Ankara 1989 
59  Aycan, İrfan, İdeolojik Tarih Okumaları, s.9, Ankara 1999 
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gerekmektedir. Yani eserde aktarılan bütün kayıtlar bilimsel kıstaslarla sebep ve sonuç ilişkisi 

içinde değerlendirerek, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde birer bilgi haline getirilmelidirler. İşte o 

zaman Dildâr gerçek değerine ulaşacaktır. 

Şemseddin Efendi, yetiştiği geleneği devam ettirmede ne kadar muhafazakâr ise bu 

geleneğe katkıda bulunmakta da o kadar gayretlidir. Özel hayatında, vazifesinde ve eserlerinde 

gayet titiz bir insandır. O ve onun gibilerin bıraktığı mirası devralan bugünün neslinin ise bu 

mirası ortaya çıkararak, yorumlamaları ve ilavelerle sonrakilere bırakmaları ilme ve insanlığa 

karşı bir vefa borcudur. Bu çalışma, bir nebze olsun bu gayeye katkıda bulunabilirse amacına 

ulaşmış olacaktır. 

Bize bugünün toplumuyla bundan tam bir asır önceki toplumu mukayese etme imkânı 

veren Dildâr-ı Şemsî, yazılışından yetmiş yedi, müellifinin vefatından ise yetmiş yıl sonra gün 

yüzüne çıkarak bize tarihin asla unutmayacağını hatırlatmaktadır.  
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ESER 

DİLDÂR-I ŞEMSÎ 

 

I- Dildâr-ı Şemsî Hakkında 

Mehmet Şemsettin Ulusoy bütün eserlerine kendi adına muzaf olacak isimler vermiştir. 

Yâdigâr-ı Şemsî, Karâr-ı Şemsî, İftihâr-ı Şemsî gibi. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi Dildâr’da da 

aynı şekilde isimlendirmeye gitmiştir. Ancaú bu eserine sevgili anlamına gelen Farsça ‘dildâr’ 

ismini vermiş olması hâtıralarına dolayısıyla bu eserine verdiği değeri göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Mehmet Şemsettin Efendi çok okuyup yazmasının yanında aynı zamanda titizliğiyle de 

bilinen, eskilerine düşkün, muhafazakâr bir insandır.60 Bu yüzden de elde ettiği bilgiler kadar 

belgelere de önem vermiş ve binlerce dökümanlık bir arşiv oluşturmuştur. Tekkelerin 

kapatıldığı 1924 yılında buralardaki kitapların Maârif’e (Milli Eğitim Bakanlığı) devredilmesine 

ilişkin karar çıkıp da kendisinden Mısrî Dergahı’ndaki kitapları devretmesi istendiğinde 

bunların şahsî malı olduğunu söyleyerek teslim etmemiştir.61 Kendi yazdığı veya satın aldığı 

kitaplardan ve daha başka belge ve dökümanlardan oluşan koleksiyonu 1936 yılında vefatıyla 

oğlu Fehamettin Ulusoy’a geçmiştir. Fehamettin Bey babasından devraldığı bu mirası zayi 

etmeden korumuş ancak 1984 yılında onun da vefat etmesiyle yaklaşık dört bine yakın kitap, 

belge, fotoğraf vs den oluşan koleksiyon torunu Mecdi Ulusoy’a geçmiştir. Mecdi Ulusoy da 

bütün bu dokümanları etnograf, koleksiyoner aynı zamanda bugün Bursa Kent Müzesi’nin 

idareciliğini de yapan Ahmet Ö. Erdönmez’e devretmiştir.62 İşte 1929’da kaleme alınan Dildâr-ı 

Şemsî 75 yıllık bir serüvenin ardından 2004 yılında Ahmet Ö. Erdönmez’in de müsaade 

etmesiyle bu çalışmaya konu olmuş ve gün yüzüne çıkma fırsatı bulmuştur.  

                                                           
60 Yücer, R.R. “Mehmet Şemsettin Ulusoy” Türkün Dergisi, Bursa 1937, S. 9, s. 38  
61 Yücer, a g m, s.39.,  
62 Bugün bu eserler hala Ahmet Ö Erdönmez tarafından muhafaza edilmektedir. 
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Dildâr-ı Şemsî, Bursa Kent Müzesi’nin “Kent Belleği” bölümünde hiçbir şeúılde 

kopyası alınmadan, tek nüsha halindeki orjinalinden peyder pey çalışılarak transkripsiyonu 

tamamlanmıştır.  

Şemseddin Efendi, Dildâr-ı Şemsî’nin 332. sayfasında belirttiği üzere seyahatleri 

boyunca tuttuğu notlarını 20 Şaban - 2 Zi’l-kade 1347 de (31 Ocak – 12 Nisan 1929) tarihleri 

arasında Osmanlı Türkçesi ve rika yazı tipiyle seyahatnâme tarzında yazmıştır. Eserin bazı 

sayfalarının altına kurşun kalemle düştüğü tarihler müsveddelerini temize geçtiği günleri işaret 

etmektedir. Eser, 15×19 boyutlarında olup toplam 706 sayfalık beyaz ve çizgili bir deftere 

yazılmıştır. 3 cm kalınlığı ve 7 cmlik kapak ayracı olan bu defterin ilk 371 sayfasını Dildâr 

teşkil etmektedir. Diğer bölümler ise sırasıyla şunlardır: İnkisār-ı Şemsî: Niyazi-i Mısrî’nin 

Mevāidü’l-irfan adlı eserine yapılan yorumlara dair, 24 sayfa. Zü’l-fikār-ı Şemsî: Çeşitli 

konulardaki yazıları, 44 sayfa. İ´tikār-ı Şemsî: Muhtelif dinî konular, 38 sayfa. İ´timār-ı Şemsî: 

Ulu Cami ve içindeki yazılara dair, 30 sayfa. Gam-güsār-ı Şemsî: Manzūm, 7 sayfa. İzmār-ı 

Şemsî: Manzūm, 17 sayfa. İzhār-ı Şemsî: Manzūm, 16 sayfa. Bî-dār-ı Şemsî: İlmihal bilgileri, 

22 sayfa. İhsār-ı Şemsî: Ramazan-ı şerifin, vaaz ve hutbelerin değeri, 20 sayfa, İ´tizār-ı Şemsî: 

Niyazi-i Mısrî’nin Divan’ı ile ilgili görüşler,13 sayfa, İzdırār-ı Şemsî: Câmi adabı ve ahlâkî 

meselelere dair, 36 sayfa. İktiyār-ı Şemsî: Sayılara dair, 68 sayfa. (Toplam 706 sayfa) Eserin cilt 

kısmına yapıştırılan etiket ve içindekiler sayfasının altına büyükçe yazılan 101 rakamı bu eserin 

Mehmet Şemsettin Efendi’nin hususî kütüphanesindeki sıra numarasını göstermektedir. 

II- Transkripsiyon Hakkında 

Orijinali Osmanlı Türkçesi ve rika yazı tipi esas alınarak yazılan Dildar-ı Şemsî’nin 

transkripsiyonunda aşağıdaki huhuslar esas alınmıştır: 

1- Osmanlıcadan Türkçeye aktarma yaparken birebir karşılığı olmayan harflerde Oktay 

New Transkripsiyon karakterleri kullanılmıştır. 

2- Müellifin yazıyla yazdığı yerler yazıyla, rakamla yazdığı yerler aynen rakamla 

yazılmıştır. 

3- Arapça ve Farsça kelime ve kavramların yazılışında, Ferit Devellioğlu, Osmanlıca 

Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1996’ daki yazılışlar esas alınmıştır. 

4- Orijinal eserde noktalama işaretleri yoktur, noktalama işaretleri transkripsiyon 

esnasında konulmuştur. 
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5- Eserde müellifin boş bıraktığı yerler ............... şeklinde, okunamayan yerler ise ------

--- şeklinde gösterilmiştir. 

6- Müellif, zaman zaman bazı kelimeleri farklı şekillerde yazdığından transkripsiyon 

esnasında bu yazılar aynen korunmuştur. Mesela sayfa 114 de ‘araba’ kelimesini önce ‘ayın’ 

harfiyle sonra da ‘şapkalı elif’ ile yazmış; sayfa 160 da peş peşe ‘dedim’ ve ‘didim’ şeklinde 

kullanmış; sayfa 330 bir cümlede ampil ve anpil şeklinde kullanmıştır. 

7- Aidiyat belirten kelimelerde çift ‘y’ yerine (yy) tek ‘y’ harfi kullanımı esas 

alınmıştır: Cumhuriyyet yerine Cumhuriyet gibi.  

8- Kelimelerin yazılışlarında esere aynen sadık kalınmış, hiçbir eksiltme, değiştirme ya 

da ilave yapılmamış sadece telaffuzu kolaylaştırmak ve akıcılığı sağlamak amacıyla ismin -i- 

hallerinde ve fiillerin ‘dili geçmiş zaman’ kullanımlarında kelime sonlarındaki sesliler bir 

önceki heceye uydurulmuştur. Mesela ‘oldı’ yerine ‘oldu’, ‘memurı’ yerine ‘memuru’ gibi. 

9- Orijinal eserde fazla başlık olmadığı için transkripsiyonu yapılan sayfaların 

numaraları metinde gösterilmiştir. 

Metne geçmeden önce bir hususu daha hatırlatmakta fayda vardır. Dildâr’da kullanılan 

saat sistemi ezanî saat sistemidir. Buna göre yeni gün, güneşin batışıyla başlar. Güneş ufukta 

kaybolunca saat 12 ya da 0'dır. Bir sonraki güneş batışına kadar geçen süre 2x12 saate 

ayrılır. Ezani saat adı verilen bu saat tanımında, akşam ezanı okunduğunda saat 12.00’ye 

getirilir ve hergün bir evvelki güne göre güneş kaç dakika erken batıyorsa o kadar ileri, kaç 

dakika geç batıyorsa o kadar geri alınır. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİL-DÂR-I ŞEMSÎ 
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DİL-DÂR-I ŞEMSÎ 

İşbu kitabıñ derūnunda bulunan risālātın 

            Esāmìsi     äaóife63  

Dil-dār-ı Şemsî    2 371 

İnkisār-ı Şemsî    372 24 

Õü’l-fikār-ı Şemsî   396 44 

İètikār-ı Şemsî   440 38 

İètimār-ı Şemsî   478 30 

áam-güsār-ı Şemsî Manôūm  508 7 

İømār-ı Şemsî Manôūm   515 17 

İôhār-ı Şemsî Manôūm   532 16 

Bì-dār-ı Şemsî   548 22 

İòãār-ı Şemsî   570 20 

İètiôār-ı Şemsî   590 13 

İødırār-ı Şemsî   602 36 

İútiyār-ı Şemsî   640 68 

   706  
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Dil-dār-ı Şemsî’nin fihristi 

äaóìfe  

2 Muúaddime  

3 Pederimin terceme-i óāliyle Aydın’a me’mūriyeti 

9 Mióālıc’a èazìmetimiz 

10-11 İstanbul’a üçüncü ve dördüncü seferim 

11 İstanbul’a beşinci seferim ve meşìòat imtióānım 

22 Meşìòata getirdiğim emir-nāme 

26 İstanbul’a altıncı seferim 

30 Limni’ye birinci ziyāretim 

35 İstanbul’a yedinci èazìmetim 

39 Limni’ye ikinci seferim Mudanya ùarìúiyle 

79 Üçüncü èazìmetim Midilli ùarìúiyle 

102 Midilli’ye ikinci èazìmetim 

111 İzniú’e birinci ziyāretim 

115 Limni’ye dördüncü, Midilli’ye üçüncü seferim 

139 Limni’ye beşinci, Midilli’ye dördüncü ziyāretim 

150 Limni’ye altıncı, Midilli’ye beşinci ziyāretim 

178 İstanbul’a èazìmetim 

196 Limni’ye yedinci, Midilli’ye altıncı defèā seferim 

254 İzniú’e ikinci èazìmetim 

264 İstanbul’a èazìmetimiz maèa āile 

290 Urla’ya oàlumla èazìmetimiz 

320 İnegöl’e ve Çitli’ye oàlumla èazìmetimiz 

323 Urla’ya ikinci seyāóatim 

                                                                                                                                                                          
63 Birinci rakam çalışmanın kitaptaki yerini, ikinci ise sayfa sayısını göstermektedir. 
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332 Görüştüğüm meşāyıò, èulemā, vesāire 

NUMRO 101 

 

 

 

 

MUÚADDİME 

Tevfìúāt-ı Sübóāniye’ye müsteniden Dil-dār-ı Şemsî nāmını verdiğim şu kitabı 

yazıyorum. Kitabın mündericātı pìr-i dest-gìrim Cenāb-ı Mıãrıyyü’l-Niyāzî úuddise sırruóū 

Efendimiz’i berāy-ı ziyāret yedi defèa Limni’ye èazìmetimi, gerek eånā-y-ı rāóde ve gerek 

oradaki aóvāli yazmaútan èibārettir. Ancaú mādem ki bir seyāóat-nāme gibi bir şey’ olacaúdır 

óāl-i ãabāvetimden berì Bursa’dan òārice gidildiği ve pederim meróūmun me’mūriyeti 

ùolayısıyla nerelerde bulunduàunu da èilāve itmekliği arzu ettim. Çünki bu bir òāùırādır. Varsın 

benim keşkülde bu da bulunsun. Vuúuè bulan òatānın èaffını oúuyacaú õevātdan ricā ve 

muvaffaúiyetimi elùāf-ı ilāhiyeden ve ruóaniyyet-i pìr-i dest-gìrden niyāz eylerim. Va’llahü’l-

Muvaffıú ve’l-Mürşid ve’l-Hādî.  

20 Şaèbānü’l-muèaôôam sene 1347 ve 18 / 31 Úānūn-ı æānì sene 1307 yevm-i Penç-

şenbe. 

      

        El-faúìr   

       Meómed Şemse’d-din el-Mıãrî 
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Yā Nāãır, Yā Muèìn, Yā Müshil, Yā Kerìm 

Dil-dār- ı Şemsî 

Bi’smi’llāói’r-raómāni’r-raóìm 

Bismi’llahi’r-raómāni’r-raóìm. El-óamdü li’llahi Rabbi’l-èĀlemìn ve’ã-ãalātü ve’s-

selāmü èalā Nebiyyinā Muóammedin ve ālihì ve èizzetihì ecmaèìn. İş bu Dil-dār-ı Şemsî nām 

eåeri yazmaàa bā´is (Geçmiş zaman olur ki óayali cihāna değer) mefhūmunca pìr-i dest-gìrim 

Cenāb-ı (Meómed el-Mıãrıyyü’n-Niyāzî) úuddise sırruhu’l-èālì Efendimizin himmet ve 

rūóāniyeleriyle Limni’de yedi defèā ziyāretleriyle müşerref oldum ve bir óayli iòvān meslek-i 

Mıãrîye’ye intisāb etti, pek òoş meóabbetler icrā olundu. İşte bu òāùırayı esāsen gidüb geldikçe 

seyāóat-nāme ùarzında el defterine işāret iderdim, şimdi anları bir araya ùoplayaraú bir eåer 

vücuda getirmekdir. Ancaú muúaddimede söylediğim gibi buña diğer maóallere olan ´azìmetim 

ve èavdetimi de èilaveyi muvāfıú gördüğümden onları da muòtaãaran yazacaàım. Pederim 

meróūm Bursa emlak úalemine devam iderdi. 1289 senesi Aydın mülóaúātına taólìl ve taèdìl ve 

tesviye me’mūriyyetiyle İstanbul’dan olunan istièlām ve münāsib me’murların olub olmadıàı 

suāl olunmasına mebnì pederim meróūmla diğer bir efendi úabūl itmeleriyle maóāll-i 

me’muriyetlerine gitmek üzere İstanbul’a èazìmetleri vuúūè bulmuşdu. Faúìr o eånāda beş 

yaşında, birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi altı aylıú imiş. Mayıs içinde idi, Bursa’dan óarekete 

úarār verilir. 

4 

Şurada pederimiñ biraz terceme-i óālinden baóå ideyim. Gerçi Yādigār-ı Şemsî nām 

eåerimde tafãìlāt var ise de burada da yād itmek vesìle-i duèā olur ümìdiyle yazacaàım. Pederim 

Óaøret-i Mıãrî Efendimizin güzìde òulefāsından müellefāt-ı èadìde ãāóibi Óaøret-i äaófî nin 

óafìdiniñ óafìd-zādesidir. Óaøret-i äaófî 1146 da, oàlu èAli Efendi 1180 de, onuñ maódūmu 

Aómed Efendi 1206 da, onuñ maòdūmu Reìsü’l-úurrā ve’l-óuffāôìn Zeyne’d-dìn Efendi 1232 

tārìòinde Hicaz’da, onuñ oàlu Óāfıô Aómed Şemse’d-dìn Efendi 1267 tārìòinde vefāt 
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itmişlerdir. Pederim 1253 Rebìèu’l-evveliniñ yedisinde Aómed Şemse’d-dìn Efendi’nin 

ãulbünden èālem-i nāsūta vazè-ı úadem itmiştir. Yedi yaşında òatm-i Úur’ān ve ve on iki 

yaşında óıfô-ı Úur’ān-ı Mübìn’i vālidesinin èamūcası olan Emìr Sulùān Cami´-i Şerìfi İmam ve 

Òaùìbi el-Óāc İsmāèìl Efendi’den muvaffaú olmuşdur ve ãoñra da èaúāid, taãavvurāt gibi èulūm-

ı èāliye ve ilāhiyeyi yine ondan taèallüm eylemişdir. Pederiniñ pek genç iken irtióāli ùolayısıyla 

der-gāh-ı şerìf münāsebetiyle èamm-i zādesiyle epeyce uàraşmışdır ve tevcìhine muvaffaú 

olaraú vālidesiyle süknāda iúāmet eylemişdir. èAmm-i zādesi sinnen ekber olduàu ve der-gāhın 

vāridātı pek cüz’î bulunduàu cihetle gerek āyin-i ùarìúat ve gerek vāridāt-ı tekyeye müdāóāle 

itmeyerek taóãìliyle meşàūl olmuş 

5 

ve 1282 senesinde Meşāyıò-ı Bursa’nın serbülendi Bāb-ı Zemìn maóāllesindeki Saèdî 

Der-gāh-ı Şerìfi Şeyòi Óaydar Efendi’ye intisāb etmiş ve bi’l-āòire dāmād olmaàla kām-yāb 

olmuşdur. 1283 de faúìr-i rāúımu’l-óurūf vücūda gelmişdir. O eånāda Bursa virgü úalemine 

devām etmekle 1285 tārìòinde Óiãar’da èOåmaniye Meydanı’nıñ tesviyesi ve Sulùān èOåmān ve 

Oròān türbelerinin taèmìri münāsebetiyle kātib taèyìn olunmuş ve baède’l-òitām me’mūriyetine 

muèāvedet itmişdir. Yuúarıda yazdıàım vecihle taórìr-i emlāk-i èumūmî ùolayısıyla muútedir 

õevāt vilāyetçe istetilmiş ve Aydın cihetine de pederim meróūm taèyìn olunmuşdur. Bursa’da 

olan veôāife úāin-pederleri sālifü’õ-õikr Óacı Óaydar Efendi’yi bi’t-tevkìl 1289 senesi Mayıs 

içinde İstanbul’a èazìmet ve on beş gün úadar èamucasınıñ kerìmesi Kāniye Òanım’da müsāfir 

olaraú lāzım gelen emrini istióãāl itdikden ãoñra İzmir’e èazìmet eyledik. Óayāl gibi der-òāùır 

ediyorum ki İzmir’de Ùarìúat-ı èAliyye-i Mıãriye’den Şevúu’llah Efendi Der-gāhı’na müsāfir 

olmuşduú. Ôannım on üç gün úadar iúāmetden ve orada alınacaú emrin aòõından ãoñra baóren 

Güllük iskelesine geldik. Oraya iki saèat mesāfesi olan Milas Úasabası’na dāòil olduú. Orada 

evvelce bir òānede oùurduú ve neden ùolayı bilmiyorum oranın úāim-maúāmı äālió Aàa veya 

Bey’iñ vāsıùasıyla büyük bir derebeyi 

6 

úonaàınıñ selāmlık cihetinde ôannım bir buçuú sene úadar iúāmet ettik. 1290 tārìòinde 

dāyım Nūrì Efendi èasker olmuş, ber-mūcib-i úānūn-ı cedìd òānesine terki mümkin değil imiş. 

O tārìòde vālì bulunan õāt baèøı kimselerle müşāvere iderek ‘Óācı Óaydar Efendi vācibü’l-
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óürmet bir õātdır, bunuñ bir evlādını èaskere gönderub maòzūn bıraúmaú lāyıú değildir’ deyerek 

elli lira tedārik iderek ceddim meróūma virirler ve dirler ki: “Şeyò Efendi! Uãūl-i cedìd üzere 

maòdūmuñuzuñ size terki cāiz değildir, gerçi siz de øaèìf, naèìf, muótāc-ı muèìn iseñiz de 

çalışdıú, çabaladıú olmadı, şu parayı alıñız, İstanbul’da Ser-èasker úapusuna giderek teslìm 

idersiñiz, oàluñuz redife naúl olunur gelirsiñiz, başúa dürlü çāre yoútur.” Ol-vaút bedel-i èaskerî 

muùlaúā merkeze teslìm olunur imiş. Bunuñ üzerine mūmā ileyh teşekkür iderek oàlunu alır, 

İstanbul’a gider. Bir gün Ayaãofya’ya gitmişler, ikindi namazında maòfele çıúarlar. Her ikisiniñ 

sesi de muóarriú; bā-òuãūã Óacı Óaydar Efendi’niñ pek müeååir imiş. Biri iúāmet eder, biri 

Āyetü’l-Kürsî oúur, müeõõinlik iderler. Olacaú bu ya orada Velì-èahd Murād Efendi (Sulùān 

Murād-ı Òāmis) bulunur. Bunlarıñ iúāmet ve úırāetleri òoşuna gider ãordurur, dirler: ‘Efendim! 

Bursa Meşāyıòından olup bì-gāne oàlunuñ  

7 

bedel-i èaskerìsini tesviye içūn gelmişler.’ Bunuñ üzerine Efendi Óaøretleri bir teõkere 

yazarlar, dāyı-ı meróūm muèāyene olunur, vücutça èaskerliğiñ müşkilātına taóammül idecek 

derecede úavì değildir deye alınan rapor üzerine bütün bütün èaskerlikden iòrāç iderler. Baba 

oàul memnūnen èavdet iderler ve meblaà-ı maèhūdu Vālì Pāşā’ya ièāde iderler ise de úabūl 

itmez ve “anı siz çocuàa bir şey’ aluviriñiz” diye cevāb verir. Bunuñ üzerine cedd-i meróūm 

şükran li’llah o para ile oàlunu alaraú Hicaz’a gitmeyi istìõān ider, “Pek aèlā” dirler. Birlikde 

Hicaz’a giderler. èavdetde işte o bizim oùurduàumuz úonaàa teşrìf itmişler idi. İãābet de olmuş 

ya çünki o ãoñ görüşüş imiş. Gūyā vedaè içūn gelmiş. Vālidem pederiniñ at üstünde başında 

tācıyla görünce otuz ayaúdan mütecāviz mermer nerd-bāndan aşaàı bıraúıvirmiş. Bi-iõni’llah bir 

ãaúatlıú olmamış. On beş gün úadar oùurmuşlar, ne çāre ki faúìr bir türlü şaòãlarını der-òāùır 

idemiyorum. Faúìri pek severler ve pek çoú teveccüh gösterirler imiş, óattā orada bir gün bir 

şuàl oúudu ve “bunuñ muúābelesi naãıldır?” didi. Ben de bir şey’ söyledim, öyle değil şöyledir 

gibi taèrìf itdikleri òāùırımdadır. Ve’l-óāãıl on beş gün ikāmetten ãoñra èavdet itdiler. 

8 

Faúìr de berāy-ı vedāè pederimle gitmişim. Óìn-i vedāèda beni at üzerinde bıraúaraú 

pederim hem şeyòi hem úāìn-pederinin elini öperken bi’ù-ùabè çoú müteeååir olmuş, o ãırada 

óayvondan da ben düşmüşüm. Rūóu şād olsun “Şemse’d-dìn düşdü bir ùarafı èacabā acıdı mı?” 
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deye çoú teeååür iôhār ider. Óattā İzmir’den, Bursa’dan yazdıàı mektūblarda ãorarlar imiş. 1292 

Õi’l-hiccesiniñ üçüncü Penç-şenbe günü irtióāl-i dār-ı beúā iderler. Post-nişìn bulunduàu Saèdî 

Der-gāhı’nda medfūndur. Silsile-i neseb-i Cenāb-ı Saèdü’d-dìn Cebbāriye úuddise sırruóul-

èāliye müntehā olduàu dāyı-ı meróūmla gördüğüm şecereden maèlūm olmuşdur. Pederim ise 

artıú ne úadar Milas’da ùurduàunu bilmiyorum. Diğer úaøā ve nevāóìnin taórìr-i emlākine 

me’mūr olaraú Köşk, Sulùān Hisar, Atça’ye gitmiş ve bizleri de birlikde götürmüşdür. Yalñız 

Muàla’ya taèdìl, tesviye içūn yalñız gitmiştir ve bu óavālìde üç buçuú sene úadar bulunaraú 

me’mūriyetden çıúarılmış ve İzmir’e èavdet olunmuş faúaù bu eånāda ceddim Şeyò Óaydar 

Efendi’nin vefātı vuúūè bulmaàla dünya gözüne zindān kesilmiş bununla berāber vālidem 

meróūmeye de iôhār-ı keyfiyet itmemiş inhāya dāyı-ı meróūm İzmir’e gelerek beş ay úadar 

oùurduúdan ãoñra Bursa’ya èavdet eyledik, Aydın óavālìsinde gezdiğimizi bu úadar  

òāùırlayorum. 

9 

BURSA’DAN İKİNCİ ÇIÚIŞIMIZ 

Bursa’ya èavdetimizde 1293 muóārebesi vuúūè buluyor idi, muhācirler geliyor, ortalıú 

bir herc ü merc olmuşdu. Pederim o eånāda muhācirìn úomisyonuna kātib olmuşdu, baède’l-

òitām ièåār üzerine (Mióālıc’a) èazìmet itdi ve bi’lāòire Mióālıc virgü me’mūriyetine taèyìn 

olunmaàla èāilesini de birlikde götürdü. Üç seneden faøla orada úaldıú. Bursa’daki der-gāhın 

vaôìfesini èamm-i zādesi ìfā itmekde iken 1294 de vefāt itmekle der-gāh mesdūd úalmış, bir 

müddet ãoñra şikāyetler vuúūè bulmuşdu. Bunun üzerine evvelā bizi gönderdi ve 1299 

senesinde de kendisi istifā iderek èavdet eyledi. 1305 Rebìèu’l-āòiriñ yiğirmi altıncı günü irtióāl 

itmekle der-gāh óaøìresine defn ve peder ve ecdādlarına úarìn olmuşdur, úaddesa’llhü 

esrārahüm. O sene dāyı-ı meróūm tekyesini İstanbullu Vezne-dār Cemìl Efendi’ye úasr-ı yed 

itmekle leyle-i reàāibde der-gāhın resm-i güşādını icrā itmişdir. Dayı-ı meróūm “baña 

ideceğiñiz óürmeti buña ediniz” dimesiyle der-gāh-ı meõkūrda bir müddet vekāletde bulundum. 

Cemìl Efendi o sene Ramaøān-ı Şerìf münāsebetiyle faúìri ve daha bir iki iòvānı alaraú 

İstanbul’a götürdü, o sene Ramaøānı orada geçirdik. Meşhūr der-gāhalara gitdik. Baède’l-èìd 

èavdet eyledik, tafãìli dördüncü seferimizdedir. 
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10 

 

ÜÇÜNCÜ SEFERİM 

Bıñar-başı’ndaki èİzze’d-din Bey Camiè-i Şerifi’niñ òiùābet cihetini pederim meróūm 

baña úasr-ı yed etdi. 1304 senesi Muóarreminiñ beşinci günü berātıñ taèúìbi içūn İstanbul’a 

èazìmet itdim. Vaôìfe-i òiùābete 1302 Rebìèu’l-evveliniñ birinci Cumèa günü mübāşeret 

itmişdim. Dayım meróūm èAbdü’s-selām der-gāhında müsāfir idi. Oraya gitmiş isem de Et-

yemez Şeyòi Mezìd Efendi meróūmuñ zevcesi vefāt itdiğinden oraya gittiğini añladıú. İrtesi 

günü Et-yemez’e gitdim, Úoca Muãùafā Paşa’ya götürmüşler, orada buldum, görüştük. Sālifü’õ-

õikr Şeyò Cemìl Efendi’yi de orada ùanıdım, o vaúit òānesinde Cumèa günleri āyin-i Saèdiye 

icrā iderdi bir hafta da faúìr bulundum. Et-yemez Tekyesi’niñ úarşu ãırasında epeyce büyük bir 

úonaú idi. İstanbul’uñ cenāze alayını o vaúit görmüşdüm de òayret itmişdim; ilāhìler, 

meråiyeler, bölük bölük tevóìd, İsm-i Celāl, İsm-i Hū oúuyorlar, äalavāt-ı Şerìfeyi hep berāber 

bir úāèide ile úırāet idiyorlar. Óattā dimişlerdi ki bu alay Zeyneb Òanım meróūmeniñ alayından 

mükemmel oldu.  

İşimizi taèúìb itdik. Beş àuruş evúāfdan úaydiye, on iki àuruş da pul parası diye 

aldıúdan ãoñra numroyu aldıú, óālbuki tārìòine baúdım, èarøa gideli iki ay olmuş òayretimi 

mūcib olmuşdu. Beş àuruşa on iki àuruş úadar tenezzüle şaşmış idim.  

11 

Pederimden aldıàım mektūb üzerine èavdete mecbūr oldum çünki der-gāhıñ meråiyesi 

úırāet ve èāşūrāsı bişecek idi. Faúìriñ èavdetine taèlìú idildiğini bildiriyordu, Muóarremiñ on 

ùoúuzuncu günü geldim. 

DÖRDÜNCÜ SEFERİM 

Yuúarıda yazdıàım vechile dāyı-ı meróūm tekyesini Et-yemezli Vezne-dār Cemìl 

Efendi’ye úasr-ı yed itmiş. Berātını istióãāl itdikden ãoñra maèa èāile birúaç iòvān ile Bursa’ya 

geldiler. Úāin-pederim Et-yemez Şeyòi Mezìd Efendi Òulefāsından Neş’et Efendi Seyyid Uãūl 
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Tekyesi’nde oùurur idi. Cemìl Efendi’nin münāsibi olmaàla ùoàrı oraya iner irtesi Emìr 

Sulùān’a giderler ki Reìsü’l-Meşāyıò Óacı Emìn Efendi’ye berātı götürüb maèlūmāt virecekler, 

getirirler götürürler. èAvdetde úāin-pedere arabada bir fenālıú gelir, kendini àayb ider, on altı 

sā´at ãoñra irtióāl ider ki 1305 Receb ve 1304 Mart bir idi. Bunuñ üzerine cenāze Saèdî 

Tekyesi’ne götürülüp ceddim Óacı Óaydar Efendi’nin yanına defn olunur. Mesmūèāta göre 

Óaydar Efendi eånā-y-ı èarøıyetde “beni babam Şeyò Saèìd Efendi’niñ yanına defn idiñiz, 

orada bir úabirlik daha yer varsa da Nūrî kendisine yer bulsun” dimiş bunu baèøı kimselerden 

işitdim.  

12 

Şu óālde úable’l-vuúūè keşf itmiş dimekdir. Her ne ise leyle-i reàāibde der-gāhın resm-

i güşādı ve Şeyò Cemìl Efendi’nin iúèādı icrā idildi. Dayımızıñ arzusu üzerine faúìr de vekìl 

taèyìn olundum. Ramaøān’a úarìb hep birlikde İstanbul’a gidildi. Cemìl Efendi úonaàında 

terāvìh úılındı, faúìr imāmet vaôìfesini ìfā itdim. Baèøı geceler der-gāhlara, cāmièlere gitdik, 

òoş bir èālemler oldu. Baède’l-èìd èavdet eyledik. Pederimiñ irtióāli üzerine der-gāhımızın 

tevcìhi biraz uzadı, èamm-i zādesinden refè ile pederime tevcìhde óaúúında gelen emr-i 

meşìòati àāib itdiler. Çünki mūmā ileyh ūlā ūlā rütbesini óāiz idi, òāùırını ãayıyorlardı. Yapılan 

bir maøbaùada da her ikimiziñ evúāf idāresine celb ile oraca muèāmeleniñ icrāsı èarø 

olunmuşdu. Bunuñ üzerine faúìrin İstanbul’a èazìmetine mecbūriyet óāãıl oldu. 

BEŞİNCİ SEFERİM 

17 Teşrìn-i evvel sene 1305, 1307 senesi dört Rebìèu’l-evvelinde maøbaùayı alaraú maèa 

èāile İstanbul’a gitdim. èĀilem İstanbullu idi. Çatalca’da Òādim-köy şuèbesinde èamūcası Úol-

Aàası áālib Bey var idi, äārı-yār’da vālidesiniñ dayısı, Gedik Paşa’da teyze-zādesi ve dahā 

aúrabaları 

13 

 olduàu gibi pederiniñ èamm-i zādesi esbaú Úapudān-ı Deryā Óacı Vesìm Paşa’da var 

idi. Bunlarda münāvebeten úalınaraú ve bir ùarafdan da işimi taèúìb iderek bir müddet iúāmet 

eyledim. Ol-vaúit Meclis-i Meşāyıò’da reìs, Hüdāyî Şeyòi Rūşen Efendi idi. Faúaù Nāôır Óacı 

Tevfìú Efendi’nin taót-ı neôāretinde bulunmasını arzu itmediàinden meclise devām itmez yerine 



 48
 

başúası da taèyìn olunmazdı. Müşārun ileyhiñ maòdūmu Server Bey, berāy-ı tebdìl-i hava 

Bursa’ya geldi, Şeyò Cemìl Efendi’ye müsāfir oldu. Cemìl Efendi Óacı Tevfìú Efendi’niñ umūr 

ve òuãūãātına baúar, maliyeden maèaşını alır getirir, bunuñ içūn òuãūãiyet kesb itmişdi. Bizi 

der-gāhda Server Bey görür, der-gāhın tevcìhi òuãūãunda Bursalılarıñ àaraz-kārlığını añlar. 

èAvdetde pederine óikāye ider. Óacı Tevfìú Efendi Çerkeş Şeyò-zāde dimekle maèrūftur. 

Meclis-i Tedúìúāt-ı Şerèiyede reìs idi, evvelce Bursa Úaêılıàı’nda da bulunmuşdur. èĀlim, fāøıl, 

şāèir bir õāt, faøìlet-semān idi. Maòdūmları da efāøıldandır. Büyük büyük rütbeler, maúamlar 

işàāl itmişlerdir, óattā birisi naúìbü’l-eşrāf olmuş idi. Her ne ise Bursa’dan giden maøbaùonuñ 

uãūlsüzlüğünü görürler, ièāde itmek isterler. Faúìr didim: “Efendim! Bursalılar ùaraf-gìrlik 

idiyorlar, evvelce Nuèmāniye, Zeynîler ve buña mümāåil tekāyā óaúúındaki muèāmeleler 

14 

maèlūm-ı devletiñizdir, bizim içūn òāùıra gelmedik işler yaparlar.” Bunuñ üzerine 

mes’ele haftaya te’òìr edildi. Şeyò Cemìl Efendi ile úonaúlarına gitmiş, Server Bey ile 

görüşmüş ve óuøūrlarına girerek Bursa óaúúında baèøı maèlūmāt virilmişdi. èAle’l-òuãūã dayı-i 

meróūm óaúúındaki Meclis-i Meşāyıò’ıñ Bursa’da itdikleri óaúsızlıú da maèlūmu idi. İrtesi 

Cumèa irtesi günü meclise gitdim ki 22 Rebìèu’l-evvel sene 1307 ve 4 Teşrìn-i åānì sene 1305 

tārìòine müãādifdir. Köşede müşārun ileyh oùurmuş ãaà ùarafında Merkez Şeyòi Aómed Efendi, 

O’nuñ yanında Balāù Şeyòi Óacı Kemāl Efendi, ãol ùarafda Úāsım Paşa Mevlevî Şeyòi èAli 

Efendi, onun yanında Neccār-zāde Şeyòi Rıøā Efendi, Baàdādlı Şeyò Efendi, Üsküdārlı Fetóiye 

Şeyòi daha bir iki õāt var idi ama ùanımayorum. “Gel baúalım Efendi!” didi, “biz teõekkür ettik, 

maóālliniñ ièlām maøbaùası olmazsa úānūnen burada tevcìh idemeyiz, Ancaú seni biz burada 

imtióān ideceğiz, ehliyetiñ tebeyyün ettiği óālde buradan maôbaùa yapıp, Maúām-ı Meşìòat-i 

èUlyā’dan Bursa’ya emir-nāme tasùìr ideceğiz, sen gelüp gitme. Maãrafa lüzūm yoú, iki ay 

bekle, eğer ièlām ve maøbaùanı virmezlerse ùoàrıdan ùoàrıya baña yaz ol-vaúit Maúām-ı 

Meşìòatden  

15 

işāret-i èaliyye isteyerek irāde-i åeniyyesini istióãāl iderim merāk etme’ buyurdular ve 

‘gel baúalım şöyle oùur imtióān ideceğiz” didiler. İmtióān lafôı maèlūm ya gūyā bir duman 

içime girmiş gibi olurum. İşte suāller cevāblar ber-vech-i ātìdir: 
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Suāl: Sen şeyò olacaúsıñ öyle mi? 

Cevāb: Efendim! Der-gāha òādim olacaàım. 

S : Pek aèlā şeyò olacaú adam øarūrāt-ı diniyesini bilecek lāzımdır, şu óālde evvelā 

İslām’ın şarùı nedir? 

C : äavm, ãalāt, óac, zekāt, kelime-i şehādet. 

Nāôır Efendi etrāfına òiùāben “ãavm u ãalāt İstanbullulardan, óacc u zekāt ùaşralılardan 

úalúdı, ortada bir kelime-i şehādet úaldı” didiler, efendiler tebessüm itdiler.  

S : Pek aèlā namazın şarùı úaçdır ve nedir? 

C : On ikidir altısı dāòilde, altısı òāriçde.  

S : Ìmānıñ şarùı úaçdır ve nedir? 

C :Altıdır, āmentü bi’llāhi ilā āòire. 

S : Ùur, Ementünün maènāsı nedir? 

C : Efendim bu Cenāb-ı Óaúú’ın birliğine, şerìki, naõìri olmadıàına inandım, ìmān 

itdim, melāikesine, kitāblarına, ilā āòire inandım. 

Suāl: Çoú aèlā, şimdi sen şeyò olacaúsın ùarìúatiñ nedir? 

Cevāb :Efendim! Ùarìú-i Óālvetiye ve Úādiriye’den teşeèub itmiş Mıãrî şuèbesidir. 

S : Uãūlüñüz naãıldır? 

C : Úayyimen, úuèūden, cehden õikir ideriz. 

S : Erkānıñız nasıldır? 

C : Şeyòimizin telúìni vechile esmā-i sebèa ve fürūèāt-ı òamse-i sālike taèlìm ederiz. 

Pek òāùırımda úalmamış bir iki suāl daha ôannım ãordular bi-luùfihì Te´ālā tereddütsüz 

cevāb virmişim òoşlarına gitdi. áuslün, ãavmıñ da şerāitini ãormuşlardı ôan iderim. Aèøā 

efendilere didiler ki “daha başúa ãoracağınız var ise ãoruñuz” hepsi èala’l-òuãūã Úāsım Paşa 
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Mevlevî Şeyòi nūrānî ãıfāt bir õāt idi. “Efendim! Pek aèlā artıú tekrār suāl itmeğe ne óācet, pek 

güzel cevāblar verdiler, tebrìk ederiz.” didi. Merkez Şeyòi Aómed Efendi’niñ bize óürmet-i 

maòãūãası vardır. Óaøret- Pìr Efendimiziñ birāderi Şeyò Aómed Efendi Óaøretleri ve üçüncü 

şeyòim Aómed Bedre’d-dìn Efendi Merkez Efendi úabristanında yatar. Cümle pederleriniñ 

óuúūúu úadìmdir, ondan yardım umuyordum. 

17 

Nāôır Efendi mūmā ileyh Aómed Efendi’ye didiler ki: “sen de bir suāl sor istersen!” 

düşündü düşündü “kelime-i tevóìd esmāu’llahdan mıdır değil midir?” didi faúìr henüz cevāb 

virmeksizin Nāôır Efendi faúìre hitāben “şuna bir suālde sen sor!” dimesin mi? O da, ben de 

mahcūb olduú. äoñra faúìre tekrār “şimdi yeni çıúma bir ùaúım şeyòler işidiyoruz ãaúın sen de 

öyle olma” didiler. Paşa Şeyòi Efendi cevāb verdi: “Efendim! Onuñ nāóiye-i óāline baúıñız; 

yüzündeki óālāvet ve nūrāniyet onuñ óüsn-i óāline delālet idiyor” didi. Bunuñ üzerine hepsi 

tebrìk itdiler, faúìrde birer birer ellerini öpdüm, muãāfaóa itdik. Bunuñ üzerine maúām-ı 

meşìhate òiùāben bir maøbaùa yapmışlar oúurken èādetā teeååüründen aàladım. Maèa’l-esef 

ãūretini alamadım faúaù emìr-nāmeniñ ãūretini aldım çünki açıú ôarf ile Hüdāvendigār Vālìsi’ne 

òiùāben yazılan emr-i meşìòat var idi. Birúaç gün ãoñra emìr-nāmeyi aldım. Refìúamı ol vaúit 

bir yaşında úadar olan ve sekiz buçuú yaşında irtióāl iden ilk evlādım Tāce’d-dìn ile berāber 

èamūcasına bıraúaraú faúìr Bursa’ya gelmek üzere teõkeremi úayd etdirdim. 

18 

Berāy-ı vedāè Penç-şenbe günü Óaøret-i Merkeze gitdim. Şeyò Efendi’nin Faúìre 

óürmet-i maòãūãası olduàu óālde o gün daha fevúa’l-èāde óürmet-kār bulundu ve didi “vallahi 

şeyòim, bizi o gün imtióān münāsebetiyle ióyā itdiñ, çoú memnūn olduú teşekkür ideriz.” Faúìr, 

kendi kendimi èacabā bizimle mülāùafa mı idiyor didim, “aman efendi, estaàfiru’llah, faúìri 

talùìf itmek istiyorsuñuz.” “Òāyır òāyır óaydi söylüyorum ben sekiz senedir aèøā olalı sizin gibi 

serbest ve cevāblara muvaffıú olan görmedim” didi. Ondan ãoñra baèøı imtióāna gelenlerin 

aóvālinden baóå itdiler ki cidden gülünçdür. “Bizi nāôırın yanında maócūb itmediğinden ùolayı 

çoú memnūn olduú” diye ilùifatda bulundular. Ondan ãoñra İstanbul Meşāyıòı beyninde faúìrin 

iyice nāmım şöhret buldu. Neccār-zāde’ye gitdim, O õātda takdìren iltifatda bulundular. Óaøret-

i Merkez Úabristānı’nda Pìr-i Dest-gìr Efendimizin 1114 tārìòinde vefāt eden birāder-i 
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muóarremleri Aómed Efendi Óaøretleri medfūn olduàu gibi civārında üçünücü şeyòim İmām 

Mūsā Kāzım Efendi’nin otuz dördüncü evlādından olub 7 Cemāõiye’l-āòir sene 1263 tārìòinde 

vefāt eden Aómed Bedrü’d-dìn Efendi Óaøretleri ve cedd-i māderim Şeyò Óaydar Efendi’nin 

birāderi olub ekåer evúāti seyāóātde geçmiş el-Óāc èAbdü’s-selām Efendi de 29 Rebìèu’l-evvel 

sene 1283 tārìòinde Penç-şenbe günü óasta-òānede vefāt itmekle merkez şeyòi Nure’d-dìn 

Efendi meróūm ùarafından iótifālāt ile úaldırılaraú arúa ùarafdaki úabristāna defn olunmuşdur. 

19 

Cümlesini ziyāretle èāilemizin yanına gelmiş ve 24 Rebìèu’l-āòir sene 1307 ve 5 

Úānūn-ı evvel sene 1305 ièlām maøbaùasınıñ istióãāli içūn yalñız Bursa’ya geldim. Selāmlıú 

oùasında yalñızım, vālì değişmiş, èİãmet Paşa-zāde Rıøā Paşa gelmiş. Biz irtesi gün emìr-nāmeyi 

alaraú ùoàrı vālì paşaya, bi’l-vāsıùa emìr-nāme kendilerine gönderildi. Óālbuki emìr-nāmenin 

muètādını biliyorum; şimdi vālì bey de me’āline muùùaliè olunca bi’ù-ùabè beni çağırır ilùifāt ider. 

Olan aóvāle, şimdiye úadar teeòòure teessüf ider diye kendi kendime gelin güvey oluyorum. Bir 

de aàası geldi “buyurun paşa sizi isteyo” didi. Girdim şöyle bir baúdı ve didi “siz daòì bizi 

İstanbul’a şikāyet itmişsiñiz!” “Estaàfiru’llah efendim!” “Evet, gelen taórìrāt öyle deyor!” “Paşa 

Óaøretleri! Zamān-ı devletiñizden evvel buradan bir maøbaùa yapdılar ve benim èamm-i 

zādemizle berāber Bāb-ı Meşìòat-i Celìle oraca lāzım gelen muèāmelenin icrāsını vilāyet, 

Maúāmı Meşìòat’e bildirmiş, dāèìñiz de bi’l-mecbūriye gitdim, ‘òāyır òāyır öyle dört suāle 

cevāb virmekle imtióān olmaz, biz de Müslümānız biz de imtióān ideriz’ deyince benim de 

èizzet-i nefsim cerìóa-dār olduàundan mıdır nedir bilmem efendim burada imtióānımıñ icrāsını 

çoú ricā itmiş isem de yapmadılar. Mādem ki siz imtióān ideceğim buyuruyorsuñuz, ben de 

imtióāna óāøırım didim.” Aàasına: “Söyle, óākim efendi bunun ièlāmını virmesin.”  

20 

Aldıú cevāb-ı ye’si. Düşündüm, şeyòime gitdim, òaber virdim. Birlikde Şeyò Bahāü’d-

dìn Efendi meróūma gitdik, añlatdıú. Mes’eleniñ tevaøøuhu içūn biraz olsun baóå edeyim: Der-

gāh iki úarın-daş beyninde münāãafaten müşterekdir. Bunlarıñ vefātından ãoñra ceddimiñ nıãf 

óiããesi pederime, èamūcamızıñ nıãf óiããesi de iki birādere rubè óiããe olarak tevcìh idilmişdir. 

èAmūcamız şuèrā-y-ı bì-nāmdan Şeyò Õāiú Efendi meróūm birāderinden iki sene ãoñra 1269’da 

vefāt etmişdir. Kendisinin İstanbul’da iúāmeti münāsebetiyle birçoú vükelāya úaãìdeler taúdìm 
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ider, tārìòler söyler, bunuñ içūn aóbābı çoú işte. Bursa Vālìsi Rıøā Paşa da o zümreden imiş; 

Õāiú Efendi’nin pederi èİãmet Paşa zamānında óüsn-i teveccühünü úazanmış. Óacı Óaúúı 

Efendi èamūcamızla birlikde düşer úalúar imiş. “èAmūcamızıñ refèinden” taèbìrine úızmış, 

mes’ele buymuş. Bunu bize Bahāü’d-dìn Efendi meróūm añlatdı ve çāre olmaú üzere Mekke-i 

Mükerreme’ye yazacaú, Óacı Óaúúı Efendi hiããesini bize úaãr-ı yed idecek, refè maddesi aàır 

olduàundan bu èibāre úullanılacaú. Faúaù õāten tekyesinin 109 àuruşdan èibāret olan ùaèāmiyesi 

úable’t-tevcìh verilmiyor. Yazub da cevāb gelinceye úadar aylar belki yıllar geçecek. Óālbuki 

Óacı Óaúúı meróūm, ricāl-i devletten ūlā ūlā rütbesine óāiz zevātdan olmaàla cihet úānūnu 

mūcebince èuhdesine cihet tevcìh olunamayacaàı gibi, olan da refè 

21 

edilecekdir. Óacı Óaúúı Efendi meróūm Emāret-i Mekke-i Mükerreme dìvān efendisi 

iken maúām-ı meşìòate bir taórìrāt gönderir, bunda birāderi Necāt Efendi’den münteúal rubè 

óiããe ile kendi rubè óiããe-i meşìhate mutaãarrıf olub ùarafından úāin-birāder-zādesinin vekìl 

taèyìn olaraú Bursa’ya gönderilmesi ricā olunmuş. Meşìòatden Bursa’ya istièlām olunmuş, 

Bursa Meclis-i Meşāyıòı’nca virilen cevābda der-gāhın nıãf meşìòatine mutaãarrıf olan Şeyò 

İsmāèìl Naôìf Efendi ùarafından vaôìfe-i meşìòat bi’õ-õāt ìfā edilmekde olduàu èarø olunur. 

Bunuñ üzerine 2 Şaèbān sene 1302 ve 24 Nisān 1302 tārìò ve 56 numrolu emìr-nāme-i meşìòat-

penāhî vārid olub meali, cihet-i meõkūre Óacı Óaúúı Efendi’nin aãóāb-ı rütbeden olmasına ve 

yiğirmi seneyi mütecāviz Hicāz’da olub tārik-i hiõmet bulunmasına mebnì refè ile müşteriki 

Óāfıô Naôìf Efendi’ye tevcìhinden èibāretdir. Ancaú peder-i meróūm bu gibi şeyleri sevmez ve 

taèúìb de itmezdi. Maèa mā fìh bir iki sene ãoñra irtióāli vuúūè bulduàu gibi gelen emìr-nāmede 

àāyıblara úarışdı. Bunuñ üzerine pederimden müneúúal nıãf cihete rāøı isem de ber-mūcib-i 

úānūn münteúalen tevcìhi iktiøā itmekle Bursa’ca işi taãbìbāta düşürdüler. Yapılan maøbaùa 

uãūlsüz olduàu gibi imtióānım icrā idilmediàinden maúām-ı meşìòatden 18 Şaèbān sene 1306 

ve 4 Nisān sene 1305 tārìò ve 67 numro ile vārid olan emìr-nāmede imtióānımıñ icrāsıyla tevcìh 

maøbaùasının Evúāf Neôāreti’ne gönderilmesi bildiriliyor idi. Óālbuki yuúarıda yazdıàım 

vechile leyte leèalle ile imrār-ı vaút itdiklerinden 

22 
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4 Rebìèu’l-evvel sene 1307 tārìòinde İstanbul’a gitdim ve 22 Rebìèu’l-evvel sene 1307 

tārìòinde imtióānım icrā idildi ve 24 Rebìèu’l-aòir sene 1307 ve 5 Úanun-ı evvel sene 1305 

tāriòinde èaileyi İstanbul’da bıraúaraú Bursa’ya geldim. Ne çare ki Vālì Paşa işimi teeòòurāta 

uàratdı. Emir-name-i meşìòati berāy-ı òāùıra ber-vech-i zìr yazıyorum. 22 Rebìèu’l-āòir sene 

1307 ve 3 Úanun-ı evvel sene 1305, 462 numro, Şeyòu’l-İslam Bodrūmî èÖmer Lüùfi Efendi. 

äURET-İ EMİR-NÂME 

Bursa’da Şeker Óoca Maóāllesin’nde vāúıè Óaøret-i Mıãrî úuddise sırruhū Der-gāh-

ı Şerifi’nin nıãf óiããe-i meşîòat cihetine mutaãarrıf olan İsmail Naôìf Efendi’nin vuúūè-ı 

vefātı cihetiyle onuñ óiããe-i maólūlesiyle müşteriki bulunan Mekke-i Mükerreme Emāret-i 

Celìlesi dìvan kātibi sābıú saèādetlü Óüseyin Óaúúı Efendi Óaøretleri’nin èuhdesinde olub 

refèi iútiøā iden diğer nıãf óiããeniñ müteveffāy-ı mūmā ileyhiñ oàlu Meómed Şemseddin 

Efendi èuhdesine tevcìhi vilāyet-i celìleleri meclisi idāresinden muúaddimen mebèūå 

maøbaùada inhā úılınmış ise de mūmā ileyhin imtióānı icra edildiğine dāir meõkūr 

maøbaùada bir fıúra görülmediğinden efendi-i mūmā ileyhiñ imtióānı bi’l-icra ehliyeti 

añlaşıldıàı ãūretde varaúa-i imtióāniyyesini li-úablihi keyfiyetiniñ yeniden uãūlu dāriesinde 

bā-ièlām ve maøbaùa Evúāf-ı Hümayūn Neôaret-i Celìlesi’ne inhāsı bi’l-óavale Meclis-i 

Meşāyıò’dan vāúıè olan ifāde üzerine cevāben bildirilen 15 Şaèban sene 1306 tāriòli ve 

altmış yedi raúamlı taórìrāt senāveri ile Maúām-ı ´Âlì’lerine izbār olumuşdu. Henüz ìcābı 

icrā olunmadıàı óālde mūmā ileyh ùarafından virilen iki 

23 

úıùèa èarø-ı óāl Meclis-i Meşāyıò’a lede’l-óavāle, mūmā ileyh işbu èarø-ı óāllerinde 

imtióanı maóālline óavāle olunmuş ise de imtióan idilmediği gibi èammi müşārun ileyh 

Óüseyin Óaúúı Efendi’nin rièāyet-i òāùırına mebnî oraca bir şey denilemeyerek işi 

görülmemekde olması óasebiyle Der-saèādet’ten geldiğinden  bi’l-baóå ìfāy-ı muúteøāsını 

istidèā itmiş ve aradan óayli müddet mürūr eylemişken henüz muèāmele icrā idilmemiş 

müstedèì-i mūmā ileyhiñ maàdūriyetini mūcib olacaàından nāşì isèāf-ı müstedèā muvāfıú 

óāl ü maãlaóat görülerek mūmā ileyhin èakāid-i diniyyeden ve mensub olduàu ùarìúatın 

uãūl ve fürūèundan meclisce imtióānı bi’l-icra vaôìfe-i meşìòati ìfāya ehliyet ve liyāúati 
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taóaúúuk eylemiş olduàundan şu óālde meşìòat-i meõkure nıãf óiããesiniñ peder-i 

müteveffāy-ı mūmā ileyh İsmail Naôìf Efendi maólūlünden ve diger nıãf óiããesiniñ dahì 

tārik-i hiõmet bulunan èammi müşārun ileyh Óüseyin Óaúúı Efendi refèinden mūmā ileyh 

Meómed Şemseddin Efendi èuhdesine tevcìhì tensìb idilmekle muèāmele-i tevcìhiyesi ìfā 

olunmaú üzere oraca verilmesi lāzım gelen ièlām-ı şerèî ve maøbaùonuñ serìèan tanôìm ve 

irsāli ve bir de bu miåillū meşìòat cihetlerinin tevcìhat ve müteferrièātı óaúúında meclisden 

vuúūè bulan ifādiye bināen Maúām-ı Maòlaãî’den tasùìr olunan muóarrerātın tenfìõinde 

Bursa Meclis-i Meşìòatçe eåer-i ãaóābet ve óimāyet olaraú reóāvet idilmekde idiğü 

añlaşılmaúda olub bu ise øiyāè-ı óuúūúu müeddì olacaàı cihetle úarìn-i cevāz 

olamayacaàından baède-mā meclis-i meõkūre muóavvel òuãūãātıñ úāèide-i èadl-ı 

óaúúāniyete tevfìúan uãūlü dāiresinde tesrìè ve tesviyesiyle cānib-i sitte’l-cevānìb Óaøret-i 

Òāllāú-Penāhì’ye 

24 

daèavāt-ı òayriye celb idilmesiniñ meclis-i meõkūr hey’etine tavãiye òuãūãlarının 

seviyy-i destūrìlerine işèārı ifāde idilmiş olmaàla ber-minvāl-i muóarrer muúteøāsının ìfā 

ve inhāsına himmet buyurulması siyāúında şıúúa-i sitāyiş-veri terúìm úıldıú efendim. 

İşte emir-nāme bu. Bunda iki şeyden baóå lāzım gelir. Birisi èarø-ı óāliñ iki olması. O 

gün Cumèa irtesi olub Meclis-i Meşāyıò’ıñ ictimāèı o gündür. Evvelce meşìòate virdiğim istidèā 

èarø-ı óālcì efendiye virildi, óālbuki o gün Şeyòu’l-İslām gelmeyecekmiş. Ùabièî bizim èarø-ı 

óāl óavāle olamayacaú. Tekrār bir istidèā daha yazdıú, mektūbcuya óavāle ittirdik. Digeri de 

ferdāsı óavāle olunmuş, bunun içūn èarøı óāl iki oldu. Bursa Meclis-i Meşāyıòı’nın evāmir-i 

meşìòate úarşu rıøāvet göstermesi yalñız bizim içūn değildir. Zeynîler Tekyesi, Nuèmāniye 

Tekyesi, Üç-úozlar Tekyesi daha ôannım bir iki tekyenin muèāmelātını úānūna muòālif ùaraf-

gìrāne icrā itdiklerinden kendilerine berāy-ı iòtār-ı vilāyet işèār olunmuşdur.  

Şu emre úarşu Vālì Rıøā Paşa’nın èizzet-i nefsine mi doúundu ne oldu bilmem. Çünki 

meróūm müsteúìm ise de ôannım biraz òod-pesend idi, bizim iş teeòòura uàradı. Bahāu’d-dìn 

Efendi’nin ãadre şifa virecek bir muèāveneti olmadı. Óākime gitdim, vālì bunuñ ièlāmını virme 

diye tenbìh etdi didi. 
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Faúìr İstanbul’dan telaúúì itdiğim emr cevābını iki aydır bekliyorum. Yalñız úalış bir 

ùarafdan, yalñızlıú bir ùarafdan selāmlıú oùasında yatub úalúıyorum, bunuñ içūn ãıúılıyorum. İki 

tepsi buldum, birine çarşu yufúasından börek diğerine úadāif yapdım. Faúaù Allah, börek ve 

kadāif ile òamūr mu òamūr tam yiğirmi gün beni idāre etdi. Deve òamūr yutar gibi biraz aàzıma 

atıyorum sedd-i ramaú idiyorum. Bir buçuú ay geçdi, úāêı efendiye gitdim. Verdenyeli èÖmer 

Òulūãî Efendi idi, didim: “Efendim! Emìr-nāme-i meşìòat-penāhìde ièlām ve maøbaùa diyor, 

ièlām sizden, maøbaùa meclis-i idāreden lāzım gelir. Siz size èāid olanı viriñiz, yoúsa baña 

İstanbul’dan tenbìh itdiler; eğer işiñ teeòòüre uàrarsa bize yaz didiler, ben yazacaàım.” deyince 

úaêının etekleri ùutuşdu. Ôannım mūcib-i mes’ūliyet bir iki işi de varmış. “Baña baş-kātib 

İsmaèìl Efendi’yi çaàırıñ!” didi. Çaàırdım, didi “Efendiniñ ièlām-ı müsveddesini yapda getir.” 

Baş-úātib gitdi artıú vālìnin göñlüne ilhām bıraúması içūn Cenāb-ı Óaúú’a ricādan başúa çāre 

yoú. Birúaç gün ãoñra birisi müsvedde getirdi, vālìniñ evúāf nāøırı  

26 

olduàunu ve Maómūd Celāle’d-din Paşonuñ taèyìn olunduàunu söyledi. Artıú māniè 

defè olunduàundan maókemeden ièlāmı aldıú. Maómūd Paşa’nın vürūduyla maøbaùa da meclis-i 

idāreden alınaraú 23 Receb 1307 ve 21 Şubaù sene 1305 Penç-şenbe günü Der-saèādet’e èazìmet 

itdim. 

ALTINCI SEFERİM 

İèlām ve maøbaùayı evúāf dāiresinde taèúìb iderken meşìòate işāret-i èaliyyeye gitmek 

üzere óavāleyi be-heme-óāl nāôır görecekmiş. Şimdi bir merāú. Ya nāôır bizim evrāúı minder 

altı iderse. “Yā Rabb sen biliyorsun” dirken bir ãabaó àazetelerde oúudum: úarìóa-i ilhām 

ãabìóa-i Óaøret-i Şehr-yārca evúāf nāôırı èadliye neôaretine, bilmem ne nāôırı bilmem ne 

neôāretine, evúāfa da Selānik Vālìsi áalib Paşa taèyìn olunmuş. Oó el-óamdüli’llah didik. 

Nióāyet muèāmele-i lāzime ìfā ve biz de bi’l-āòire berātı almaàa muvaffıú olduú. O sene 

Ramaøān-ı Şerìfi İstanbul’da geçirdik, ekåer zamānımız äārì-Yār’da geçdi, gündüzlük kimseler 

yoú. Cāmiède bir vāèìô var, o da derviş düşmanı birisi. Gerçi ilk-bahar dimesek de daha ãularıñ 

mevsimi olmadıàı gibi Ramaøān-ı Şerìf münasebetiyle gelen giden de yoú. Bir gün ãaóil 
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boyunca yavaş yavaş Yeñi Köy’e úadar gelmişim äārì-Yār’da meróūme refìúamıñ dayıları var 

idi. Evúāfda evvelce ãaóó me’mūru imiş faúaù teúāèüd olmuş, iòtiyarlamış, òānesinden ùışarı 

çıúmazdı. Ara ãıra İstanbul’a gidiyordum. 

27 

Bayramı itdik aman tuòaf bir şey’ oldu. Benim içun mūcib-i intibāhdır da onuñ içūn 

buraya yazıyorum: Bayram namazına äārı-Yār Camièine gitdim, üstüm başım yeñi, kürküm aèlā 

úaúādan, cübbe yeñi çuhadan, ayaú-úablarım ruàanlı úaloş poùìn. Cāmiède baña bir maózūnluú 

èārıø oldu, kendi kendime didim: Şimdi Bursa’da olaydım ben de camiède òuùbe oúur, der-

gāhımda bulunur, òıãım, aúraba, aóbābımla görüşür idim. äoñra bu òāùırayı defè içūn taódìå-i 

nièmete başladım, maózūn olmaya ne lüzūm var, burası àurbet mi? Müsāfir olduàuñ úonaú 

kendi òāneñiz gibi, èāilen yanında, üstüñ başıñ temiz. Faúaù civārımda oùuran cemāèat içūnde 

birúaç Arnabūd veyāhūd Rūm İli muhācirleri var; faúìr olduúları elbiselerinden añlaşılıyor. 

Didim: Baú işte, àurbet ne, de! Faúìr şu adamlardır, üstü başı eski püskü. Óāşā taóúìr naôarıyla 

baúub söylemedim.  Ne çāre ki bizi intibāha daèvet itdiler. Òoca vaèô idiyor, “namaza da beş on 

daúìúa var” didi. “Cemāèat! Henüz fıùrasını virmedik kimse vār ise namazdan evvel virmek 

efêaldir, viriñiz!” Bunuñ üzerine benim faúr u sefālet óāllerine baúub da mütesellì olduàum 

zümre içūnde bir fısıltı oldu. Ara ãıra baña baúıyorlar, gönlüme ùoğdu. Çünki cāmiède ôannım 

vāèiôle faúìrden başúa ãarıúlı yoú, òāùırıma gelen oldı ya.  

28 

Benim faúìr gördüğüm üstü başı eski püskü o adam úalúub yanıma geldi, bu benim 

fıùram didi. Artıú ben naãıl oldum bilmem, cāmiè yıúıldı ôann itdim. Öyle ya, benim úıyāfetime 

baúan zenginliğime óükm ider, ãoñra bir de fıùra alsın olur şey’ değil. Faúaù bunu óaúúımda 

terbiye-i nefs èadd itdim, red itmedim, namaza da pek az úalmışdı, O adam baña óüsn-i ôan 

itmiş, red itsem mükedder olacaú. Óoca efendiye vir diyemedim, óāãılı aldım, ãoñra bir de 

baúdım bir elli paralıú. Baède’ã-ãālet müsāfir olduàumuz evdeki çocuàa virdim  

Bayramda şeyòim İstanbul’a gelmiş, küçük maòdūmu èasker idi. Refìúasıyla berāber 

bayram münāsebetiyle gelmişler, görüşdük. Bursa’da iken Óaøret-i Pìr’i ziyārete gitsek diye söz 

olmuşdu, didim: ‘Efendim! Böyle bir arzuñuz var idi naãıl oldu?’ Didi: “Arzum bāúì, vālideñ 
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benden ziyāde teşne, Cumèa irtesi günü birleşelim de idāre-i maòãūãadan ãoralım, posta ne vaúit 

vardır añlayalım oña göre óareket ideriz” O gece faúìr èāilemle Úosúa’da aúrabalarından 

birisiniñ òānesinde idik. Bu işāreti eåer-i èācizì olan Yādigār-ı Şemsî’de yazdım faúaù burada da 

münāsib gelmekle yazacağım: O gece Cumèa gecesi idi, rü’yamda birisi yārın Limni’ye posta 

var deyor. Uyandım ùoàrı Sirkeci’ye gitdim, idāre-i maòãūãaden ãordum, “evet bu gün  

29 

sāèat sekizde óareket idecek” cevābını aldım. O gün gidemez isek úalacaàız, çünki on 

beş günde bir óareket idiyor. Şeyòim on beş gün bekleyemez, zìrā Óazìrān taúarrub idiyor, 

Óazìrān ibtidāsında ise Bursa’ya Ùaà-ardı, Cebel-i èAtìú, Cedìd óattā Ùavşanlu’dan filan 

cemèiyetle ãūfîler gelirler, yollarda øikr iderek ziyāret maóāllerini gezerler. İlk gecesi Emir 

Sulùān’da ãabaóa úadar õikr u devrān iderler, ikinci gece Üftāde, üçüncü gece İncirli, dördüncü 

gece Üç-úozlar Der-gāhı’nda bulunurlar.  Pazar günü de şeyòimiñ Tekyesine gelirler, baède’z-

õikr añları ikrām ve iù´ām ile ièzāz iderlerdi. Bunuñ içūn Bursa’ya muèāvedet itmek istiyordu. 

Deróal müsāfir olduúları òāneye gitdim, maòdūmuyla çarşuya gitdi didiler. Úoca çarşuda 

bulunur mu faúaù bizi rü’yāda uyandıran sāiú işte rast getirdi. O’da “vāh vāh yetişdiremeyiz, 

vālideñ başúa bir yere gideceklerdi, gitdilerse úalırız” didi. Gitdik, henüz gitmemişler mūmā 

ileyhā da pek arzu-keş, Ancaú teõkerelerimiz úaydlı değil. Nıãf-ı navlūn èilm-i faúìrimiz yoú. 

Faúaù artıú bunları düşünemedik. Ben ùoàrı refìúaya òaber vermeye Et-yemez’e gitdim. Şeyò 

Efendi Bāyezìd Camièi öñünde úahvede oùururken Ùarìú-i Cerrāhiye’den duèā-gūy-ı şehìr 

Muóterem Efendi gelir, onuñla görüşürken nıãf-ı nevlūn içūn “iki merkez tekye mühürlerse 

Meclis-i Meşāyıò’dan taãdìúine óācet úalmaz” dimiş. Deróāl bir èilm u òaber yazarlar. Onuñ 

tekyesi merkez imiş, 

30 

O mühürler. Faúìr de geldim èilm u òaberi èAbdü’s-selām Der-gāhı’na götürdüm. O da 

merkezdir, mes’ele óal oldu. Teõkereyi de nevbetci var imiş gümrükde aña taãdìú ettirdik. 

Muóāl olduàu óālde biz o Cumèa günü sāèat sekizde vapura bindik. 

ÓAØRET-İ PİR EFENDİMİZİ BİRİNCİ ZİYĀRETİM 
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11 Şevvāl sene 1307 ve 18 Mayıs sene 1305 Cumèa günü Plevne nām vapur sāèat on 

buçuúda óareket itdi. äabahı sāèat biri çar-yek geçe Gelibolu’ya geldik. Yazıcı-zāde’ye bir 

fātióa oúuduú, ikide óareketle dördü yiğirmi geçe Úalèa-i Sulùāniye’ye vāãıl olduú. Altıda fekk-i 

lenger iúāmetle óareket, gece sāèat üçde lehü’l-óamd Limni’ye dāòil ve ziyāret-i Óaøret-i Pìr-i 

dest-gìr ile müşerref olduú. Óāãıl olan eõvāú-ı maèneviyeye taèrìf olunmaz. Limni’de der-gāh 

yoú idi. Biñ üçyüz tārìòinde müceddeden inşā olunmuşdur. Türbe-dārı şeyòimiñ pederi yedinde 

ihtidā itmiş ve bi’l-āòire Óicaz’a gitmiş èavdetde türbe-dār olmadıàından orada úalmış, Abdal 

Meómed nāmıyla maèrūf ãāf-dil, èāşıú, ãadıú bir õāt imiş. Limnililer kerāmetine úāildir. Orada 

teehhül itmiş, üç oàlu ve kerìmeleri olmuş. Bizim vardıàımızda büyük oàlu Niyazî Efendi türbe-

dār idi. Evvelce Bursa’ya gelmiş görüşmüş idik. Şeyòime intisāb itdi, tācını ilbās eyledi. Vapur 

Selanik’den èavdetde uàrayacaàından iki gün ãoñra èavdete óaøırlanıyorduú. Çünki şeyòim 

faøla úalamıyordu. 

31 

Limni Adası ruùūbetden óālì, havası muètedildir. Der-gāh deñize yaúın, iskele ve 

gümrük dāiresiniñ arúa ùarafındadır. Türbe-i şerìf úabristonuñ kenarındadır, ince bir yol geçer, 

iki ayaú taş nerdbānla çıúılıyor, ufaú bir oùa. Diğer úapudan içeruya girilir,  mermerlerle tefrìş 

olunmuşdur, üsdü açıúdır. Úubbe úabūl itmezler imiş. İki ùaş vardır, biriniñ tācı yoú, diğeri 

tāclıdır ve gül de yoúdur. Yanında òalìfesi Maómūd Efendi medfūndur, úabir ùaşında şu tāriò 

muharrerdir: 

 

Maôhar-ı feyø-i ùarìúat kāşif-i sırr-ı ilah 

 Mürşid-i ehli óaúìúat èārif-i pür intibāh. 

 

èÖmrünü taúvā õikru’llah ile itdi tamām 

Cāy-ı ārāyìş değildir bildiğim bu òan-gāh. 

 

Tekye-gāh-ı èālemi Mıãrî teni terk eyleyüb 

èĀlem-i lāhūta gitdi şevúile bì-iştibāh. 
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Dāèì-i pür-şevúì-i óāsib söyledi tāriòini 

Eyleye Mıãrî Efendi úaãr-ı èadni cāy-gāh. 

1105 

Maómūd Efendi 1144 tāriòinde vefāt itmişdir. Óìn-i àuslünde òılāf-i tenbìh-i óareketde 

bulunduàundan eline urmuş, o el saúaù úalmış ve sülālesinden olonuñ ãol eli de öyle saúaùdır 

diye naúl itdiler. Eşrāf-ı belde ile görüşdük. Ùarìú-i Úadirî’den Şeyò Emìn Efendi nāmında bir 

õāt daèvet itdi, òoş meóabbetler itdik Abdal Baba orada epeyce neşr-i ùarìúat itmiş bir óayli 

iòvān yetişdirmiş. Pek az oldı ama tekrār 

32 

gelerek beş on gün oùurmak üzere úarārlaşdırdım ve óuãur-ı pìre girdiğim eånāda yedi 

def´ā ziyāretiyle müşerref olmaúlıàımı ricā ve istiróām itdim. Neden faøla söylemedim bilmem. 

Her ne ise Pazar-irtesi gecesi bir muúābele de bulunabildik 

HAŻRET-İ PİR’İN MUÒTAäAR TERCEME-İ ÓĀLİ 

Burada Cenāb-ı Pìr’iñ terceme-i óālinden baóåetmek muvāfıúdır ôann iderim. Maùbūè 

ve àayr-i maùbūè terācim-i aóvāl ve menāúiblerde Óaøret-i Pìr’iñ terceme-i óāli vardır ve òuãūãî 

menāúibler yazılmışdır. Rāúım Efendi’niñ Vāúıèāt’ı ve ondan iútibāsen şeyòimiñ Tuófetü’l-

Mıãrî nām eåeri olduàu gibi Gülzār-ı Mıãrî èünvānıyla bu èabd-i èāciziñde menākib-i Pìr’i 

muòtevì bir eåeri vardır faúaù şurada muòtaãaran baóå itmeliğiñ lüzūmu der-kārdır. 

Pìr’im Efendim 1027 tāriòinde Malaùya’da Meşāyıò-ı Nakşibendiye’den èAli Efendi 

nām õātıñ ãulbünden úadem-nióāde-i èālem-i şühūd olmuşdur. Mebādì-i èulūmü bi’t-taóãìl 

pederi ùarìú-i Nakşibendiye’den sülūkunu teşvìú itmiş ise de ùarìú-i Óālvetiye ricālinden Şeyò 

Óüseyin Efendi nām õāta intisāb itmişdir. Şeyòiniñ Malaùya’dan āòir maóālle èazìmeti üzerine 

kendileri de berāy-ı seyāóat çıúarlar ve èilm-i ôahirî taóãìline àayret iderek Mardin, Diyār-ı Bekr 

nihāyet Mıãr’a vāãıl olurlar. Şeyòūniye’de āsitāne-i Úādiriye’ye müsāfiraten dāòil olurlar ve 

der-gāhıñ şeyòinden de tecdìd-i beyèatle sülūka mübāşeret iderler. Üç veyā yedi sene ãoñra 

33 



 60
 

görülen ôuhūrāt üzerine tekrār seyāóate iõn alaraú èUşşāú’a gelirler. Şeyò Meómed 

Efendi’ye müsāfir olurlar. Onuñ vāsıùasıyla Ümmî Sinan Óaøretlerine mülāúì olub birlikde 

Elmalı’ya giderler. On seneden mütecāviz òiêmetinde bulunur. 1066 tāriòinde istiòlāf iderek 

Çāl, Kütahya, Bursa’ya berāy-ı irşād gelirler. 1080 tāriòinde Bursa’daki āsitānelerini inşā 

buyururlar. Bi’l-āòire baèøı àaraø-kārlarıñ èale’l-òuãūã Vānîler’in seèābetiyle evvelā Rodos’a, 

baède’l-ıùlāú tekrār Limni’ye nefy olunurlar. 1103’de ıùlāú olunaraú Bursa’ya muèāvedet 

buyururlar. Aómed-i æānì’niñ daèveti üzerine Edirne’ye giderler. Yine baèøı erbāb-ı óasediñ 

delāletiyle ikinci defèā da Limni’ye iclā buyurulur. Limnîler pek pek müteeååir olaraú: 

“Efendim, Siz artıú ıùlāú buyurulduñuz, bu faúìrleriñizi göñülden çıúarmayıñ” diye ricā da 

bulunurlar. Buyururlar ki: “benim medfenim buradadır, yine geliriz, görüşürüz.” Ve öyle de 

olmuşdur. 1105 senesi Receb-i Şerìfinde èĀlem-i Cemāl’e èāzim olmuşlar. İsmāèìl Óakkı 

meróumuñ rivayetine baúılırsa risālet-i Óasaneyn mes’elesinden ùolayı Tiryākì Şeyòu’l-İslām’ıñ 

fetvāsı üzerine mesmūmen irtióāl-i dār-ı beúā buyurmuşlardır ki Cenab-ı İmam Óasan Rıøā 

èaleyhi’s-selāmu’llah el-Ofî Óaøretleri’ne itbāèan şehìden rıólet buyurmuşlar dimekdir. 

Úaddesa’llahu sırrahū ve raøiya’llahu èanhü. Limni’de bir iki ziyāret maóalli daha vardır; 

äiyāmî Baba deyorlar  

34 

faúaù kimdir, kimiñ nesidir? maèlūm değil. Türbe-i Şerìfiñ òāricinde de baèøı müneffîler 

var ki orada vefāt itmişler; Balùacı Meómed Paşa, Úapu-úıran Meómed Paşa, Nūre’d-dìn Paşa 

ve aòìran orada müneffiyen vefāt iden äadr-ı aèôām äādıú Paşa gibi. Balùacı’nıñ gūyā Óaøret-i 

Pìr’iñ nefyi keyfiyetinde daòli vār imiş, Óaøret-i Pìr’de “sende bizim yanımıza geleceksiñ” 

buyurmuşlar diye efvāh-ı nāsda bir şey’ varsa da menāúıblarda buna dāir bir şey’ görmedim. 

Şeyòim, ziyāret ùolayısıyla şu úıùèayı söylemiş ve der-gāha taèlìú itdirmişdir: 

 

Bursa’da úıldım şitāb pìrimi ziyāret etmeye 

Óaúú naãib itdi yüzüm sürmek mübārek pāyeñe 

Lüùfiyyen taúsìm olunca bingān-ı evliyā 

Bende düşdüm Óaøret-i Mıãrî-i Niyazî pāyine 
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İktizā-y-ı meóabbet, faúìriñde bir iki niyāzım vardır ki òāùırā olmaú üzere yazıyorum: 

Dergeh-i Mıãrî’de òādim olduàum devlet yeter, 

Òiømetle iftiòār etmek baña èizzet yeter. 

Óamdü-li’llah òāk-i pāy-i Óaøret-i Pìr’e bugün,  

Şevúiyle vechini sürmek Şemsî’ye rifèat yeter. 

 

Bu da o zaman söylenilmişdi: 

 

Benim úaãdım seni ancaú ziyāret eylemeklikdir, 

Gelüb pāyıñe yüz sürmek naãìb oldu baña pìrim. 

 

Benim seyr-i sülūkumda medrese-i evvel Òüdā Óaúúì, 

áarìb ve bì-kesim senden olur lüùf u èaùā pìrim. 

 

Nolūr Şems-i nāciziñ úusūrunu èafv ider iseñ, 

Ki zìrā lüùf u iósāna odur lāyıú-sezā pìrim. 

 

Gider mi pāyiñe yüzler sürenler óāşā kim maórūm,  

Gelen gamla gider mesrūr olur hemden rehā pìrim. 

 

Der-i iósān ki gelmiş óaúìr ve derd-mend Şemsî, 

Pişsin sebk-i himmetiñ feyøiñ ser-destden aña pìrim 

35 

äālı günü vapur Selanik’den geldi, biz de baède’l-vedāè Cenāb-ı Pìr’iñ eşiğine yüz 

sürerek 15 Şevvāl sene 1307ve 22 Mayıs sene 1306 ãabaóleyin sāèat bir buçuúda vapura rākiben 

èavdet eyledik. Aúşam yarımda boàaz da úaldıú, boàazda úaldıú didimse òām aòlāù gibi değil, 
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Çanaú-úalèa Boğazı’ndan gece geçilmezdi. Çehar-şenbe günü úalèadan óareket ve Penç-şenbe 

günü ãabaóleyin sāèat sekizde İstanbul’a muvāãalet eyledik. Bundan ãoñra berātıñ taèúìbini 

baèøı õevāta óavāle iderek 29 Mayıs sene 1306 maèa ´āile Bursa’ya èavdet ve dergāha 

muvāãalet eyledik. 

YEDİNCİ SEFERİM 

Óaøret-i Pìr Efendimiziñ òulefāsından Seyyid Baba sülālesinden meşhūr bir Şeyò æābit 

vardır, ümmî ise de umūr-ı dünyeviye ve siyāsiyeye vāúıf idi. Muhācirlere yerler virir, onlara 

cāmièler yapdırır. Óattā Molla èArab civārında kendi nāmına bir de maóālle teşkìl itmişdir. 

Bizim dergāhın da müşrif-i òarāb olmasına mebnì tekāyā óaúúında meróūm Sulùān èAbdü’l-

óamìd’iñ óüsn-i naôarı olduàu cihetle bizimkini de ièmār itmek ve kendi yapdırdıàı cāmièleriñ 

resimlerini taúdìm eylemek üzere faúìri tercümān gibi yanında götürmesini teklìf itdi. Gerçi 

meşrebime muòālifdi, Bāb-ı Òālıú vār iken maòlūúdan bir şey’ taleb itmek istemez idim lākin 

çoú icbār itdi. Baèøı õevāt da “bu èālem, èālem-i esbābdır belki muvaffaú olursuñuz” diye teşvìú 

itdiler. Şeyò Sābit’iñ Bursa’da şöhreti var idi. 
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Gūyā gece gündüz mā-beynden çıúmaz, baş mā-beynci, baş-kātib, baş eåvābcı óāãılı 

hep başlarla görüşür imiş. Her ne ise mütevekkilen èala’llah úarār virdik. 29 Rebìèu’l-evvel sene 

1310 ve 8 Teşrìn-i evvel sene 1308 tāriòinde Penç-şenbe günü óareket itdik. Saèat üçde 

şimendufere binerek beşi çar-yek geçe Mudanya’ya, altıda Edremid Vapuru’yla óareket iderek 

on buçuúda İstanbul’a muvāãalet eyledik. Mā-beynci Óacı èAli Bey’iñ cāriyelerinden birini 

aldıàından ùolayı münāsebet peydā iden Bursonuñ Emir Sulùān Maóāllesi’nden Biñ-başı Nācì 

Bey’e müsāfir olduú. äālı günü mā-beyne gitdik, meğerse Şeyò Sābit bizi söyletmek istiyormuş. 

Óacı èAli Bey’iñ yanına girdik, didim “Efendim! Bursalı Şeyò æābit Efendi dāèìñizdir, 

muhācirìne yerler virir, cāmièler yapdırır, añların resimlerini Óak-bāy-ı Şāòāne’ye taúdìm içūn 

getirdik.” Evrāúa müteèalliú şeyler baş-kātib vāsıtasıyla taúdìm olunur imiş, bir yerlere girdik 

çıúdıú, bizi baş-kātib dāiresine götürdüler. Hani ya Şeyò æābit Óacı èAli Bey’le lāübālì 

úonuşuyormuş! Hepsi sözden èibāret imiş, hiçbir āşinālıú bile gösteremedi. Her ne ise baş-kātib 

æüreyyā Paşa idi, fevúa’l-´āde óürmet ve āşinālıú itdikden ãoñra pek müstaècel bir şey’ 
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yazıyormuş, beş on daúiúa müsāèademizi ùaleb itdi, estaàfiru’llah baãdırdıú. Faúaù orada 

başımda tācla oùururken şöyle bir òāùırā lāyıó oldu, bu evvelā gelse idi tevbe büyük, 

37 

sözüme kim girerdi. Òāùıram şu: Şimdi baş-kātib paşa baña dese ki “Şeyò efendiler! 

siziñ eslāfıñıza bizim eslāfımız bir şey’ teklìf itseler kabūl itmezler, hediyelerini red iderlerdi, 

siz Cenāb-ı Óaúú’ıñ úapusunu bıraúub da bizden istimdād idiyorsuñuz!” Ne cevāb virirdim? 

Başımda tāc da var, maèlūm ya tāc giymekliğin on iki şarùı var, o bārì başımda olmasa bu iş 

óuãūl bulacaú ama gelmiş bulunduú didim. Óāãıl Paşa işini bitirdi tekrār iltifāt itdi ve faúìri 

muòāùab úıldı. Şeyò æābit’iñ úıyāfeti, èicl-i èacāyib idi, ãaúal bıyıàa úarışmış, göğüs yarı açıú, 

tuóaf bir óāl. Añlatdıú, beş altı resim vār idi götürdük, memnūn oldu “bi’õ-õāt taúdìm iderim” 

didi. æoñra Şeyò æabit’iñ tekyesini ãordu, söyledik. 1280 tāriòinde Sed-başı’nda yanmış, birazı 

da yola gitmiş, şimdiki óalde èarãadır. Şimdi şunu yazarken òāùırıma geldi iyi ki Paşa “mademki 

bu õat oraya buraya camiè, maóalle yapdırıyor, kendi tekyesini neye yaptırmayor?” dimedi. Her 

ne ise ãoñra faúìri ãordu, añlatdıú didi: “Bunuñ ièmārını evúāf yapmaz mı?” Didim: “İrāde-i 

åeniyye şeref-taèalluú itdikden ãoñra  evúāf da yapar māliye de.” Düşündü didi: “Bir iki ay  
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ãabr itseñiz de Ceyb-i Hümāyūn’dan yapdırılsa olmaz mı?” Çünki o günlerde Diyār-

bekr ùaraflarında úırú úadar cāmiè yapdırılıyordu. “Sene-i ātì büdçesine úoruz.” Ne diyeceğim, 

“pek aèlā” didik. Óālā òāùıramda Bursa’da baña müjde virdiler, äabah àazetesiniñ 1190 numrolu 

nüsòasında der-gāhıñ ièmār ve inşāsı der-dest diye bir fıúra var idi, aãlı astarı çıúmadı ya bizi 

talùìf iderek ãavdı. Şeyò æābit’iñ resimlerine de iyi kötü bir şey’ denilmedi. O, taúdìrler, 

āferinler, nişānlar, iósānlar ümìd idiyordu. Birúaç gün daha úaldık. Bir gece Şeyò Cemìl’e 

gitdik, O’da o günlerde Bursa’ya gidecek, bir iki kişiye icāzet virecek idi. O gece canım ãıúıldı, 

ferdāsı bir óayli yerlere daha gitdik. Muhācir úomisyonu reìsine uàradıú. Artıú èavdet idecekdik 

vapura yetişemedik. Sulùān Aómed’de Óacı èAli Bey nāmında bir õātıñ úonaàında úaldıú. Oàlu 

Fransızlaşmış bir mektebli idi. Ve’l-óāãıl 12 Rebìèu’l-āòir sene 1310 ve 20 Teşrìn-i evvel sene 

1308 tāriòinde Edremid vapuruna rākiben Mudanya’ya, sekiz buçuúda Bursa’ya muvāãalet 

eyledim. æaèdî der-gāhındaki vekāletimi de o eånāda terk itdim. Cenāb-ı Pìr Efendimizi ziyāret 

ve beş on gün úalmaú aòøar-ı āmālim ise de baèøı esbāb-ı mānièa beni maórūm bıraúıyor idi.  
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HAŻRET-İ PİR EFENDİMİZİ İKİNCİ ZİYĀRETİM 

Biñ üç yüz on üç senesi Şevvaliniñ on beşinci ve biñ üç yüz on iki senesi Martınıñ on 

yedinci Pazar günü èāilemle berāber ãabaóleyin sāèat ùoúuz buçuúda araba ile Bursa’dan óareket 

ve birde Mudanya’ya muvāãalet eyledik. İki sāèat úadar aóbābdan Yüz-başı èAbdi Efendi’niñ 

òānesinde istiraóat itdikden ãoñra sāèatde sekiz mil sürèati óāiz Edremid nām vapura rākib 

olaraú üç buçuúda óareket ile İstanbul’a muvāãalet eyledik. Refìúanıñ aúrabasında müsāfir 

úalub ferdāsı èamucası áālib Efendi aranılmış, baèdehū Limni’ye postonuñ olub olmadıàını 

añlamaú üzere idāre-i maóãūãa acentesine mürācaèat idildi. Óalbuki on beş günde bir Limni’ye 

uàrayan postayı ilàā itmişler. İzmir’le Selānik arasında işleyen ara postalarına müracaèatdan 

başúa çāre yoú imiş. Şu óalde Selānìk ùarìúiyle gitmekden başúa dürlü olamayacak. 17 Şevval 

Üsküdar’a dayım Óacı Nūrî Efendi’ye giderek iki gece úaldım. Penç-şenbe günü èāileyi 

pederiniñ èamucası olan Óacı Vesìm Paşa’nın úonaàına götürdüm. O gün Üsküdar’da āsitāne-i 

Rifāèì’ye gitdim. Şeyòi Tevfìú Efendi pederim meróūma beñzerdi. Maódūmu Żiyā Efendi ile 

evvelce Bursa’da görüşmüş idim. 

40 

Meõkur Tekye Avrupa seyyāóınıñ seyāóat-nāmelerinde muóarrer olmaàla oraya devam 

idenler devsiye yaparlar, alāt-ı cārióa oynarlar, óatta o günkü devsiyyede bir iki yaşında 

çocuúlarıñ üstüne baãaraú Şeyò Efendi çìnedi. Oàlu Żiyā Efendi de yapardı, bi’l-āòire O’nu da 

gördüm. Cemāèatli idi, güzel meóabbetler oldu. 20 Şevval, Cumèa namazını İskele Camièi’nde 

úılmaú istedim, úapusunu bulamadım baúdım, óāøır vapur var bindiğim gibi ùoàrı İstanbul 

Vālide Camièi’ne giderek baède edāi’l-Cumèa Aú-saray’a gelerek iòvānımızdan bir iki kişi ile 

Úubbe Der-gāhı’na gitdim. Úubbe Der-gāhı Şeyòi, èİrfan Molla Efendi dimekle maèrūf muóibb-

i Ehl-i Beyt bir õāt idi. Üç maòdūmu olub ikisi yetişmiş, muúābeleyi idare idiyor, baèøan 

pederleri de aralarına girer, üçü de vücūdlu ve şişmān olmaàla óalúa-i õikri ùoldururlar idi. 

Úadirî ve Rıfāèî õikri āyini icrā iderler idi. Der-gāh cemāèatli, øākirleri mükemmel olmaàla òoş 

meóabbetler, èāşiúāne õikirler olurdu. On buçuúda Un-úapanı semtinden inerek köprüye, oradan 

da Üsküdar’a úonaàa geldim. 21 Şevvāl Cumèa irtesi baède’l-istiómām Üsküdar Mevlevî-

óanesi’ne geldim. Şeyòi mecõūb omaàla Óālid Dede isminde bir õāt vekìl idi. Óacı Vesìm Paşa 
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Mevlevî’dir, Eskişehirli Óacı Óasan Dede Efendi’ye müntesibdir, o münāsebetle bu Óālid Dede 

de araãıra konaàa gelir görür idim. 
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22 Şevval, bugün efendi dayıma uàradım, ferdāsı maèa èāile geldik, o gece orada úaldıú. 

24 Şevval, bugün Beşik-ùaş’a geçdim oradan Úadirî-òāneye geldim. Bizim Seyyid Uãūl Şeyòi 

orada imiş, o gece orada úaldıú. Reìsü’l-meşāyıò Aómed Efendi çoú óürmet itdi. Ferdāsı 25 

Şevval Gedik Paşa’da aúrabādan Muúaddes Òanım’da úaldıú, yemeğe o civarda oùuran òalam 

Óacı Rabièa Òanım’da bulunduú, gece èavdet itdik ve orada fenā óalde óastalandıú. Bir iki gün 

bì-cūd yatdım, ãoñra lehü’l-óamd geçdi. 27 Şevval Cumèa, Efendi dayım yenge òanımla müsāfir 

olduàumuz òāneye geldiler. 28 Şevval Cumèa irtesi günü kesb-i èāfiyet itdim. Bāyezıd 

Cāmièi’nde öyle namazını úıldım. äoñra Şehzāde-başı’nda Edhem Efendi ve aúrabālarını görüb 

Gedik Paşa’ya èavdet eyledik. 29 Şevval bugün Aú-saray’da Olañlar Tekyesi’ne gitdim, oradan 

Vefā’da Şeyò Aómed Efendi’niñ òanesine gitdik. Evvelce Bursa’da görüşülmüş idi, çoú óürmet 

itdi. İrtesi günü Vefa’da Efendi dayımıñ refìúasınıñ aúrabāsınıñ òānesine, baèdehū büyük 

óalamız Kāniye Òanım’a, oradan èAbdü’s-selām Tekyesi’ne gitdim. Baède’õ-õikr Vefā’daki 

müsāfir olduàumuz òāneye geldim. 1 Õi’l-kāède Efendi dayıma uàradıú, oradan óala òanıma 

geldik, kerìmesi Sırrîye Òanım’la oàlu Server Bey’le görüşdük, iki gece orada úaldıú, Sırrîye 

Òanım benden sekiz on yaş büyükdür Aydın’a giderken on üç gün úadar añlarda  
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úaldıàımızı yuúarıda yazmışdım. Orada úuyu var imiş çıúrıàınıñ üstüne çıúmış 

oùurmuşum, Allah esirgeye az buçuú óareket itse óaydi biz úuyunuñ içūne, Sırrîye Òanım yavaş 

yavaş gelerek úorúutmadan oradan aldıàını söylerdi. O zamanki çocuúluúla şimdiki óāli 

muúāyese iderdi. Óāãılı o gece ve irtesi gece orada müsāfir olaraú 3 Õi’l-úaède Penç-şenbe günü 

Gedik Paşa’ya, oradan Üsküdar’a Paşonuñ úonaàına geldik. 4 Õi’l-úaède Cumèa günü baède’l-

istiómām Ayazma Camièi’nde Cumèa namazını edā ve baèdehu Bandırma Tekyesi’ne giderek 

şeyòi áālib Efendi ile görüşüldü. Bundan evvel geldiğimde birāderi Faòre’d-dìn Efendi post-

nişìn idi. Vecìh, vaúūr bir õāt olub vefātında birāderi İskender Baba Tekyesi Şeyòi olan áālib 

Efendi post-nişìn olmuşdur. O gün Ùarìk-i Saèdiye’den Óallāç Baba Tekyesi’ne gitdim, şeyòi 

èulemādan bir õātdır, evrādı úıãa keåer úıyām itmezdi. Bi’l-āòire o Tekyeyi Rūm İli Bey-şehirli 
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Şeyò Meómed Efendi-zāde Mezìd Efendi’ye úaãr-ı yed idüb kendisi Ùarìk-i Naúşiye’den daha 

vāridātı çoú Aómed el-Buòārî Tekyesi’ne naúl itmişdir. Mezìd Efendi pederi gibi fuøelādan idi, 

genç vefāt itdi, øāyièātdandır. Der-gāhdan çıúınca Limni’de türbe-dār Şeyò Niyazî Efendi’ye 

teãādüf itdim, görüşdük, baèøı huãuãātıñ tesviyesì-y-çun gelmiş. Ferdāsı 5 Õi’l-úaède Cumèa 

irtesi günü Üsküdar Mevlevî-òānesi’ne gitdim. Pazar günü Óalim Gülüm Tekyesi’ne  
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gidüb úonaàa èavdet eyledim. Paşonuñ úāin-birāder ve damādı İsmaèìl Bey muóibb-i 

Mevlevî ve nāzik, kibar bir õātdır, baóriye úāim-maúāmlarından olub bādirātdandır, nevbetci 

olduúça onuñla hem-ãoóbet olurduú. Ùop-òāne Müftîsi dimekle maèrūf bir õāt ile görüşmeğe 

tevassüù itdi, ātìde ondan baóå olunacaúdır. Pazar irtesi 7 Õi’l-úaède Emek Yemek Tekyesi’ne 

gitdim, Naúşî ve Bayramî’dir, bir de o gece gitmiş idim. äalı günü Úadirî-òāneye gitdim, 

Nuèmāniyye Şeyòi èİzze’d-dìn Efendi’niñ maòdūmu èĀrif Efendi’yi gördüm. Çehar-şenbe 9 

Õi’l-úaède İstanbul’a geçdim, Vefā’da Efendi Dayıma ve Şeyò Aómed Efendi’ye uàrayub 

Edhem Efendi’niñ aúrabāsından Meómed èAli Bey’de o gece müsāfir úaldıú. Ferdāsı Penç-

şenbe günü Fatió’e gidildi, meşhūr türbe-dār èAliş Efendi ile görüşdük, Óaøret, türbede 

oùuruyor, iòtiyār, nūrānî bir õāt, bizi ãordu, söyledik. Haøret, Mıãrî deyince elini göğsüne 

úoyaraú gözlerini yumdu, úaddesa’llahü sırrahü’l-èazìz didi, bir müddet murāúıb bulundu. 

äoñra İsmaèìl Óaúúı’dan baóå açdı, İsmaèìl Óaúúı benimle görüşmedi didi, ben Medìne-i 

Münevvere’de Óaøret-i Rasūlu’llah ile mülāúì oldum, iltifat buyurdular ama İsmaèìl Óaúúı 

görüşmedi didi. Didim: Efendim! Belki başúa bir maóalde imişdir? Òāyır didi ‘mertebe-i õat 

tecellìsine maôhar olanlar her yerde 
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ôuhūr ve bürūzu øarūrìdir’ didi. Ôan idersem İsmaèìl Óaúúı’nıñ Óaøret-i Mıãrî 

óaúúındaki iètirāøātından ùolayı O’ña olan iàbirārını telmìó itdi. Óazret-i Pìr’e èazìmetimde 

Fātióa oúunmasını iòùār iderek biraz daha görüşdükden ãoñra berāy-ı ziyāret Ecnebîler gelmekle 

añları gezdirmeğe úalúdı, biz de vedaè iderek çıúdıú. Óaøret-i Merkez’e geldim, o gece orada 

úaldım. Óaøret-i Merkez, Sünbül Sinan Efendi òalìfesidir (geçen sene İstanbul’a gitdiğimde 

cāmièden başúa hiçbir bina úalmamış, òāk ile yeksān olmuş türbe de hemān yıúılmaú üzere idi) 

tārìò-i irtióalleri 959’dur. Cumèa günü Üsküdar’a geçdik. İrtesi Õi’l-úaède 12, äārı Yār’a 
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geçdik. Pazar günü baède’l-istiómām Çırçır didikleri mesìre-gāha gitdim. Pazar irtesi günü şifā 

ãuyuna gitdim, èāileyi çocuúlarla berāber orada bıraúdım. äalı günü Selānik’e gitmek üzere 

vedaè iderek İstanbul’a indim, Sirkeci’de Yüz-başı Óacı Òālid Bey’i buldum, mūmā ileyh 

muúaddimen Bursa’ya gelmiş, der-gāhda görüşmüş ve pek sevişmiş idik. Kendisi sevúiyātda 

idi. Bi’l-āòire Un-úapanı değirmenine naúl itmiş, neden ùolayısıyla aòìran intióāran irtióāl 

eylemişdir. Bursa’da bulunduàu zaman yaza teãādüf irişmiş der-gāhda ãabaóa úadar muhabbet 

ideriz, ãabaó namazına Cāmiè-i Kebìr’e giderdik ve müeõõinlik eyler idi, mūsiúiye āşinā 

olmaàla sesi de Dāvūdî olduàundan müeååir idi. 
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áarb Ùrablusu’nda iken Ùarìú-i Rifaèî’ye intisāb itmiş ve òilāfet almış idi, kendisi de 

Yemen’e èasker sevúine me’mūr olmuş. O gece daèvet itdi ise de dayıma gitmeye mecbūriyet 

vār idi. Boàçam ve sāir yol levāzımātım orada mūmā ileyh ile vedaè iderek Efendi dayıma 

geldim. O gece orada leùāifle şöyle böyle vaúit geçirdik. Ferdāsı Õi’l-úaèdeniñ on altıncı ve 

Nìsan’ıñ on yedinci Çehar-şenbe günü ki Bursa’dan çıúdığımız otuz ikinci gündür, vedaè iderek 

çıúdım. Baèøı levāzımāt alacaúdım alamadım. Her ne ise teõkeremi bi’l-úayd ãandala atladım 

vapura geldim. Vapur Gürcî Úumpanyası’nıñ Kerìd nāmında vapurudur, sāèat on buçuúda 

óareket itdi. Bulunduàum maóālde birçoú Arnabudlar var idi, elbirliğiyle bir şeyler oúuyorlar, 

añlarıñ gürültüsü, aşçınıñ ãoàan ãarımsaú úoúusu bì-zār itdi. Yuúarıya çıúdım, baconuñ yanında 

ãandalıñ altında mihmān oldum. Deñiz àāyet laùìf ve mehtāb da 15 mihver itdi. Artıú bu ãafāya 

doyum olmaz, kendi kendime àazeller, ilahìler oúudum, uyúum geldi yatdım. Faúat gece 

serinleşmiş biraz üşümüşüm, èabāyı başıma çekdim bir düdük, bir ùaúım gürültülü sesler işitdim 

meğerse Gelibolu’ya gelmişiz. Sāèat ãabaóıñ ùoúuz buçuàu, úalúdım, āb-dest aldım, namaz 

úıldım. Tam şimdi úahve, çay, siàaronuñ zamanı ama maèa’t-teessüf alamadım. Faúaù Cenāb-ı 

Óaúú’ıñ luùfü büyük, her yerde imdāda yetişir; 
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yanımda bir õāt var idi onuñla meróabālaşdık. Şu Müslümanlıú ne iyi şeydir bir selām 

verirsiñ, o da meróabā didi mi aóbāb olur gider. İngilizler tuóafmış birbirleriyle görüşmek üzere 

birisi tevassuù itmezse bir hafta bir vaàon içūnde oùursalar hiç úonuşmadan maóall-i maúãūda 

giderler imiş. O õātıñ ispirto ùakımı vār imiş, baña da bir úahve ikrām itdi ama ne úadar maúbūle 
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geçdi. İsmini ãordum Aómed Efendi imiş. On buçuúda óareket, yarımda Çanaú-úalèa’ya geldik. 

Bugün Penç-şenbedir, Aómed Efendi bize bir de südlü çay virdi, işte luùf-ı Óaúú böyledir, 

yaradır mı yaradır. Benim baèøı tuóaf iètiyādlarım vardır, bunuñ kimisi oúuduàum eåerlerden 

muútebes olduàu gibi bir úısmı da çocuúluàumdan işitdiğim şeylerdir. Gerekse bunlar 

òurāfātdan olsun tefe’ül-i sünendir, úayıàa binerken óerifiñ ismini ãordum Óasan didi, in-

şā’allah işimiz óasendir demişdim. Vapur o anda Aynaroz’a geldi, Aynaroz maèlūm ya 

Erdodoàuslarıñ evliyā olacaúları yerdir; ùavuú, dişi merkeb bile bulunmaz imiş. Ehrām 

şeklindedir, ùaàında bir çoú manastırlar vardır, her birisinde on yaşından ùut da yetmiş yaşına 

úadar papas ùaslaúları, papazlar vardır. Vapur da birisine rast gelmişdim güneş ùoàarken èibādet 

idiyor, güneş’e úarşu bir de secde itdi, secdesi güneş’e midir? yoúsa şarúda olan 

47 

Úudüs’e midir? Her ne ise başında èabādan bir úalpaú, ãırtında siyah bir èabā yaèni 

tārik-i dünya ùālib-i èuúbā olduúları añlaşılıyor. Yarım saèat ãoñra óareket itdi faúaù gece deñiz 

başladı oynamaàa. äoàuú da faølalaşdı. Biraz canım geçmiş ãabaó olmuş Selānik’e gelmişiz. 

Aómed Efendi yüz paraya bir úayıú ùutmuş beni uyandırdı. Gümrüğe çıúdıú, teøkerelerimizi 

orada ala-úoydular. Tekyeye úadar berāber geldik, vapurda arúadaş olduú ama insāniyetli bir øāt 

imiş. baúdım úarşudan bir şeyò efendi geliyor ama ben tekyeden içeruya girmiş bulundum. 

Semaè-òāne açıú imişi iki rekèat namaz úıldım, çıúdım, şeyò efendiniñ elini öpdük, çoú iltifāt 

itdi çünki kendileri Ùarìú-i Mıãriye’den, faúìr de Āsitāne-i Mıãriye òādimi olduàumdan ùabièî 

Óaøret-i Pìr’e olan óürmet-i maòãūãaları ìcābı bizi de óüsn-i úabūl itdi. Şeyòimden mektūb 

götürmüşdüm onuñ āåārından olan ‘Tuófetü’l-Mıãrî’ nām menāúıb-ı pìri on beş úadar virdik. Bu 

øāt beş on sene evvel Bursa’ya gelmiş idi. Bursa Düyūn-ı èUmūmîye Nāôırı Rifèat Bey 

Selānìk’de iken óuúūú peydā itdiklerinden daèvet-i maòsūsa ile. Reìsü’l-Meşāyıò Şeyò äālió 

Efendi ki Pazar Tekyesi Şeyòidir, bu müsāfir olduàum Fetóiye Tekyesi Şeyòi èAli Efendi, 

Óaşmet Efendi Şeyòi bir de Siyāhî Şeyò Bilāl vār idi her ne ise işte bu øātla Bursa’da 

görüşmüşdük. O vaúit daha genç idim, pederim óayatda idi. Selānik’e ãabaóleyin saèat on 

buçuúda çıúdıú, Õi’l-úaèdeniñ on sekizinci Cumèa günüdür. Şeyò Efendi’niñ maòdūmu Żiyā 

Efendi geldi  
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görüşdük. Ùariú-i Mıãriye’den iòtiyār bir şeyò Efendi’ye götürdiler óasta idi elini 

öpdük, duèāsını aldıú. Oradan Úapu Tekyesi’ne geldik, Kelemeriye Úapusunuñ yanında olduàu 

içūn ismine Úapu Tekyesi dimişler. Ùarìk-i Úadiriye’den olub şeyòi èAli Efendi isminde bir 

õātdır, iki oàlu var idi; büyüğü Taósìn Efendi bi’l-āòire pederiniñ vefātında tekyeye şeyò 

olmuşdur, küçüğü Selaóa’d-dìn Efendi maliye me’mūru olub aòìran bir tariòde Bursa’ya defter-

dār olaraú gelmişdi. Cumèonuñ edāsından ãoñra semaè-òaneye girildi, çünki namaz başúa 

maóalde edā olunuyor. Evrād-ı Şerìfiñ maúāmı Óüseynî’den òoş bir neşìde ile oúuyorlar. 

Müsāfir olduàum Fetóiye Der-gāhı’nıñ da āyini Cumèa günü imiş faúaù Selānikliler mütteóid 

olduúlarından biri evvel biri ãoñra yapar, günlerini oña göre taúsim itmişler. Der-gāhlarda beş 

altı derviş bulunur faúaù lā-eúal on beş şeyò efendi bulunacaú, birbiriyle güzel meóabbetleri, 

āmìzişleri vardır. Yalñız birisi müsteånā. Saèat sekizde muúābeleye girildi, gerçi yoràūn ve 

uyúusuz isem de pìrimiñ nāmına icrā olunan āyin benden yoràunluğu izāle itdi, iyice terledim, 

baède’õ-õikr şeyò efendilerle görüşdük. Aúşam yemeği èādeti añlarda yoúdur, birer úahve, birer 

siàara virdiler bizimkiler gibi bir iki ãofra yemek çıúarmaú muètād değil imiş. Gece biz bize 

meóabbete başladıú altı buçuàa úadar ãoóbet devam itdi. Baèdehū istirāóat itmek üzere 

yataàımıza çeúildiú. Ferdāsı Cumèa irtesi günü ki Õi’l-úaèdeniñ on ùoúuzudur 
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Şeyò-zāde Żiya Efendi ile aşaàı iskeleye indik, saèat sekizde èavdetle Yaèúūb Paşa 

Tekyesi’ne gitdik, Ùarìú-i Sināniye’ye mensūbdur, İsm-i Óayy’de faúire meydan virdiler, 

baède’õ-õikr èavdet iderek yine gece sāèat altıya úadar meóabbetle vaúit geçirdik. Pazar günü 

görüşmek üzere baèøı meşayıò efendiler gelmiş, görüşüldü ve Selānikli Òānedānı’ndan meşhūr 

Evrenosî Bey-zādelerden Óacı Fìrūz Bey’iñ úonaàına götürdüler. Mūmā ileyh Ùarìú-i 

Rifaèiye’ye mensūb òoş ãoóbet, muóibb-i ehl-i beyt, òānesi açıú, müsāfir-perver bir õāt imiş. 

Der-gāha èavdetle şeyò efendiniñ èamucası Ùarìú-i Mevleviye’den èÖmer Efendi’niñ mezar 

ùaşlarını vaøè itdiler. Baèdehū Pazar Tekyesi’ne gitdik, bu der-gāhıñ şeyòi äalió Efendi Bursa’ya 

gelmişdi, vefāt itmekle óafìdi èAbdu’llah Efendi maúāmına taèyìn olunmuşdur, bu da ùariú-i 

Sināniye’dendir. Der-gāhıñ bānìsi Aómed Zehrî Óaøretleridir, bu õātıñ bir eåeri Bursa’da 

Cāmiè-i Kebìr Kütüb-òānesi’nde vardır. Baède’õ-õikr Óacı Fìrūz Bey’e gidildi. Şehriñ üstünde 

úalèa òāricinde Delìk denilen maóalle, baèdehū Mevlevî-òāne úahve-òanesine gidildi, neôāreti 
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pek güzeldir, èavdetde aúşama Óacı Fìrūz Bey’iñ úonaàında alıúoydular, gece dörtde èavdet 

eyledik. 21 Õi’l-úaède Pazar-irtesi büyük óala Òanımıñ Selānik Ordu Müşìri Fevzi Paşonuñ 

èāilesiyle münāsebeti vār imiş, baña bir mektūb virmişdi. Bu gün onu götürdüm. èĀùıf  
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isminde bir õātla Şeyò æābit’iñ alacaàı olan Ser-úomiser Mūsā Bey’e gitdim, 

bulamadıú, oradan iskeleye inerek teøkeremizi aldım. èAvdetde Zindān Tekyesi’ne gitdik. Bu 

da Ùarìú-i Sināniye’dendir. Şeyòi Caèfer Efendi isminde laùifeci bir øātdır. Bugün 22 Õi’l-úaède 

sene 1313 ve 23 Nisan sene 1312 äalı rūz-ı Óıøır. Óacı Fìrūz Bey Limnet denilen maóalde 

cümlemizi daèvetle øiyāfet virdi, Limyet şehre heman bir saèat úadar mesafesi olan bir seyrān- 

gāhdır. Aúşam üzeri èavdet eyledik. Çehar-şenbe günü Şeyò Efendi ile tramvaya binerek 

deposuna úadar èazìmet ve èavdet eyledik, ãoñra Arnabūdlar’ıñ meşhūr tandır kebābını yedik 

ama bende iştihā yoú ki, sen çabuú evliyā olursuñ deyorlar. Bilmem nedendir iştihām kesildi. 

Orada òarāb Aya-ãofya Camièi’ni gördük, İki Lüle Tekyesi’ne geldik, Òalvetiye’niñ ---------- 

şuèbesindendir, şeyòi mutaãarrıf ise de muteèaããıb deyorlar, èilmi de var maèa mā fìh Selānìk 

Şeyòleri èindinde menfūr imiş. Çünki òod-bìn ve òod-pesend olmaàla ötekileri cāhil diye 

ehemniyet virmezmiş, ismi èÖmer’dir, bu ãoñra fırúa-i muòālefeden olmuş. Oradan Óaşmet 

Efendi Tekyesi’ne geldik, bu da Sinaniye’dendir, şeyòi maèārif aèøāsından Muãùafa Efendi 

isminde bir õātdır, kibār, vaúūr, mütevāøıè bir õāt idi. Birāderi äıdúî Efendi’ye nebrācı diye 

tevsìm itdim, heman her gün Óacı Fìrūz Bey’iñ úonaàında bulunur, her ãofrada muùlaúā nebrā  
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ider, düşman-ı ehl-i beyte laèneti baãdırır, laènet itmeyenleri de o zümreye úatardı. Der-

gāhda aúşam ùaèāmından ãoñra Pişmāniye Cāmièi’nde icrā-y-ı āyin-i Saèdiye iden İstanbulî 

Şeyò Rifèat Efendi’ye gitdik. Bu õāt İstanbul’da āsitāne-i Saèdî olan èAbdü’s-selām Der-gāhı 

Şeyòi Yaóyā Efendi’niñ dayısı imiş. Bursa’da yine Ùarìú-i Saèdiyye’den Şükrî Bey-zāde Óacı 

Meómed Bey var idi, birbirlerine gerek sìmā ve gerek eùvār cihetiyle o úadar müşābih ki evvelā 

görünce bizim Óacı Bey ôann itdim. Yüzünüñ úartal-vārì oluşu, eliyle yüzünü ùutaraú tekrār 

nefes alışı, ãarıú ãarışı, oùurub úalúışı èaynı. Çoú taèaccübümü mūcib olmuşdu, yaèni úarın-daş 

olsa bu úadar benzemez óayret!  Der-gāhda úıyām õikrini faúìr idāre itdim. Baèdehū èavdet 

eyledik. Penç-şenbe 24 Õi’l-úaède haftada bir gün, der-gāhıñ baàçesi ãulanıyor. Selanik’e 
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úumpanya ãu getirmiş, buràu ãularıyla şehri ióyā itmiş. Óacı Fìrūz Bey meraúlı bir õāt; Şeyò 

Efendi ve Żiyā Efendi ile sevişiyor, baàçeyi bi’õ-õāt kendisi ãuladı. Baàçesi birúaç dönüm 

vardır, der-gāhıñ maãārıfātını orası te’mìn idiyormuş. Semaè-òāne ortada ayrıdır, óalbuki asıl 

der-gāh muúaddimen yanmış da burası ãoñradan semaè-òāneye taóvìl idilmiş. Hava ıãındı, 

bende beyaø ãarıú, beyaø cübbe, beyaø entārì alaraú gelmişdim bugün beyaølar giymek istedim.  

52 

Bir de entārì çıúarub giydim, meàerse bizim òanımıñ değil mi? Şimdi ne yapayım? Hiç 

ne yapılır, ne cübbe, ne ãarıú bir işe yaramaz. Siyah şalvar üstüne beyāø ãūf giyilir mi? Bi’l-

mecbūriye çıúardım. Baàçeniñ ãulanması bitdi, bizi depoya götürdüler otuz bir ayaú merdivañla 

indik, àāyet geniş borularla isāle idiliyor, maèa mā fìh birisi iótiyāù ùuruyormuş. Bak! Avrupa 

neler buluyor, neler ìcād idiyor. İşte medeniyet diye buña dirler. Yoúsa serbest olduú diye bu 

mey-òāne seniñ, bu bar benim diye sefāhete düşersek vah óālimize. Óacı Fìrūz Bey bizi ãabaó 

loúmasına daèvet itmiş imiş, depodan oraya gitdik. Baède’ù-ùaèām ilk gitdiğimiz Mıãrîye’den 

iòtiyār şeyò efendiniñ bugün tekyesi günü imiş, oraya gidildi. Der-gāha Úara Baba Tekyesi 

deyorlar, icrā-y-ı āyin ùarafımdan icrā idildi. Tevóìd’iñ nihāyetinde Muóammedün Rasūlu’llah 

didikden ãoñra èAliyyün Veliyyu’llah dimekliğim naôar-ı diúúati celb itmiş. Selānìk’de Óacı 

Fìrūz Bey fırúasından başúalarında meóabbet-i Ehl-i Beyt neş’esi göremedim. Buradan yine su 

úumpanyasınıñ taúsìm maóālline gitdik, geniş bir baàçeniñ ortasına büyük bir óavø yapmışlar,  

úırú elli úadar māãūradan ãu ãalıvirdiler tuòaf bir manôara óāãıl oldu. Orada Beş Çınar denilen 

maóalle geldik, birer úahve içdik tekrār araba ile der-gāha geldik. Bugün Müşìr Paşa bizi 

aratmış. Ferdāsı Cumèa günü 25 Õi’l-úaèdedir ãabaóleyin 
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Şeyò Eendi ile çarşuya indik. Altı şadırvan, üstü úahve bir maóalde oùurduú. Oradan 

Arnabūd kebabı yedik. Cumèa namazını Selìm Paşa Camièi’nde edā itdik. Baèdehū der-gāha 

geldik. Saèat sekizde õikre girildi, òoş meóabbet oldu. Gece İki Lüle Şeyòi vesāir õevāt geldiler. 

Cumèa irtesi günü ãabaóleyin Óacı Fìrūz Bey geldi, óavøı taùhìr itdiler. Baèdehū äurtāc Efendi 

Camièi’ne gitdim, ikindi namazını edā itdim. Meõkūr cāmiè üç biñ senelikdir deyorlar, 

Mecūsîleriñ ateş-gedesi imiş, ãoñra kilisā olmuş,  şimdi ise cāmièe taóavvul itmişdir. Úubbesi 

mozayiú ile müzeyyendir. Oradan Óamza Bey Camièi’ne geldim, onuñ ãoñ cemāèat maóalliniñ 
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üstü cām-kāndır. Bu gece Óacı Bey’e gitdik, saèat üçde èavdet eyledik. 27 Õi’l-úaède Pazar 

bugün Óacı Fìrūz Bey’iñ Gül Baba denilen maóālle daèveti var idi, öyleden ãoñra herkese bir 

reòāvet geldi uyudular. Bi’l-āòire Úara Baba Tekyesi’ne şeyò olan Selānìk Sulùānî Mektebi 

Fārisî muèallimi Fuøelāt Muãùafa Efendi iòtiyār bir õāt olduàu óālde dāimā faúìrden ayrılmaz 

bize òidmeti maènen mūcib-i feyyāø èadd iderdi. Onuñla berāber aşaàıya Saèdî Der-gāhı’na 

indik. Bugün Müşìr Paşa ile görüşdük memnūn oldular, óala òanıma mektūb vireceğini söyledi. 

Gül Baba’dan èavdet itdik. Gece maèārif baş-kātibi Tevfìú Efendi, Yusūf Efendi, Óacı Bey 

geldi, dörtde èavdet itdiler. 
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28 Õi’l-úaède Pazar irtesi günü ãabaóleyin Müşir Paşa’ya gitdim bol bol iltifatdan ãoñra 

mektūb yazamadıàını, selamlarınıñ óāla òanıma teblìàini ricā itdi. Baèdehū óukūmetde 

teõkereyi úayd itdirüb, úomiser de Şeyò æābite olan borcundan dört lira virüb mütebaúìsini 

göndereceğini ifāde itdi. äoñra Müsevvid Bektāş Efendi’den nıãf-ı nevlūn èilm u òaberini alaraú 

acenteden vapuruñ äālı günü sāèat altıda óareket ideceğini añlayarak Żiyā Efendi ile Arnabūd 

kebabı yedik. Oradan Zindan Tekyesi’ne gitdik, baède’õ-õikr òulefā-i Mıãrîyye’den Muèallim 

Muãùafā Efendi ile Yalı-boyu’na giderek yolda bir de şemle ile çorab alaraú der-gāha èavdet 

eyledik. Gece belediye baş-kātibi ve sāir õevāt geldi. Żiyā Efendi’ye ùalebi üzerine gülbenk ve 

duèā gibi şeyler yazdım. Burada uãūl ve āyin-i ùarìúat ve esbāb-ı mūcibe-i erkān gibi şeyler 

úatèıyyen maèlūm değil, yalñız eyyām-ı resmiyedeki āyin-i ùarìúatden başúa bir şey’ 

göremedim. 29 Õi’l-úaède äālı günü ãabaóleyin äālı şeyòi Rıøā Efendi ile görüşmeye gitdim, 

bulamadım. Oradan Óacı Fìrūz Bey’e giderek iki kitab virdim. Baèdehū der-gāha geldim, 

eşyāmızı aldıú. Altı kitab da Şeyò èAli Efendi’ye bırakdım, iki mecidiye virdi. İskeleye úadar 

Şeyò Efendi, Óacı Fìrūz Bey, kātib Aómed Efendi, Şeyò Muãùafā Efendi, Żiya Efendi ile 

birlikde geldik. Fìrūz Bey’iñ vaèdi varmış, Óazret-i Pìr’de bir úurban neõr itmiş, ìfāsını 
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ricā iderek bir lira virdi. Faúaù bu õātıñ nezāket ve èirfānına meftūn oldum. Gerçi ādāb-ı 

ùarìúat insana terbiye telúìn ider ama istièdādıñ da çoú daòli vardır; lirayı ùutdu ben onuñ eliniñ 

üstünden aldım ki benim elim üstünde onuñ ki altda úaldı yaèni avcuma úoymadı, beni tenzìh, 

itdi, yed-i süflā olmaúdan ãıyānet itdi, çoú òoşuma gitdi. Gerçi bu baña èāid bir hediye veya 



 73
 

ãadaúa değildi ama yine ibrāz-ı ãadāúat itdi, raómetu’llahi èaleyh. Biraz úahvede oùurduk, 

Aómed Efendi nevlunu getirdi cümlesiyle vedaè iderek Şeyò-zāde Żiyā Efendi vapura úadar 

geldi. O’nuñla da vedaè itdik, gitdiler. Vücūdum da biraz raóatsızdır, dişlerim şişmiş. Vapur da 

àalabalıú mı àalabalıú, ikiyüz elli de èasker getirdiler. Oùururken bir õāt gördüm, ãabāóat-ı 

vecìhesi var, taze ãaúallı bir òoca faúaù òoşuma gidiyor, meğerse Óaøret-i Pìr Efendimiz’iñ 

inziva buyurduúları ve dest-i mübārekleriyle úapusunuñ yanına Óasan Óüseyin esmā-i 

mübārekesini yazdıàı Şehìd Meómed Paşa Tekesi’niñ Şeyòi Nidā Efendi imiş. Artıú aóbāb 

olduú, tekyesiniñ işinde noúãañları vardır ānıñ içūn gitmiş, èavdet idiyor imiş. Biz işçiniñ 

yanına teãādüf itmedik ama óerif úoca bir úuzuyu getirdi başucuma aãa úodu, ãuları, úañları 

üzerime aúar,  
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söylendik, baèøı kimseler de tekdìr itdiler kime añlatırsıñ! Óerifiñ orası úoyun aãacaú 

yeri imiş faúaù öteki berikiniñ şikāyeti üzerine úaldırdı. Vapuruñ ismi Plevne’dir, acenta altı da 

deyor idi on birde óareket itdi. Şeyòu’l-İslam Úapusu kātiblerinden Óasan Efendi isminde bir 

õātla arúa-daş olduú. äabahleyin üç buçuúda Aynaroz’a geldik, artıú Limni’ye gidiyoruz. 

Cenāb-ı Pìr’iñ ilahîlerini tutdurdum: “dost illeriniñ menzili ki èālì göründü, derd-i dile dermān 

olan Elmalı göründü” ilahîsini, “almaya göründü” diyerek oúuyorum. “Óuøūr-ı pìr’e niyāza 

geldim” ilahîsini oúuyorum. Óāãılı úalbim, ruóum èacāib bir èālemde. Aúşam üzeri sāèat on 

buçuúda yaèni biñ üçyüz on üç senesi Õi’l-hiccesiniñ birinci 1311 Mayısınıñ keõā yine birinci 

Çehar-şenbe günü Cenāb-ı Pìr-i Dest-gìr’iñ èatabe-i èālìsine yüzümü sürmek naãib oldu. 

İKİNCİ DEFèĀ 

El-óamdü-li’llah, åümme ve åümme eşkuru li’llah. Der-gāhda kimse yoú. Bir müddet 

ãoñra türbe-dār ve der-gāhıñ şeyòi Niyazî Efendi ve biraderleri geldiler. Gece meróūm Şeyò 

Emìn Efendi-zāde, banúa me’mūru Aómed Efendi ve bir iki iòvān geldiler gitdiler. Gece yataú 

vakti geldi o vaúte úadar Şeyò Efendi faúr u øarūretini Bursa’nıñ güzel èarāúiyelerini eyice 

añlatdı. 
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Bize úatfiyeden bir yoràan, oña benzer bir yataú, divara dayanılan ot yaãdıú da baş 

yasdıàı olmaú üzere getirdi. Yataàın úatfiyesi her biri yumruk gibi, uyumaú úābil mi? Hey 

mübarek! Bir kerre baña bak, şeklime, hey’etime, vücūdumuñ neóafetine. äoñra da bu yataúda 

bu adam yatabilir mi? de. Kendi òānesinde ãoñra gördük mükemmel mobilyası var, úaryolalar, 

úalapatlar yolunda idi. Gerçi úuru taóta da olsa baña òoş ya, ben pìrime ziyārete gitdim. Biraz 

ãaàa ãola döndüm her ne ise biraz canım geçmiş. äabaó namazı vaúti işāret-i Óazret-i Pìr’le 

uyandım, namazı edā itdim. Dişlerimden bir şey’ yemek úābil değil, gelen giden yoú çünki 

Mayıs olmaàla ãabaó pek irken oluyor. äokaàa çıúdım bir úahveye girmeğe ãıúıldım, lā èale’t-

taèyìn gezerken bir kilisānıñ öñüne geldim kilisā mükemmel mermerlerle tefrìş olunmuş, 

içerusu vāsiè, baàçesi mükemmel, bir óayli oùalar var, kilisā da büyük. Baúdım beş on úadın 

ùoplanmış, köşede papas bir şeyler añlatıyor. Burada Óazret-i Pìr’iñ bir menāúıbı òāùırıma geldi: 

Limni’ye birinci nefylerinde bir gün kilisāya gitmişler çoú àalabalık var imiş bi’t-taãarruf 

papasıñ nutúu ùutar, papas şaşırır kitaba baúar yazı yoú, eùrāfına baúar 
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Óaøret-i Pìr’i görür, deróal yanına gider: “Aman efendim luùf idiñiz şu kabøı defè idiñiz, 

bugün pek muúaddes bir günümüzdür, bizi me’yūs itmeyiñiz” diye ricā ider. Cenāb-ı Pìr’de: 

“Yā dimek bugün muúaddes bir günüñüz öyle mi?” suāline “evet” diye papas cevab virir. “Öyle 

ise āyin bitdikden ãoñra ben úapunuñ öñüne yatayım ve herkes benim üstüme baãub geçsin, şu 

ãūretle belki Óaøret-i èİsā úuãūrumu èafv ider” buyururlar. Papas òalúa bunu söyler, bir kısmı 

“şu Müslümanı ezivirelim, úarnına baãalım” gibi òaùāetle meşàūl olurlar. Vaútā ki āyin biter 

Óaøret-i Pìr úapunuñ öñüne gider yatar, her kim üsdüne baãdı ise deróal: “LĀ İLĀHE 

İLLA’LLAH MUÓAMMEDÜN RASÛLU’LLAH” kelime-i mübārekesini söyler öbür ùarafa 

geçer. Böyle böyle epeyce olmuş, papas gelir “aman efendim ricā ideriz, günahıñız filan 

úalmadı, bu úadar kāfìdir” diye ricā minnetle Óaøret-i Pìr’i oradan alır. Limni’de bir óayli 

mühtedî yetişir. Cenāb-ı Mıãrî her nuùúu ki söylerler, bir beyit taótında imiş meåelā: 

Dervişleriñ en alçaàı 

Buğday ininde burçaàı 

Mıãrî ki bir balçıàı 

Her bir ayaú baãmaú gerek. 
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Bu mes’ele üzerine söyledikleri beyne’l-iòvān meşhūrdur. 
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Kilisādan deñiz úıyısında gezerken èAli Dede’ye rast geldim, der-gāhıñ 

õākirlerindendir, bir úahveye oùurduú, süd içdik, yemek yiyemedim. Niyāzî Efendi’niñ ikinci 

birāderi Bedre’d-dìn’iñ úāin-pederi Derviş Óüsnî’niñ dükkānına gitdim, orada iki bardaú süd 

içdim, baèdehū der-gāha èavdet itdim. İkindi zamanı Óākim Efendi teşrìf itdi, meğerse Bursalı 

olub Cizye-dār-zādeler’den imiş. Artıú bize fevúa’l-èāde óürmetler, rièāyetler, ceddim Óaydar 

Efendi’yi ùanıdıàından ānıñ bir çoú mezeyāsından baóåler itdi. Bize niçūn gelmediñiz gibi 

iltifatlarla berāber gümrük müdìri, muèādelāt muóarriri ve sāire geldiler. Óākim Efendi “burada 

raóatsız olursuñuz, bize gidelim” diye çoú icbār itdi. Óalbuki ben Pìrimiñ óuøūrundan bir yere 

gitmek istemem. Birçoú teşekkürlerle berāber iètiõār itdim. Aúşamki raóatsızlıàıma úarşu şu 

ôuhūrat luùf-ı Pìr olduàunda şüphe yoúdur. Aàzım raóatsızlıú viriyor, südden başúa bir şey’ 

içemiyorum. Óākim Efendi gece de teşrìf itdiler. İsimleri Dürrî imiş, óaúìúaten inci gibi bir õāt. 

Gece āyin-i ùarìúati faúìr icra itdim, cemèiyyetli, rūóāniyetli idi. Luùf-i Pìr’e maôhariyetim 

èādetā āşikār görünüyor, el-minnetü li’llah. Buradan da birer mektūb yazdım; İstanbul’a èāileye 

ve Bursa’da aóbābdan Bekir Efendi’ye. Bugün Cumèadır, Õi’l-hicce de Mayıs da üçdür. Der-

gāha úarìb olan cāmiède òuùbe oúudum. Mutaãarrıfdan mā-èadā me’mūrìniñ cümlesi gelmişdi. 

Namazdan ãoñra der-gāha 
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geldik. Eyyām-ı maòãūãası Cumèa gündür. Pazar-irtesi ve Cumèa geceleri de icrā-y-ı 

āyin olunur imiş. Baède’õ-õikr Óākim Efendi daèvet itmiş gece orada sāèat beşe úadar 

meóabbetler itdik, ilahîler naèùlar oúuduú, namazı da orada edā itdik. Baèdehū der-gāha èavdet 

itdik. Cumèa irtesi günü gelen õevāta iāde-i ziyārete óaãr itdik. äabaóleyin ibtidāî mektabe 

gitdik, muèallim efendi Taósìn Efendi nāmında bir õātdır, Rodoslu imiş. Muèallim-i åāni 

muóibbāndan Úadìr Efendi’dir. Oradan rüşdiyeye gitdik, Zileli bir õātdır, Derviş Nihad’dır. 

Dersi te’òìr itdi úahve ıãmarladı, uãūl-i cedìd üzere baèøı şey’ler ãordum, bilmiyorlar imiş, 

óesāb gösterdim, èavāmilden suāller ãordum. İçlerinde Sücūdî isminde bir çocuú var, epeyce 

müsteèid bir şey’. Oradan Niyāzî Efendi geldi birlikde óukūmete gitdik. Nüfus me’mūru 

Óüseyin Efendi Abdal Baba’ya müntesibdir, èāşıú bir cāndır. Muóāsebeci efendi seksan ùoúuz 
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tāriòine úadar Bursa’da bulunmuş, arāøì me’mūru Şeyò Vaóì Efendi’niñ òānesinde oùurmuş, 

añlarla görüşdük. Oradan taórìrāt úaleminde eniştesi Aómed Bey’iñ yanına gitdik. Baèdehū 

banúada Aómed Efendi’ye uàradıú. Cümlesi de óaúúımızda fevúa’l-èāde óürmetler, rièāyetler 

itdiler. Oradan Limni’niñ meşhūr úalèasına çıúdıú. Muóafıô Óasan Efendi èaskere taèlìm 

itdiriyormuş. 
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İkindi namazını cemāèatle orada úıldırdım. Óasan Efendi’niñ arzusu üzerine bir de duèā 

yapdıú, birlikde aşaàı indik. Gece iòvāndan baèøıları geldi, görüşüldü. Pazar günü bizi ılıcaya 

götürdüler. Bu ılıconuñ ãuyu ãoda maèdeni imiş, èādetā ãabūnsuz çamaşūr yıúıyorlar. Cezāyirli 

Óasan Paşa ióyā itmiş, faúaù meccānî olduàundan ùaşrası òarāb olmuş. Giderken merkeblere 

bindik, ancaú aùalılar yan biniyorlar, ben beceremedim ùoàrı bindim olmadı, eğri bindim olmadı 

her ne ise düşe úalúa gitdik geldik. Óamamdan ãoñra bizim Fildār Úaryesi’ne müşābih tepede 

Úurtūz nāmında bir köye gitdik. Aúşam nüfus me’mūru Óüseyin Efendi daèvet itmişdi. Baède’ù-

ùaèām yatsı namazını der-gāhda edā itdik, epeyce cemaat var idi. Úadınlar, Bursalı şeyò gelmiş 

diye çocuàu úapan gelmiş, nefes içūn de beş on úadar desti, ibrik getirmişler. Baèdeõ-õikr biraz 

oùuruldu, herkes èavdet itdi. Bugün Pazar irtesidir, bugün òatm-i şerìfe başladım, türbe-i şerìfiñ 

önündeki óücrede üç cüz’ oúudum. Mevlūd-i Şerìf içūn şeker tedārik itdim beş oúúa aldım, 

orada külah bilmiyorlar, kendimiz der-gāhda külah yapdık. Oúúası ora óesābıyla yedi, bizim 

óesābla dört àuruşdur. Lira bizim óesābla yüz elli, onlarıñ óesābınca yüz yetmişdir. Mecìdiye 

orada otuz iki buçuú àuruşdur. Yolda giderken nefes içūn mürācaèat iden idene. 
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Loúman Óekìm gelmedi ki öñüne gelen nefes oluyor ama hepsi óasbî. Haniyā birer 

yumurùa getirseler insan tüccār olacaú. Şeyò efendiniñ ãarıúlarını ãardım, türbe-i şerìfede iki 

cüz’ daha oúudum. Baèdehu ãāóil boyunda gezdim. Geceleri boş úalmayoruz; ióvān, aóbāb 

geliyor, baèdeã-ãalāt biraz uãūl yapıyoruz ãoñra meóabbet idiliyor. Limni aóālìsi üç fırúadır: bir 

fırúası èavām, müftìye tābiè, müftì ne dir ise işte o odur, oña iètiúād itmiş geceyi gündüz dise 

evet öyledir dirler. Çünki O èālimdir, óocadır. Bir úısmı Mıãrî bendeleridir, onlarıñ muèāmelātı 

zāhidāne ise de õikr, úıyām, devrān yapdıúları içūn beyne’l-èavām menfūr. Üçüncüsü de 

Bektāşîler’dir. Üçü de birbirine úurşūn atıyor. Meclisimizde üç fırúaya mensūb kimseler de 
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geliyor. Artıú böyle úarışıú olduàumuzda aòlaúî ãoóbet idiyorum. äırf Mıãrî veyā Bektaşî olursa 

oña göre idāre-i lisān itdiğimden üçü de memnūn oluyorlar. äālı günü rüşdiyeye gitdim, 

baèdehu türbede iki ve tekrār iki cüz’ daha oúudum. Úurbān münāsebetiyle Isbarùalı Òalìl 

Efendi nāmında bir óoca gelmiş, onuñla görüşdük. Bayram taúarrub itdiğinden mevlūd de 

oúuyacaàımdan ıãrārım üzerine semaè-òaneyi yıúatdım, temizletdim. Gece arāøì me’mūru, 

ibtidāî muèallimleri geldiler, sāèat dörde úadar uãūlden ãoñra meóabbet itdik. 
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Geceleri Tāce’d-dìn, Zeyne’d-dìn’i düşünmekden ve bir de mektūb alamadıàımdan 

merāú idiyorum, uyúum úaçıyor. Çehar-şenbe günü úalúdım, gece pencere açılmış üşümüşüm, 

vücūdumda biraz úırıúlıú var, maèa mā fìh yine àayret idüb ibtidāî mektebi imtióānına gitdim. 

Muèallimiñ àayretiyle çocuúlardaki istièdād ãāóa-i erāy-ı ôuhur itmiş. Baèdehu üç cüz’ daha 

oúudum. İkindiden ãoñra istisúā duèāsına çıúdıú. Evvelā müftî efendi, åāniyen faúìr, åaliåen 

óākim efendi, rābièan ibtidāî muèallimi duèā itdik, baèdehū èavdet eyledik. Bugün mektebde 

çocuúları görünce bizimkileri der-òāùır itdim, hele úalèa mülāzımınıñ zaèìf, naóìf, müsteèid bir 

çocuàu var, görünce Tāce’d-dìn ôann itdim. İòvan var iken eånāy-ı õikirde meşàūliyet 

düşündürmüyor faúaù herkes gidince yalñızlıú Bursa’yı, İstanbul’u èaúlıma getiriyor, maèa mā 

fìh pìrimiñ óuøūrunda bulunmaúlıàım büyük bir nièmet ve devlet olmaàla mütesellì oluyorum. 

Bugün Penç-şenbe, Óacı Fìrūz Bey’iñ óavāle itdiği úurbānı aldım. Niyāzî Efendi didi: “burada 

úāèide úurbān kesilir birazını ben alırım, birazını fuúarālara viririz.” Faúìr didim: “òayır, bu 

úurbān burada iòvān ile yenilecek.” “Kim pişirecek” didi, “ben pişiririm” deyince bir şey’ 

diyemedi. Orada tuòaf bir èādet var: Tekyede iùèām-ı ùaèam olmadıàı gibi úahve de pişmez imiş. 

Óalbuki az ve çoú  
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der-gāhıñ taèāmiyesi ve vaúfı vardır. Ôuhūrāt da oluyor. Birisi Yā Hū bize beş úahve 

söyle deyor, úahveci getirir içerler orada parasını virir, ãoñra bir õāt daha gelir óaydi bize sekiz 

úahve söyle. İşte böyle bir èādet. Orada teymurcu siyahî Derviş èÖmer var, anı úahve naúìbi 

yapdım, cezve, fincan, tepsi tedārik itdim, aúşamdan baèøı zevātı daèvet eyledim Tekye 

yapılalıdan beri böyle şey’ görmemişler, büyük ãofra yoú, üç dāne ãofra úurduú aúşam uãūlüne 

girdik. Baède’ã-ãalāt yemekler yendi, gül-benkler çekildi, aşaàı úahve ocaàında úahveler bişdi, 
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tepsi ile geldi. İòvondan biri úapu yanında hidmete óāøır ùuruyor, ateş lāzım ateş, su muúteøā ise 

ãu getiriyor yeni bir müsāfir geldiyse hemān úahve óaøır, ve’l-óāãıl bu tertibāta bayıldılar. Gece 

óākim efendi, gümrük müdìri, arāôi me’mūru, ceza reìsi, icrā ve virgü me’murları, nüfūs nāôırı 

geldiler, bir cemèiyet-i kübrā oldu. Bā-óuãūã o úadınlar der-gāhıñ óavlini ùoldurmuşlar, bir 

çardaú çurdaú gidiyor. Hele úafes àurefāsı ne ise söylene söylene biraz ãuãdurduú. Yatsıyı faúìr 

oúudum. Müftî buña muèteriø imiş, yanımızda minārede oúunması kāfì imiş, tekrār tekyede 

lüzūmu yoúmuş deyor imiş ama artıú bize bir şey’ diyemeyor, èumūmuñ teveccühünü görüyor, 

sükūta mecbūr  
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oluyor. Baède edā-i’ã-ãalāt Mevlūd-i Şerìf oúudum, duèā itdim, õikre mübāşeret eyledik. 

Tabièì óuøūr-ı pìrde bulunuyoruz başúa õevú óāãıl oluyor, óuøūrdan memnūn ve müteşekkir 

olarak gitdiler. Nefes itdiğimiz bardaú, çanaú, çömlek taèrìf olunamaz ki destisini úapan gelmiş. 

Çanak-úalèa destisinden al da billūr bardaúlara varıncaya úadar elli altmışdan mütecāviz ne 

úadar çoú óasta var imiş veyaòūd èalā ùarìúi’ş-şerìk ola. Óasbì olduàundan bu úadar çoúdur, 

eğer desti başına bir şey’ ùaleb olunsa idi iótimāl bu úadar olmazdı, her ne ise teúabbele’llah. 

Òristiyañlar bile mürācaèat idiyor, bu destilerden başúa boàçalar var, çocuúlar var. Ferdāsı 

Cumèa günü ki Bursa’dan çıúalı elli dört, İstanbul’dan ayrılalı yiğirmi dört, Limni’ye geleli on 

gün olmuşdur. Óala Òanım Limni’de menfì bulunan esbaú ãadr-ı aèôam äādıú Paşa’larla da 

muèārefesi var imiş. Öyle ya Zeyneb Òanım-efendi’niñ kātibesi baña bir mektūb virmişdi faúaù 

faúìr bi’õ-õat götürmeğe ãıúıldım, mekteb-i ibtidāî muèallimi Taósìn Efendi müşārun ileyhiñ 

çocuúlarını òuãūãì oúuduyor imiş onuñla gönderdim. Òanım efendi de bi’l-münāsebe Bursonuñ 

óasìb nesìb bir èāilesine mensūb olduàumu, güzel òuùbeler oúuduàumu söylemiş imiş 
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Cumèa günü cāmièe onlar da gelmiş. Bizim uzūn tebşìrātî bir òuùbemiz vardır ānı 

oúudum. Tarøıye, taèliyeler de oldu, müftî efendi buña da muèteriødir. Óalbuki òalúı cāmièe 

celb içūn güzel sesli óāfıôlar, imamlar intiòāb itmeli, añların rūóu teèālì itdirecek ãūretde bir 

şeyler oúumalı, namaz tabièî müåteånā. Bu bì-çāreler o bidèat, bu bidèat diye Vehhābîler’e 

döndürecekler adamı. Her ne ise òuùbe oúunurken herkes müteeååir ve pek çoàu iôhār-ı teååür 

idiyor, aàlayordu. Baède’ã-ãalāt der-gāha geldim õikre girdik, eånā-y-ı õikirde äadıú Paşa’da 
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geldi, óalbuki üç beş senedir der-gāha gelmeyormuş. Neden ùolayı birmeyorum şeyò efendi 

gücendirmiş imiş, õikir de cemèiyetli ruóāniyetli idi. Baède’õ-õikr görüşüldü didi: “evvelā 

ismiñizi öğrendik, buyuruñ Şemse’d-dìn Efendi” diyerek iltifāt itdi. Ben Limni’ye Pìrime 

gitdim, paşalarla, beylerle görüşmeğe gitmedim faúaù nezāketen: “evet efendim, úuãūr itdim 

òak-pāy-ı devletiñize gelemedim” diyerek èöõür diledik, çoú memnūn olduàunu söyledi. Óākim 

Efendiye de: “medó itdiğiñden ziyāde imiş” diye añları taãdìú itmiş. Óākim Efendi ãoñra baña 

ãordu: “Paşaya gitdiñiz mi?” “Òāyır” didim, añlar bizi maócūb itdiler. Bir aúşam berāber 

giderize úarār virdik. Benim òaberim 
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Yoàiken Niyāzì Efendi İstanbul’a meccānen naúlimiz içūn maøbaùa yapdırırken 

mutaãarrıf da ãormuş; “Efendim! Geldik ama bulamadıú” diye bir yalan úıvırmış, óalbuki 

maøbaùaya lüzūm yoúdu çünki nıãf-ı nevlūn úırú yedi buçuúdan èibāretdir. Her ne ise óaøret bu 

gibi şeylerde àayretli idi. Baèøı õevatıñ óavāle itdiği niyāzlar gizlice èarø-ı der-gāh-ı ilahî 

úılındı. Bizim òuùbe eyi te’åìr yapmış, “kāşkì Martda gelse idiñiz, sizi aànām me’mūru yapar, 

bir ayda biñ àuruş alırdıñız” gibi sözlerle iltifāt idiyorlar. Hele hem-şehrimiz Óakim Efendi 

artıú nerede bulunuyorsa bizi celb itmeğe úarār virdi. Bu gece tuòaf bir vaúèa geçdi; gümrük 

müdìriyle bizim Taósìn Efendi biraz atışmışdılar, ne ise örtbaã itdik. Vapur bayram 

münāsebetiyle bir gün evvel óareket itdiği añlaşıldı. Bayram münāsebetiyle biraz müteeååìrim 

ancaú huøūr-ı pìr de bulunuşum mütesellì idiyor, yalñız úalınca çocuúları muòātab idiyorum. 

Cumèa irtesi günü úalèonuñ doútoru biñ-başı bey geldi, muóāsebeci bey geldi, bunlardan ãoñra 

türbe-i şerife giderek altı cüz’ daha oúudum. Nereye gidersem úadın-erkek soúaú ortası mı olur 

ne olur aman bir nefes, aman bir nüsòa diyeniñ óaddi óesābı 

68 

yoú, óüsn-i iètiúād fenā değil. Bu gece Şeyò Emìn Efendi-zāde Aómed Efendi, irtesi 

güne de müftî efendi daèvet itdi. Bayram ùopları atılırken bir maózūniyyet geldi. Gerçi óuøūr-ı 

pìrde bulunmaúlıàım şerefi mütesellì idiyor ve herkesiñ óüsn-i teveccühü ve úabūlü de 

müteøammim olunca àurbet èadd olunmaz ancaú çocuúları göreceğim geliyor, onlarda birlikde 

olsa idi temenniyāsında bulunuyorum. Aómed Efendi’niñ nevzadınıñ ismini bize úoydurdular, 

teberrük dimiş èadd itmişler, pederi ceddiniñ ismini arzu itdiğinden İsmāèìl Emìn tesmiye itdik 
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çünki úurbān bayramına teãādüf itdi, Allah muèammer eylesin. Baède’t-taèām der-gāha geldik 

nüfus müdìri Óüseyin Efendi Abdal Babonuñ muóibblerindendir, bizim aóvāl-i 

müstaàniyānemiz ve baèøı óocalarla mübāóasemiz mūmā ileyhiñ meóabbetini celb itmiş. Bi’l-

vāsıùa intisāb arzusunda olduàunu söyletdi biz de bayram gecesi huøūr-ı pìrde telúìn-i õikr 

eyledik, muèayyen derslerini virdik. èAn aãl Midilli aóālìsinden olub orada ùuz me’mūru olan 

Kemāl Efendi’de Ùariú-i Mıãrıye’ye sülūk itmek arzusunda bulunduàundan onuñda èarākiyesi 

baède’t-tebkìr mütebeddîye maòsūs dersleri virildi. Cenāb-ı Óaúú feyø-i ilahîsine maôhar 

buyursun. Baède’ã-ãalāt uãūl icrā itdik. Nefes içūn bardaúlar yine ùolu, herkes daàıldı. Bu gün 

Pazardır, Õi’l-óicce ondur ki bayramdır, òuùbe ve namaz ùarafımdan edā idildi. Burada da boş 

úalmadıú ancaú nazleden muøùarib olduàumdan sesim biraz úısıú idi. Ber-mūcib-i daèvet müftî 

efendiye gitdik çoú óürmet-kār bulundu. Müftî Efendi  
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her ne úadar mutaèaããıb ise de Haøret-i Mıãrî Efendi’ye çoú óürmet-kārdır. Óattā oàlu 

Celale’d-dìn’i óāfıô itmeğe çalışır her gün türbe-i şerìfe getirir orada diñler. El-yevm İzmir 

Úarşı-yaúa telàraf müdìri olan Óāfıô Celale’d-dìn Efendi de intisāb itmekle faúìre fevúa’l-èāde 

óürmet-i maòãūãası vardır. Bayram münāsebetiyle ve hem de ièāde-i ziyāret olmaú üzere äādıú 

Paşa’ya gitdik. Óākim Efendi teşrìf itdiğinden birlikde mutaãarrıf beye, muóāsebeci, araøi 

me’mūru, cezā reisi, nüfus me’mūruna gitdik. O eånāda vapur da geldi memnūn oldum. Faúaù 

Manastır Vālìsi’niñ Girid’e me’mūr olduàundan Selānìk’den ùoàrı Girid’e gidecekmiş. İdāre-i 

maòãūãonuñ vapurlarındaki intiôāmı görmeli, benimde tecrübesizliğim bu óal baña çoú te’sìr 

itdi èādetā āfāúāt yeli geldi, boàazıma ùaúıldı. Be-hey mübārek herkes óürmetde, ber-devām aç 

açıú değilsiñ, pìr-i dest-gìriñ óuøūrundasıñ. Ama işte Bursa’da tekyemiziñ şarúı, muóarremiñ 

yaúınlıàı, çocuúları göreceğim gelmesi hep bir araya geldi. Bu ãırada birāderden mektūb gelmez 

mi! Artıú bayram tebrìki gibi oldu memnūn oldum. Biraz keyfim úaçdı, bayram münāsebetiyle 

me’mūrìn-i óükūmet, rüesāsı heman cümleten geldiler. Limni’yi ióyā itdiğimden, èavdete taècìl 

itdiğimden baóiålerle iltifātda bulundular. Gece cemèiyet òoş idi. Bursonuñ ãūfìleri òaùırıma 

geldi, ãūfiler deyince bi’l-münāsebe şurada  

70 
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baóåe lüzūm gördüm. Çünki o èādetler metrūk oldu, aòlāfa añlatmaú pek fenā olmaz 

deyorum. Yuúarıda da baóåi geçmişdi. äūfiler Ùaàardı, Aùranos, Óarmancıú, Ùavşanlu gibi 

maóallerdeki dervişlerdir. Bunlar vaútiyle Óaøret-i Emìr’e, Óaøret-i Üftāde’ye, buña mümāåil 

õevāta intisāb itmişler, köylerinde şeyòleri vardır, Cumèa, Pazar irtesi geceleri āyin-i ùarìúat icrā 

ederler. Vaútiyle bir der-gāhdan diğer der-gāha bir cemèiyet olduàunda meşāyıò daèvet olunur o 

da óorandasını alaraú yollarda cehran õikr iderek giderler imiş. äoñraları ãoúaúda cehran õikr 

cenaze teşyièlerinde úalmışdı, şimdi o da ilàā idildi. İşte bu köylüler Óazìronuñ ilk haftasında 

tecemmüè iderek Bursa’ya berāy-ı ziyāret gelirlerdi. èĀdetā resmiyete dökülmüşdü, evúaf 

muóāsebecisi ùarafından teõkere yazılır, daèvet olunurdu. Gelmedikleri sene olursa beyne’l-òalk 

bu sene Bursa’da feyø u bereket olmaz dirler imiş. Óazìronuñ ilk haftası Penç-şenbe günü altı 

yedi sancaú ile on beş úadar meşāyıò, yüzü metecāviz dervìşān ve o úadar da bācılar gelirler, 

evvelā Seyyid Nāãır’da vāúıfı ùarafından pilav, zerde ile iùèām iderler, oradan Óaøret-i 

Üftāde’ye gelerek Aómed áazzî Tekyesi’nde iùèām iderler, baèdehū yollarda aãóāb-ı òayrāt 

ùarafından şerbetlerle ikrām olunaraú, 
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yollarda Allah hū õikr-i şerìfi icrā ve úudūmler çalaraú Óazret-i Emìr’e giderken 

óukūmete uàrarlar, orada biraz õikr iderler, reisleri olan õāt ki Úızıl Kilisa’da oùurur Óüseyin 

Efendi nāmında bir õāt idi. Gerçi ùaàlı faúaù èārif ve her vechile ôarìf bir şeyò-i kāmil idi. 

Vālìniñ óuøūrunda bir duèā ider, meşayıòdan olañların arúalarına evúaf ùarafından ióøar idilen 

elvān cübbeler iksā iderlerdi. Oradan vālìye baède’l-vedaè ùoğruca Emìr Sulùan’a giderler, orada 

evúaf ùarafından ióøār olunan uãūl-i erbaèa vechiyle itèām iderler. Bunlarıñ arasına Bursa’dan 

bir ol úadar derviş, ãofta, fuúarā úatışır idi. Yatsı namazından ãoñra uãūl-i Òalvetiye üzre õikre 

başlarlar, devrānlar iderler, bu arada Bursa meşāyıòı da bulunur, içlerinden úıyāmı şeyòlerine, 

ekåer cedd-i meróūm Óaydar Efendi bulunur imiş, úıyām uãūlü icrā idiliyor, İsm-i Óayy’da 

nevbeler uruluyor, òitāmında ãūfîler tekrār úıyām iderek İsm-i Hū ile devrāna başlarlar. Daàılan 

daàılır faúaù ãūfiler ãabāóı ùutarlar, ãabaó namazını úılarlar, biraz uyúuya yatarlar, bācìlar da 

türbe  

72 



 82
 

öñünde ãabaólarlar. Cumèa namazını Mevlevî-òānede úılarlar, Naãūhî Tekyesi’nde de 

ãabaóleyin itèām olunurlar. Oradan Óaøret-i Üftāde’ye gelirler, o aúşam orası bir èālem olur, 

ãatıcılar züvvār, çoluú, çocuú yine evúāf ùarafından mükemmelen iùèām olunurlar. Orada birúaç 

oùalı bir úöşú vardı ki Üftāde Şeyòleri úışın aşaàıda bulunurlar úöşúde oùururlar, õikr cāmiède 

olur, yazın bayıra çıúarlar imiş. İşte o úöşú müsāfirlere taòãìã olunduàu gibi cāmièin óavlisi de 

ùolardı. Orada da Óaøret-i Emìr gibi yatsıdan ãoñra  āyin-i Òalvetiye icrā olunur, ãoñra Bursa 

şeyòlerine meydān virirler ki ceddi-i meróūmuñ tekyesi oraya garìb olduàundan ekåer Şeyò 

Óaydar Efendi úıyām uãūlünü icrā ider, nevbeler urulur, tekrār ãūfiler başlar orada da baèøan 

ãabaólarlar imiş. Cumèa irtesi ãabaóı daha baèøı maóāllere uàrayaraú İncirli Der-gāhına giderler, 

Pazar gecesi de orada bulunurlar, Pazar günü Úayàulu Tekyesi’ne, oradan şeyòimiñ Moralı 

Tekyesi’ne gelirler, Moralı’da bānì-i merhum kaşúek şarù itmiş ama yapılması müşúıl 

olduàundan pirinç lapasına taóvìl idilmişdir. Baède’õ-õikr iùèām iderler oradan Allah Hū diye 

diye Üç-úozlar Tekyesi’ne çıúarlar, o gece de yine evúāf ùarafından iùèām ve ikrām 
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olunurdu. Orada da āyin-i Òalvetî icrāsından ãoñra úıyam õikirleri, nevbeler urulurdu. 

äālı gecesi Úara Kedi Tekyesi’ne de bir õāt daèvet itmek arzusunda bulunmuş ise de úısm-ı 

küllìsi Üç-úozlar’dan köylerine muèāvedet iderler, bir cüz’ìsi de äalı gecesi Úara Kedi’de 

bulunurlardı. Bunlarıñ baèøısı da ova köylerine buàday biçmeğe giderlerdi. Bundan otuz sene 

evvel Aómed áazzî Der-gāhı şeyòi İstanbul’da bulunduàundan İncirli Tekyesi’niñ selāmlıú 

ciheti yandıàından, Úara Kedi Tekyesine daèvet iden õātıñ irtióālinden ùolayı bunlara daèvet 

idilemediği ve baèøı me’mūrìn ùarafından da óürmetsizlik gördüğünü Reìs Óüseyin Efendi 

istiåúāl èadd itmiş ve bunlarıñ tecemmuèu da bir cemèiyet-i siyāsiye èadd olunur, Avrupalılar 

óaúúımızda didi-úodu yaparlar diye baèøı yād-kārlar da jurnal itdiğinden irtesi sene evúafdan 

teõkere yazılmamış ve mūmā ileyhim de bir daha gelmemişlerdir. Maèa mā fìh geceleri úadın 

erkek àalabalıàı bir ùaúım aòlaúsızlıàı da mūcib olmaàa başlamışdı. Çünki aòlaú o úadar 

bozuldu ki cāmiè, tekye, meclis-i vaèô, meclis-i õikr her nerede olursa olsun úadınlara, genç 

çocuúlara naèø èādet óükmüne geçdi 
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äufìleriñ kendilerine göre ilahîleri, ùuraúları, cumhurları vardır: 
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Emìr Sulùan benim Şeyòim Hū Mevlam Hū, 

Saña gelen olur óacı Hū Mevlam Hū. 

 gibi Yūnusāne oúurlar ve şìveleri de kendilerine göredir. Yedi def‘a Emìr Sulùān’ı 

ziyāret iderlerse bir óac åevābına nāil olurlar imiş. Mesmūèāta göre yedi kerre ziyārete 

muvaffaú olanı kendi aralarında óācı diye çaàırırlar imiş. İçlerinde Òalvetî tāclı õātlar olduàu 

gibi Celvetî tāclılarda vardır. Óaøret-i Emìr’iñki gibi on iki tereklilerde vardır. Óāãıl dört beş 

yüz senelik bir èādet iken metrūk úaldı. İşte bizim Limni’de de bulunduàumuz eånāda der-gāhıñ 

içi dışı ùolar, óattā úadınlar çocuúlarını óavlide ùopraú üzerine yatırır, uyudur, kendisi õikre 

baúar imiş. Bayram namazında bir çocuú geldi, öñüme oùurdu. Tāce’d-dìn’ime naãıl da 

beñzeyor, onuñ gibi zaèìf, naóìf. Úalèa muóāfıôı Yüzbaşı Óasan Efendi geldi görüşdük. Óasan 

Efendi deyince kendisinden işitdiğim şu menúıbeyi berāy-ı òāùıra yazayım: Bir gece Óākim 

Efendi’niñ òānesinde idik, ùarìúatden, maèneviyatdan, kerāmetden baóåler oluyordu. Óasan 

Efendi didi ki: “İstanbul’da meşhūr èurefā-y-ı meşāyıòìnden Óacı Feyøu’llah Efendi kendisine 

úurbiyet-i maènevî óāãıl iden üç bendesine tenbìh ider: Yārın ben Vidin’e gideceğim, 
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vapura úadar bulunuviriñiz.” Mūmā ileyh esāsen Vidinli imiş. İrtesi gün emri vechile 

èazìzi alırlar, vapura getirirler, úapudana ãıúı tenbìh iderler. Gelirken kendisinden 

òoşnūdiyyetini müşèir bir kāàıd isterler, şāyed öyle bir kāàıd getirmezse úapudanıñ óaúúında 

başúa dürlü muèāmele yapacaúlarını da tehdìden tenbìh iderler. Baède’l-vedāè èavdet iderler. 

Ferdāsı diğer iòvañla mülāúì olduúlarında èazìziñ cenāzesinde ne içūn bulunmadıúlarını 

ãorarlar. Bu üç õāt ise şaşırırlar, “hangi èazìziñ” diye sormaya mecbūr olurlar, canım işte 

şeyòimiz Feyøu’llah Efendi’niñ dirler. Bunlarsa şeyòleriniñ Vidin’e gitdiğini söylerlerse de 

bunlarıñ cinnet getirdiklerine õāhib olurlar. Aãıl àaribi neresi? Bir hafta ãoñra Feyøu’llah Efendi 

ùarafından memnūniyetini müşèir úapudāna virilen teõkere. Bunu Óasan Efendimizden böylece 

işitdim, el-èuhdetü èale’r-rāvì. Fakaù şurada bir iki şeyi yazmaàı da münāsib gördüm: Cenāb-ı 

Şāh-ı Velāyet Efendimiz’iñ óaúúında bir menúìbe vardır. İrtióāli eånāsında bir deveci 

gelecekdir, cenāzesini oña teslìmini Óasaneyn efendilerimize emr itmiş. Fi’l-óaúiúa ferdāsı bir 

deveci gelmiş yüzü niúablı imiş, almış gitmiş. Şehriñ òāricine çıúınca Óasaneyn efendilerimiz 

ãormuş: “babamızı nereye götürüyorsuñ?”  
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Nikābını açub gösterince ne? Baúsunlar Şāh-ı Velāyet Efendimiz sebùeyni 

mükerremeyn. Òayret iderler. Buyururlar ki: “Evladlarım! Öyle bir dirlik diriñiz ki 

nāsutiyyeñizi lāhūtiyyeñiz göstersiñ.” Bu menúıbeyi muótevì resimler de vardır; deveniñ 

üstünde tābūt, öñde niúablı deveci, arúada yine niúablı Óasaneyn efendilerimiz. Gerçi evliyā 

rāhest-i fevt ez-ilah muúteøāsınca Cenāb-ı Şāh-ı Velāyet Efendimiz içūn bu çoú görülmüş faúaù 

faúìr gençlik münasebetiyle èacabā bu mübālaàa-i èucmāne midir? Şièalarıñ mevøūèu mudur? 

Gibi òaùıra gelmişdi. Bi’l-aòire İzniú’de defìn-i òāk-ı èıùırnāú olan kibār-ı evliyāu’llahdan 

maôhar-ı esrār-ı úayyūmì Cenāb-ı Eşref-zāde èAbdu’llah er-Rūmî úuddise sırruhū Óaøretleri’niñ 

Ùariúat-nāme’sinde bu menúìbeyi görünce şekkim yoú ise de velākin li-yeùmeinne úalbì 

muúteøasınca iùminān gelmişdi. Bursa tariòçisi denilen Belìà Efendi’niñ Gül-deste’sinde 

Aómed Paşa-y-ı Fenārì Der-gāhı Şeyòi Óayre’d-dìn Efendi Óaøretleri’niñ terceme-i óālinde 

muóarrerdir ki mūmā ileyhiñ irtióālinde cenāzesi õikr u tevóìd ile Cāmiè-i Kebìr’e getirirken 

Óoca Óasan Cāmièi İmamı İncikci-zāde Şeyò èAbdü’l-úādir Efendi deyor ki: “Òayre’d-dìn 

Efendi Óaøretleri óāl-i óayātında elinde èaãā, başında tācıyla naãıl gezer buyurursa cenāzesini 

öylece taèúìb itdiğini gördüm” dimiş. Şu óalde ervāóına eşbāóına, eşbāóına ervāóına 
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muúteôāsınca “mūtū úable en temūtū” sırrına maøhar olañlar “el-mü’minūne lā 

yemūtūne bel yenúalibūne min dāri’l-fenā ilā dāri’l-beúā” óadìåine mā-ãadaú olurlar. Fì 

sebìli’llah maútūl olañlara da siz ölü dimeyiñiz, belki onlar diridir ve Rabbleri’niñ èindinde 

merzūúdur meālinde olan “ve lā teúūlū limen yuútelü fì sebìli’llahi emvāt bel eóyāün èinde 

Rabbihim yürzeúūn” āyet-i celìledir, bunu müeyyiddir. Şu óalde cihād-ı maddî olan küffārla 

óarb eånāsında şehìd olan keõa bi-àayri óaúúın şehìd olañlarla cihād-ı ekber münāåebetiyle 

şehìd olañlarda óayāt idi ilā Óayy dirler. İşte Óasan Efendi’den işitdiğim şu menúìbe 

münasebetiyle òāùra tebādür iden şeylerde buraya úayd idildi. Allahü aèlem bi-óaúìúatihi. 

Bayramıñ ikinci Pazar irtesi günü úalèaya çıúdım. Baèdehu der-gāha èavdet itdim. Òatmi ikmāl 

itdim teúabbela’llah. Müftî Efendi geldi görüşdük. Ilıcaya gitmek üzere iòvondan aùlasü’l-vech 

Şerif Aàa ùarafından óayvan gönderilmiş ise de biraz raóatsızlıàımdan, biraz da belki vapur 

gelivirir ümìdiyle gitmedim. Aúşam Óüseyin Efendi’ye medèūvv idik. Gece der-gāha èavdetle 
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uãūl icra itdik Hele çoú şükür óastalarıñ arúası alındı, hepsi eyi oldu. Çünki bu aúşam birúaç 

desti ve bardaàa müteóāãır úalmışdı. Bu aúşam yuúarıda ismi geçen  
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mekteb-i ibtidāî muèallimi Taósìn Efendi de intisāb arzusunda bulunduàundan 

èarāúiyyesi baède’t-tebkìr telúìn-i esmā idilmişdir. äalı günü araøi me’mūru, evúaf 

muóāsebecisi geldi oña da nefes olmaú üzere bir bardaú getirmiş, muùlaúā ùoúsondan aşaàı 

değil, nefes ùarlıàına nefes itdirirdi, ne dirsiñ göñül úalmasun diye üfleyoruz. Óākim Efendi’ye, 

gümrük müdìrine gitdik Midillu ùarìúiyle gidilecek vapūruñda gelemeyeceği añlaşıldı. Óacı 

Davud úumpanyasınıñ İzmir’den Selānìk’e giden vapuruna binerek tekrār Selānìk’e èavdet, 

oradan İstanbul’a gidecek vapurlardan birisine rākiben èazìmet itmekden başúa çare yoú. Çehar-

şenbe günü ki Bursa’dan çıúalı elli ùoúuz, İstanbul’dan ayrılalı yiğirmi ùoúuz, Limni’ye geleli on 

beş gündür. Bugün muóaúúaú Óacı Davud vapuru geliyormuş, iòvān ùoplandı Óuøūr-ı Pìr’e 

geldik, türbe-i şerìfeyi ziyāret iderek eşiğine yüzümü sürdüm. İnşa’llah yine ziyāretle müşerref 

olmaú temenniyāsıyla ayrıldım. Óüseyin Efendi Úoca èĀşıú, dünden bir teneke peynir getirmiş, 

kimi úurabiye kimi bal ile lor. Eşyāmızı aldıú, araøi me’mūru, muóāsebeci bey, gümrük müdìri, 

Óüseyin Aàalarla vedaè itdik. İòvān bir ãandal ùutmuşlar, hepsi bindi, Cenāb-ı Pìriñ: 

“Ey ----- dön nitdim saña, 

Hiç virmediñ rāóat baña” 

ilahîsini ùutdurdular mı? Aàlayan, sızlayan, aman Yā Rabbi ne òāùırādır. 
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Şimdi bu eåeri yazmaàa başladım ki tam otuz dört sene ãoñradır. Óalbuki teeååürüm 

dünki gibidir. Bizim “óuøūr-ı pìre niyāza geldim” istiróāmımızı da oña redif itdiler. Vapuruñ 

eùrāfını bir kerre devr itdik. Vapuruñ müşterìleri: “Bu nedir? Kimdir? Bu naãıl teşyiè?” diye 

óayretle baúıyorlar. Hepimiz çıúdıú, biraz da orada görüşüldü. Vapura gelen õevāt ber-vech-i 

ātìdir: Niyazì Efendi, türbe-dār, birÀderleri, Bedre’d-dìn ve Rıøa, rüştiye muèallimi, ibtidāî 

muèallimi Taósìn, refìúi Úadìr, nüfūs müdìri Óüseyin, Bedre’d-dìniñ úāin-pederi Óüsnî, Óacı 

Derviş, Niyazî Efendi’niñ enişteleri Aómed ve Meómed, banúa me’mūru Aómed, úahve naúìbi 

Siyahî èÖmer, Õākir èAli Dede, icrā me’mūru Aómed, ùuz me’mūru Kemāl, èAli Çavuş 
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cümlesiyle vedaè itdik.. Hele Úoca Óüseyin Efendi’niñ, Úadìr, Kemāl, Taósìn Efendileriñ 

aàlamalarına óālā müteeååìrim. Óüseyin Efendi “size hiõmet iderler yolda” diye İmroz nüfūs 

me’mūru Taósìn Efendi ve diğer èasker Óüseyin maèiyetimizde bularaú diğerleriyle ayrıldıú. 

Burgöz nāmında olan vapur saèat altıyı çar-yek geçe óareket itdi. Niyazî Efendi arúadan 

ùolaşaraú úalèa altına úadar geldiler, mendiller ãalladıú. Vapura gelinceye úadar hep nefes, 

nüsòa yazdıú, óattā ãandalda bile bir nüsòa yazdım. 
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Vapur biraz yalpa yapdı faúaù ãoñra düzeldi. Taósìn Efendi ve diğer èasker Nūrì’niñ 

àayretiyle istiraóatim te’mìn idildi. Bir de uyandım vapur ùurmuş, ay ùoàmuş. Meğerse Selānìk’e 

gelmişiz, saèat yedi buçuú, ãabaóa karşı deñiziñ bu leùāfetine doyum olmayor. Āb-dest aldım, 

namaz úıldım. İki saèat ãoñra pırangıyesini virdi. Bu eånāda bir yüz-başınıñ lirasını çalmışlar, 

polise òaber virdi. Ôann üzerine birini götürdüler, bilmem noldu. Óākim Efendi’niñ úāin-

vālidesi ile iõin virdiği uşaàı ve onuñ vālidesi vapurda úaldılar. Onlar Midillu ùarìúiyle 

gidecekler imiş. Baède’l-vedaè çıúdıú. Polis maôanne-i sū’ olañları arayordu, biz geçdik, 

teõkeremizi virdik. ùoàrıca der-gāha geldik. Taósìn Efendi ve bir de tersāneli Óüseyin Efendi 

vardır. Bu Óüseyin’iñ eyice zaman ãoñra Midillu’den Limni’ye gelirken baña bir muèāveneti 

vardır ki hiç unudulmaz, ātìde gelecekdir. Her ikisi de óiõmetimde pervāne gibi döndüler. 

Himmet-i pìr bu, her yerde yetişir, Luùf-i Óaúú’a, erenler böyledir. Oradan Óacı Fìrūz Bey’e 

gitdim, tabièì úurbānıñ tafãìlātını virdik. Bugün Penç-şenbedir ki Mayısıñ on altısıdır, Õi’l-

hicceniñde öyle ise de bizim óesābca on dört oluyor. Baède’ù-ùaèām Mevlevî-òāneye geldik. 

Şeyòi Eşref Efendi’dir, birāderi Óaúúı Bey rind ve saóiyyü’l-meşreb olduàundan òalú da, 

dervişler de iki fırúadır. Vālì, Şeyò Müşir Óaúúı Bey’i ùutuyor, bir vaúit şeyòi èazl itmişler, 

Çelebi Efendi  
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işe úarışmış ama mā-beyne diñletdirememiş, Eşref Efendi maúāmında úalmış. Gerçi 

Óaúúı Bey saóì imiş ama ãaffet-i meşìòatle mütenāsib olmayacaú óalleri var imiş. Her ne ise 

oradan baède’l-muúābele Penç-şenbe Tekyesi’ne gitdik, Sināniye’dendir. Şeyòi èAbdì Efendi 

nāmında bir õātdır, orada da tuòaf bir vaúèa oldu. Baúdım şeyòlerde bir telāşe var, õikr muótaãar 

oldu, sebebini ãordum, Mevlevî şeyòine mensūb zengìn bir òānım vefāt itmiş, oraya gidecekler 
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imiş, faúìre de teklìf itdiler, didim: “Faúìr vapurdan çıúdım arúamda ince cübbe var üşüyorum, 

èafv idiñiz.” Óacı Fìrūz Bey: “Efendim!” didi “birer mecìdiye virecekler.” Didim: “faúìr 

cenāzeden para almaàı iètiyād itmemişimdir.” Faúaù bu söz mūmā ileyhe óüsn-i te’åìr yapdı. 

Cenāzede birisi tevóìde başlamış cenāzeniñ aúrabāsı: “biz tevóìd istemeyiz” dimişler. Anlar da 

ãusmuş, óattā yorulmadan birer mecìdiye aldıú diye sevinenler de vār idi, şaşdım! Tevóìde 

başladıúdan ãoñra ãusmaú! Eyi ki faúìr bulunmamışım, maèa mā fìh ben tevóìdiñ èaleyhinde 

değilim faúaù ondan para almaàı añlamam. Çünki cenāzeden her ne ãūretle para almaàa alışañlar 

dāimā bir zengìniñ ölümünü temennì iderler ki artıú ahlaúsızlıàıñ ãoñ derekesidir. Başúasınıñ 

maøarratında kendi fāidesini aramaú! Bu ise ehl-i ùariúe úaù´iyyen cāiz değildir. Bunuñ esāsı 

meşāyıò cenāzelerinde 
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õikr-i tevóìd oúumaú muètād iken ãoñraları şöhret içūn midir nedir bilmem èādet 

óükmüne girdi. Hele şimdi ilàā idildi de úurtulduú. Çoú geceler bilirim èale’l-òuãuã İstanbul’da 

işidiyorum ki bir zengin cenāzesi oldu mu sevine sevine gidiyorlardı. Her ne ise aúşama Óacı 

Bey daèvet itdi faúaù iki gecedir uyúusuz olduàumdan irken èavdet itdik. Cumèa günü iki 

mektūb yazdım. Baède’ù-ùaèām Úapu Tekyesi’ne gitdim, òuùbeyi faúìr oúudum, iúāmete niyet 

itmediğimden namaza başúasını geçirdim. Baède’õ-õikr Fetóiye Tekyesi’ne geldik. Buraya 

Fetóiye Tekyesi, óìn-i fetióde úarşusundaki kilisonuñ papaslarına maòãūã mesken imiş, tekyeye 

taóvìl itmişler de ānıñ içūn bu nāmı virmişler. Úarşusunda Úāsımıye nāmıyla úilisadan bozma 

bir cāmiè vardır, içūnde mumyalar var imiş ama göremedim, úayyim yoúdu. Der-gāhda òoş 

meóabbetler oldu ben de òoşafa döndüm. Aúşam Óacı Bey geldi, Óaşmet Efendi Tekyesi’ne 

gitdik, Uãūl-i Naúşî icrā idiyor. Selānìk’de yiğirmiyi mütecāviz der-gāh vardır, heman 

cümlesini ziyāret itdik gibi. Kelemeriye Úapusunuñ üstünde İskender’iñ resm-i geçidi vardır ānı 

seyr itdik. Bugün ki Cumèa irtesidir ki Óacı Fìrūz Bey Limyet’e daèvet itmişdi. Yeşil Melik 

nām õātıñ türbesi öñünden geçerek menzil-òāne civārına geldik. Orada Óacı Bey’iñ birāderi 

äaffet Bey’le Şeyò èAbdi Efendi oùuruyorlar imiş. Arúa-daşlar gitdi, biz ãoñra gelen èarabaya 

bindik. Yemekler yenildi, irmik helvası, bizim düğün 
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óelvası gibi yapıyorlar. Baède’ù-ùaèām Óayy Óayy’lı bir mevlūd oúudular, duèāsını da 

faúìr yapdım. Saèat ùoúuzda èavdet itdik. Yūsuf Efendi nāmında bir õāt bizi Vardar Úapusu 

úahvesine götürdü. Oradan ãāóile indik. Artıú ãıúılmaàa başladım Bursa’dan çıúalı epeyce oldu. 

Aúşam äalı Şeyòi Rıøā Efendi daèvet itmişdi, mükemmel bir øiyafet yapmış. Baèdehū berāy-ı 

vedaè Óacı Fìrūz Bey’e gitdik. Gece bize senùūr çalıvirdi. Daha bir úaç gün úalmaúlıàımızı arzu 

idiyorlar ise de èazìmete niyet eyledim. Pazar günü Saèdî Şeyòi Rifèat Efendi geldi, bir şemle 

hediye itdi. Bekir Efendi’ye bir de mektūb virdi. Óacı Fìrūz Bey kātibi Aómed Efendi’yle 

nevlūn göndermiş. Çarşuya uàradım bir şemle daha aldım, arúa-daşlara da nıãf-ı nevlūn aldıú. 

Orada Óacı Bey’le vesāir õevātla vedaè iderek teõkerelerimizi alaraú úayıàa rākiben vapura 

geldik. Vapur geldiğim Girid vapurudur, saèat altıyı çar-yek geçe óareket itdi. Vapur 

àalabalıúdır, Üsküb’den èavdet idiyormuş. Süleymān Efendi isminde bir óākim efendi, 

görüşdük, uşaàınıñ oùurduàu yere ãıkışdıú. Arúa-daşlarımıñ başında birer èarāúiye vār idi 

vapura girince çıúardılar. Óakim Efendi uşaàa başúa maóalde yatmaú üzere emr itdi, orası 

genişledi. Derviş-nihād bir õāt imiş, öyle olmasa bize óürmet ider mi idi yā. Nūriye isminde bir 

çocuàu var, aúşam ãabaó birer úurābiye virdim, sevimli bir çocuú, Zeyne’d-dìn’ime 

beñzeyordu, baèøı óalleri Allah’a emānet. Hava güzel ise de biraz serìn idi. Uyumuşum bir 

gürültü oldu uyandım Aynevroz’a gelmişiz, ay ùoğmuş, hava güzel, deñiz rākid. Bir iki siàara 

içdim, işte èömür buña dirler. 
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Pazar-irtesi günü vapurumuz saèat beş buçuúda úalèaya, ùoúuzda Gelibolu’ya geldik. 

Faúaù rüzgÀr şiddetlendi, epeyce müteeõõì oldum. Gece bir gürültü oldu, úalèadan bir deli 

binmiş o kendisini deñize atmaú isteyormuş, ne ise anbara indirdiler. äalı günü saèat onda 

İstanbul’a dāòil oldum. Bugün Bursa’dan çıúalı altmış beş, İstanbul’dan çıúalı otuz beş gündür. 

Eşyaları Óāzim Bey’e bıraúdım. Oradan Úum-úapu’da efendi dayıma gitdim, oradan 

şimenduferle Sirkeci’ye inerek Zelingrat Vapuru’yla äārı-Yār’a geldim. Bir çoú òāùıralar ile 

meşyūè olan zihnim alt üst oldu. Refiúa yoú, çocuúları almış Úuru-çeşme’ye gitmiş canım 

ãıúıldı. Òilāf-ı tenbìh óarekete úızdım. Oradan eşyamı alaraú Úuru-çeşme’ye geldim, çocuúlar 

yanıma geldi. Tāce’d-dìn raóatsız olmuş, filan falan. Ne ise oradan Rūm İli Óisarı’nda 

hemşìresine gitdik. Üveği vālidesi orada oùuruyordu. Úāin-pederden ãoñra Mıãırlılar’ıñ 
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úahvecisine varmış, ondan da bir oàlan ùoğurmuş. Geçende vefāt iden küçük hemşìresi Õelióa 

Òanım henüz bākir idi. Çehar-şenbe günde orada úaldıú. Tāce’d-dìn eyi olalı on altı gün olmuş. 

O yavrucuú hiçbir óastalıúdan úurtulamadı, èāúıbet maóv oldu gitdi yā. Zeyne’d-dìn’iñ ayaàına 

çivi batmış, ãabaóa úadar aàladı. Penç-şenbe günü Beşik-ùaş’a geçdik. Óamallar kahyāsı Aómed 

Efendi’niñ òānesine geldik. Çocuúları orada bıraúdım. Birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi Yıldız’da 

èasker idi oraya çıúdım, birlikde geldik. Refìúonuñ teyzesiniñ zevci Óaúúı Efendi birlikde 

olaraú äaman iskelesine  
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èavdetde aúdemce bizde müsafir úalan Tüfenkçiler’den Óacı Bey’e rast geldik. Gece 

Kilerci Óasan Efendi geldi, òāne ãāóibi Aómed Efendi ile gece meóabbet idildi, der-gāhıñ 

taèmìri mevøūè-ı bahå oldu, vaèad idildi. Cumèa günü Üsküdar’a geçdim, oradan “Etekli” 

dimekle maèrūf Rıøa Bey’le görüşdüm. Mūmā ileyhiñ Limni’de mutaãarrıflıàı vardır, 

muóibbān-ı Mıãriyye’dendir. Baèdehū èavdetle Cumèa namazını Şāzelî Tekyesi’nde úıldım. 

Alayıñ èavdetini seyr itdim. Cumèa irtesi günü İstanbul’a geçdik. Muúaddes Òanımlara, óala 

òanımlara uàradıú. Bizim Edhem Efendi’niñ òalası Esmā Òanım’a gitdik. Maòdūmū Meómed 

èAli Bey’de o gece müsāfir úaldıú. Der-gāhda tıúılınmaú üzere vaèad itdiài úurban bedeli olan 

dört mecìdiye virdi. Oradan Südlüce’ye geçdik. Neúbāye Òanım’a müsāfir olduú ki refìúonuñ 

aúrabāsıdır, Muúaddes Òanım’ıñ hemşìresidir. Kaàıd-òāneye gitdim èaynı vaøèıyetde bir úaç 

maóal vardır. Südlüce’de èArab İbrahim Paşa-zāde Şevket Òanım’da Pazar-irtesi günü müsāfir 

olduú. Tāce’d-dìn’le Eyüb’e geçdik, öyle namazını baède’l-edā türbe-i şerìfeyi ziyāret itdik. 

Oradan Ùariúat-i Rifaèî’den Óasìb Efendi Tekyesi’ne gitdik. Mūmā ileyh, bāb-ı meşìòatde 

me’mūrdur. èAvdetde Şevket Òanım’da úaldıú. O gün bi’l-òaããa Südlüce’de Saèdî Der-gāhı 

Şeyòi Mümtāz Efendi ile görüşmeğe gitmiş isem de kendileri Úızıl-ùopraú’da imişler. 

Maòdūmları Elìf Efendi ile görüşdük. äalı günü İstanbul’a geçdik. Óala ve Muúaddes 

Òanımlara uàradıú. O gece efendi dayım’da müsāfir olduú. Çehar-şenbe günü Edhem 

Efendi’niñ hemşìresi Fetóiye Òanım’a uàrayub Esmā Òanım’a geldik. Oradan büyük óalamıza 

geldik. Onlar da Bursa’ya gitmek üzere bulunduúlarından o gece orada úaldıú. Penç-şenbe 
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günü Muúaddes Òanım’a gelüb Tāce’d-dìn’iñ èilacını alaraú çarşuya çıúdıú. Oradan 

Meómed Paşa Tekyesi’ne geldik. Haøret-i Pìr Efendimiziñ oradaki çile-òānelerini ziyāret itdik. 

Oradan Beşik-ùaş’a geldik. Evvelce refiúonuñ teyzesi Münìre Òanım berāy-ı tebdìl-i hava 

Bursa’ya gelmek istermiş, o münāsebetle óamallar kahyası Aómed Efendi’niñ refìúası 

çocuúları, Şam Nāibi Efendi’niñ kerìmesi on dört kişi olduúları óalde birlikde gitmeğe úarār 

virirler. Bursa’dan çıúdıàımızıñ yetmiş beşinci günü ki 1313 senesi Õi’l-hiccesiniñ otuzu ve 

1312 senesi Mayısınıñ otuz birinci Cumèa günü biraderi görmek üzere Yıldız’a gidüb baèdehu 

teõkereyi bi’l-úayd bilet alaraú vapura geldim. Bizim Derviş Óamdi ve Edhem Efendi’niñ 

yeğeni İlhamì, Münìre Òanımıñ zevci Óaúúı ve Aàa Baba denilen Münìre Òanım’ıñ büyük 

babaları olan õātla vedaè iderek Mudanya vapuruyla saèat üçde óareket, sekizde Mudanya’ya 

muvāãalat ve arabalarla eõanda Bursa’ya muvaãalat eyledik. Bu Limni’ye ikinci ziyāretimdir. 

Ancaú bundan ãoñra olan vukūèātdan biraz baóå idilirse mübhem úalan noúùalar añlaşılır. Bu 

vaúèalar otuz dört sene evvel olmaàla hepsi ùabièìdir ki òaùrda úalmamışdır. Bursa’dan çıúarken 

úomşu Arabacı-zāde Óacı İsmaèìl Efendi’niñ kerìmesi Zehrā Òanımla refìúa söz itmişler; “biz 

Mayıs nihāyetinde geleceğiz, o vaúte úadar böcek biterse hem oùurursuñuz ve hem de böcek 

ùutarsıñız” diye úarārlaşdırırlar. Buña muúābil iki yüz elli àuruş virecek olur. èAle’l-óesāb yüz 

àuruş alır, tabièì óarc idilir. Mütebāúìsi  
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içūnde èazìmetimizde virecek. Tam bir gün evvel gelir: “iki yüz elli àuruş paóālı 

gelecek, biz vaz geçdik” dimez mi? Gerçi yüz àuruşu pişmanlıàa ùutacaàız ama Muóarremde 

èaşūra parasına olan nemaya maósūb idecekler. Bi’ù-ùabiè rāøı olduú yetmiş àuruşumuzu kesdi. 

Óalbuki o sene havalar serin gitdiği gibi úavlimiziñ òÀricinde olan yerlere meåelā selamlıàa da 

kirevet úurmuşlar. Bir de geldik ki daha büyük uyúudalar. Mecbūren İnebey Óamamı civārında 

dört mecìdiyeye bir òāne ùutduú. Müsāfirlerle berāber oraya indik. Tam bir ay çekilen meşaúúat 

taèrìf olunmaz. Çünki faúìr Óaziranda Úozaú Óanı’na muvaúúıt kitābetle gidiyorum. äabaóleyin 

saèat on bir on ikide be-hem-óāl bulunacaàız, gece semaè-òānede Muóarrem olmaú 

mülābesesiyle sāèat üç buçuàa, dörde úadar Óadiúatü’s-Süèedā  oúuyoruz. Bir saèat úadar da 

oùuruyoruz, beşde eve gidiyoruz. Aúşam loúması evden tekyeye geliyor. O sene de maóãūl o 

úadar güzel olur ki bir insaniyetli kimseler olsalar idi kesdikleri parayı ièāde iderlerdi. Faúaù 
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görüp görecekleri o maóãūl olmuşdur. äoñra mütemādiyen idbāra düşdüler óattā babasınıñ 

mirāåı tekmìl dükkānlar, evler kendisine úalmamış bir iki sene ôarfında evladlarına bir şey’ 

bırakmaàa muvaffıú olamadı. Tekmìl māl u emlākı “hebāen menåūran” maóv oldu gitdi. 

Bundan ãoñra ki vuúūèatlar hep ibtilādan èibāretdir. Tāce’d-dìn óastalıúdan úurtulamadı, o vefāt 

itdi. Pek õekì bir çocuú idi sekiz buçuú yaşında irtióal itdi. Faúaù büyük adamlar gibi söz söyler, 

eùvārı bir èacāyib çocuú idi. Dervişliğe  
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pek hevesi vār idi. Semaè-òānede heman heman uãūlü icrā idecek gibi iútidār gösterirdi. 

Eylül yiğirmi yedide vefat itdi. Birúaç sene Eylülde Bursa’dan İstanbul’a, Midillu’ya, Limni’ye 

gitdim. Bi’l-aòira refìúa èAli Eføalü’d-dìn tesmiye itdiğim oàlumu nevruzda tevlìd itdi. Bir ay 

ãoñra kendisi, ùoúuz ay ãoñra çocuú vefāt itdi. Bursa’ya gelen òala ve òala-zādemiz epeyce 

muèāvenet idiyordu. Òala-zāde de vefat itdi. Óaãılı óayli müşúıl devreler geçirdik. Teehhüle 

mecbūr oldum. Aòlaúsız birine düşdüm, bir sene ãoñra bıraúdım faúaù ondan bir úız oldu, 

senelerce onuñ nafaúa derdini çekdik. èĀkıbet anasınıñ meslek ve meşrebini ùutdu, defè itdik 

ama çekilen göñül üzüntüleri caba. Limni’deki Kemāl Efendi esāsen Midillu’ludur. 

Me’mūriyyeti Midillu’ya taóvìl idilmiş orada faúìriñ Limni’ye gelip gitdiğini añlatmış, baèøı 

kimseler intisāb itmek arzusunu iôhār itmişler. Yazdıàı mektūblarda muùlaúa Midillu’ya 

gitmekliàimi ve Lİmni’ye oradan daha úolaylıúla gidileceğini beyān idiyordu. Midillu’nuñ 

Vayúala Cāmièi imam ve òaùìbi Siyahî Bekir Efendi’de ziyādesiyle iôhar-ı teóassür ider. Yine 

virgü úaleminde áalib Efendi nāmında bir õāt da arzu-keş-i mülāúāt olur. Müteèaddid 

mektūblar tevālì idiyor. Faúìr de bunda da bir Óikmet-i Óaúúıye-i İlāhiye vardır diyerek 

Midillu’ya èazìmet itmekliği ve oradan da Cenāb-ı Pìr-i Dest-gìri ziyāret eylemekliği arzu 

itdiğimden Luùf-i Óaúú’a ve rūóaniyet-i Rasūlu’llah’a istināden 
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óarekete úarār virdim. Zeyne’d-dìn’i èArab Bācı ile der-gāhda bıraúdım. Vālidem de o 

eånāda Medìne’den gelmiş idi, ānıñda muvāfaúatını alaraú mütevekkilen èala’llahi’l-meliki’l-

kerìm. 
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LİMNİ’Yİ ÜÇÜNCÜ ZİYĀRETİM 

Biñ üç yüz on altı senesi şehr-i Cemāõiye’l-evveliniñ yiğirmi üçüncü ve biñ üç yüz 

ondört senesi Eylülün de yiğirmi yedinci Pazar günü ãabaóleyin saèat yarımda èaraba ile 

istasyona gelerek ilk bileti aldım. Üçü yiğirmi geçe Mudanya’ya vāãıl oldum, üç buçuúda vapur 

óareket itdi. O úadar yaàmūr yaàıyor ki óadden ziyāde. Yolda äārı-Yār telàraf me’mūru Şevket 

Efendi ile görüşdük. Sekiz buçuúda rıòtıma geldik. Rıòtım bir meseledir; teõkere úayd itdirmek, 

óamallarıñ elerinden yaúayı úurtarmaú epeyce mühimdir. Yiğirmi adım mesāfeye on beş àuruş 

úadar para virdik, güç óāl ile úurtulduú. Dayı efendiye geldim. Ferdāsı Pazar irtesi Beşik-ùaş’da 

Neccār-zāde Tekyesi’ne gitdim, şeyò efendi Úonya’da imiş. Dāmādı Bursa’da Müzevî Der-gāhı 

Şeyòi Vaóyì Efendi’niñ birāderi äādıú Efendi’dir. O gece orada úaldım. İrtesi gece de ala 

úoydular. O gün tersaneye gitdik mavøarları gördük. èAvdetde Úādirî-òāne der-gāhına uàradıú, 

birlikde Neccār-zāde der-gāhına geldik. Muóibb-i ehl-i ùarìú Biñ-başı Niyazî Bey, Bursa’lı 

Bedre’d-dìn Efendi, Óoca Meómed Efendi vesāir õevātla saèat ùoúuza úadar meóabbetler itdik. 

Ferdāsı Çehar-şenbe günü Olañlar Tekyesi’ne Şeyò Óasan Efendi ile görüşdük. Oradan 

Üsküdar’a efendi dayıma gitdim. Ferdāsı Penç-şenbe günü Óazret-i Merkez’e giderek gece de 

orada úaldım. Cumèa günü Óazret-i Sünbül’ü ziyāret ve aúşama èavdet eyledim. Cumèa irtesi 

günü Maúrì Köyü’ne 
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gitdim. Orada Bursalı èAttār Şeyò Tevfìú Efendi’niñ oàlu èĀdil Efendi èasker idi. O 

gece úaldım. Żābiùondan Úol-aàası Bekir, Mülāzım Fedā ve èOåman Efendiler’le görüşdük. 

Oronuñ taóta-úurusu, sivri-sineài meded Allah bileğimden ıãırmışlar, mecidiye cesāmetinde 

úabarmışlardı. Ferdāsı Pazar günü Olañlar Tekyesi’ne geldik, baède’õ-õikr gece orada úalaraú 

ferdāsı Pazar irtesi Neccār-zāde’ye gitdim, o gece orada úaldım. Almanya İmparaùoru 

geliyormuş, äādıú Efendi bizi äalı günü Beşik-ùaş Cāmièi mināresine çıúardı, orada gelişini, 

gidişini gördük. Tuóaf teãādüf; ilk gelişinde de İstanbul’da bulunmuş, gece ãandal ile Boğaz-

içi’ne, Rūm-ili Óiãarı’na úadar gitmişdik. Bu defa da İstanbul’da bulundum. O gece de 

Yıldız’da olan donanmayı gördük, baèdehu der-gāha èavdet eyledik. Ferdāsı Çehar-şenbe günü 

İstanbul’dan bir çanùa alaraú Üsküdar’a geldim. Gece Boğaz-içi’nde donanma seyr itmek üzere 

bir vapur var imiş, beş àuruş on àuruş. Ben beşliğe bindim ve iãabet itdim, on àuruşluú maóalle 
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binenler hep ehl-i keyf adamlar idi, paùırtı, gürültü eksik olmadı. Gece altı buçuúda efendi 

dayımıñ òānesine geldim faúaù çoú müteúabbiø oldum. Penç-şenbe günü āsitāne-i Rifaèiye’ye 

gitdim. Gerek Şeyò Tevfìú Efendi ve gerek oàlu Żiya Efendi her ikisininde zamān-ı meşìòatinde 

bulundum, güzel cemèiyetli meóabbetler olurdu. Óattā devsiye yaparlar, bir başdaki çocuúlarıñ 

üstüne baãarlar, bi-iõni’llah bir şey’ olmaz. Cumèa günü Alman İmparatoru’na gösteriş olmaú 

üzere bir resm-i geçìd yapılacaú imiş. Ben de gitdim, buradaki 
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izdióām taèrìf olunmaz. äayamadım ama beşyüz biñ kişi vardı deyorlardı. Òoş bir èālem 

oldu. Resm-i geçidden ãoñra padişah pencere öñüne geldi, eliyle selām virdi o úadar. Òalkın 

“Padişāhım çoú yaşa” diye el çarparaú alúışı görülecek bir şeydi. Bu üç defèa tekrār itdi. O 

àalabalıúda birāderi àāib itdim, güç óal ile Beşik-ùaş’a geldim. Vapura binmek içūn òalúıñ 

hücūmundan az daha eziliyordum, ne ise Allah ãaúladı. Vapur da àalabalık, olur şey’ değil, hele 

o úadınlar; çocuúlu-çocuúsuz, süslü-süssüz, genç-iòtiyar. Ve’l-óāãıl yazmaú ile taèrìf olunmaz 

bir óal. “Leyse’l-òaberü ke’l-èıyān” her ne ise. Üsküdar’a geçdim, bir èarabaya binerek Çitli 

Úara-kolu’na gitdim İlhāmì orada polis idi. Ānıñ hemşìresini berāber getirmişdim. O da 

Selānìk’e gidecekdi, eyülük itmek de mūcib-i güft u gū oluyor. Bu da didi-úoduyu ìcāb itdi yā 

ne ise. İlhāmi’yle gece efendi dayıma geldim. Cumèa irtesi İstanbul’a geçdim teõkere úayd 

itdirdim, tekrār Üsküdar’a èavdetle eşyāmı aldım, úayıàa binerek rıòtıma geldim, teõkere tekrār 

muèāyeneden geçdi. Aman bu teõkere muèāyenesi polislere “ur didikmi öldrürür” øarb-ı 

meåeline mā-ãadaúdır. Benden ne olur, úalıbıma, úıyāfetime baú, teõkereme baú. Òāyır “Ne 

içūn geldin?” “Úaç gün ùuracaúsıñ?” “Nerede müsāfir olacaúsıñ?” “Òāne numrosu úaç?” 

Baèøen úızarım, “tebdìl-i salùanat içūn geldim, birini indirub ötekini çıúaracaàım” 

deyivireceğim gelür ama çoluú çocuàu düşünürüm, ãabretmeye mecbūr olurum. Her ne ise 

saèatlerce iki üç kātib midir? Polis midir? Mìz,mìz, mìz úayd itdiler, teõkere aldıú. Gürcî 
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úumpanyası’nıñ Bandırma vapuru imiş, bindik gece birde güç óal ile óareket itdi. Vapur 

àalabalıú ve dar olmaàla güğerteye çıúdım. Maèa mā fìh biraz üşüdüm. Bende èacemîlik var bir 

kimse de delìl olmadı, bir iki defèā böyle Gürcî vapuruna ùutuldum. Óalbuki bu, öñüne gelen 

iskeleye uàradıàından hem àalabalıú ve hem de çoú mal alub virdiğinden maóall-i maúãūda 
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ùoğrı posta gibi çabuú varmıyor. Ātìde görüleceği vechile birinde Hidiv postasına bindim, on 

dört saèatde Midillu’ya çıúdım. Óalbuki bu vapurlarla úırú elli saèat yolculuğumuz devām itdi. 

äabaóleyin birde Gelibolu’ya geldik. Şu óalde on iki saèatde 120 mil mesāfe úatè itmesine 

naôaran bu vapuruñ sürèati on mil dimekdir. İkiye çar-yek úala óareket, üç buçuúda Çanaú-

úalèa’ya geldik. Oronuñ ekmeğinden naãìb varmış, iki çörek aldım. Dört buçuúda óareket, onda 

Midillu’nuñ bir kaøāsı olan Moloóri’ye uàradı, bir çar-yek ãoñra óareket itdi ki Pazar günüdür. 

Oradan úarşuya Aú-çay’a vāãıl olduú. O gün kü óāli óālā unudamam, bir furtuna çıúdı, aşaàısı 

pis úoúulardan oùurmaú úābil değil, güğertede gidiyoruz. Óalbuki ùalàalar büyüdü, ha şimdi 

geçer, ha birazdan dirken başım dönmeğe başladı. Ùalàalar da heman heman güğerteye çıúıyor. 

Her ùarafım ãırãıúlam. Altımdaki seccāde, boàça hep ıãlandı. Ùoúuz buçuúda Aú-çay’dan 

óareket itdi. Güğerteden aşaàı inmeğe mecbūr oldum. 
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Bu geceki raóatsızlıàım da fevúa’l-èāde idi. Gürültü, paùırtı, mal çıúarıyor, vire vire 

vire, güldür güldür makineniñ úoúusu matyah ùuruyor. Óāãılı vire matyah diye yükünü aldı 

virdi. Pazar-irtesi günü Ayvalıà’ıñ úarşusunda Mosúotya’ya ikide óareketle Ayvalıú’a geldi. 

Dört buçuğa úadar yine orada vire vire matyah diye yükünü virdi aldı. Saèat altı buçuúda hele 

Midillu’ya gelebildik. Dimek oluyor ki tam úırú sekiz saèat şu miskìn vapuruñ içūnde úalmışım. 

Öyle sersem oldum ki èādetā óastayım. Heman gümrük yanında İstanbul Oteli’ne indim. Bir 

çorba içdim, biraz loúma itdim, elimi yüzümü yıúadım. Kemal Efendi’ye òaber gönderdim, O 

gelinceye úadar çarşuya çıúdım. Çarşu Cāmièine girdim maèmūr ve şirìn bir cāmièdir, öyle 

namazını úıldım èavdet itdim. O eånāda Kemāl Efendi geldi berāber soúaàa çıúdıú epeyce 

gezdik, ùolaşdık aúşam onların òānesine gitdik, eşya otelde úaldı. Ferdāsı äalı günü intisāb 

arzusunda bulunan sālifü’õ-õikr Bekr ve áālib Efendilerle Kemal Efendi dördümüz Şerìf-nièām 

Ebu’l-Óasan Óaøretleri’niñ türbesine çıúdıú. Şehre óākim bir noúùadır, eùrāfı úabristan olmuş. 

Orada Bekr Efendi’ye bìèat virdim, telúìn itdim. áālib Efendi daha genç olduàundan O’ña da 

ders virdim. Tuóaf bir óāl oldu; mecāõibìnden Óüseyin isminde birisi var, úalèaya çıúarúen 

öñümüze çıúdı artıú yasaúçı gibi elinde úoca bir lobuù var nereye gidersek berāber, óattā 

geleceğimi òaber virmiş 
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ve úaç defèā Midillu’ya gitdim isem hep èaynı vaøèiyet de idi. Gece Kemāl Efendi’de 

úaldım. İbtidāî muèallimi imiş bize geldi görüşdük. Saèat dörtde, Limni’ye gidecek vapur geldi 

ôannıyla iskeleye geldik óalbuki henüz gelmemiş imiş. äabaóa úarşu orada bir otele girdim 

iòvan da òānelerine gitdiler tam uyuyacaàım ãırada vapur geldi, indim Yunan vapuru imiş ufaú 

olub Óacı Davud vapuruyla gitmek daha iyi olacaàından ānı bekledim. Saèat onda geldi ama 

eşya alacaàından irtesi gün saèat dörtde óareket itdi. Çehar-şenbe günü vapurda gidiyoruz faúaù 

furtuna çoú, biraz yatdım aúşam üzeri úalúdım, Limni de göründü. Gece saèat dörtde Limni’ye 

üçüncü defa dāòil oldum. Óuøūr-ı Pìr’e girerek ziyāretiyle teşerrüf itdim. Gece altıya úadar 

gelen iòvañla meóabbetler itdik. Vapurda görüşdüğümüz SüleymÀniyeli Şeyò Meómed 

Efendi’yle ùoúuza úadar meóabbetimiz devām itdi. Biraz yatdıú ãabaó namazına úalúdıú. Penç-

şenbe günü ùışaruya çıúmadım, türbe-i şerìfede òatme başladım. Aúşama ióyā gecesi 

olduàundan ùuyan gelmiş, ùuyan gelmiş óayli cemèiyetli meóabbet oldu. Cumèa günü ber-

muètād òuùbeyi cāmiède faúìr oúudum, āyin-i ùarìú ùarafımdan icrā olunmaú üzere Niyazî Efendi 

çeúildi. Gece Şeyò Emìn Efendi-zāde Aómed Efendi çaàırdı. Baède’ù-ùaèām der-gāha geldik. 

Yatsudan ãoñra uãūl icrā itdik. Cumèa irtesi günü bizim Óüseyin Efendi’yi ziyārete, nüfūs 

müdìri idi gitdim. èAvdetde Óākim Efendi geldi görüşdük, Arnabud’dur, alnında  “Yā èAlì” 

yazılıdır. Pederiniñ dört oàlu olmuş; biriniñ alnına Ebu Bekr, diğeriniñ èÖmer, ötekiniñ 

èOåman, bunuñda èAli olaraú úazdırmış imiş. Gece biraz uãūl yapdıú. Pazar günü aúşamı, 
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 Pazar-irtesi gecesi Óüseyin Efendi içūn bir Mevlūd-i Şerìf tertìb itdik. Óüseyin Efendi 

nüfūs müdìri idi ve iyi de çalışúan bir èāşıú idi. Geçen defèa geldiğimde intisāb itmiş faúaù pek 

çoú ôuhūrat görür, heman her hafta mektūb yazar bildirir idi. Bì-çāreniñ èömrü az imiş, vefāt 

itmiş, Allah raómet eyleye. O gece mevlūd-i şerìfden ãoñra biraz yetmiş biñ tevóìd oúuyaraú 

baèdehu õikr-i úıyāmî yapdıú. Bu geceki izdióām hiç görülmemiş, èale’l-òuãūã úadınlar, menèi 

mümkin değil. Gece yediye úadar meóabbetler devām itdi. Pazar-irtesi günü úalèaya ùoàrı biraz 

gezdim, baèdehu ièāde-i ziyāret içūn óukūmete gitdim. Óukūmete girdiğimde der-óāl 

jandarmaları ùopladılar, selām vaøèiyeti aldılar fevúa’l-èāde maôhar-ı óürmet oldum. 

Muóāsebeci Bey, Óākim Efendi, Żābıta Müdìri, banúa me’mūrlarına ièāde-i ziyāret itdim. Der-

gāha èavdet eyledim. Yedi-sekiz yaşında bir yavrucaú gelir úarşumda oùurur, mütemādì yüzüme 
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baúar sordum: “Oàlum sen kimiñ evlādısıñ?” didi: “ùabur aàasınıñ.” “Ya, oúuyormusuñ?” 

“Evet” didi. Heman her gün gelir böyle bir vaøèiyet alır. Pederine, vālidesine dimiş ki: 

“Tekyede bir şeyò efendi var, alnında onuñ bir şey’ parlayor, gidüb oùuruyorum oña 

baúıyorum.” Ôann idersem ùabur aàasınıñ bu yavrusu àarìb bir tecellìye maôhardır. äoñra pederi 

de geldi görüşdük. Bu gece yine Niyazî Efendi’niñ birāderi Bedre’d-dìn’iñ úāin-pederi Óüsnî 

Dediye daèvetli idik. Baèdehu der-gāha èavdetle uãūl icrā 
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iderek dörde úadar meóabbetler eyledik. Bu gece Bursa’yı gördüm ve tekrār türbe-i 

şerìfiñ úarşusundaki küçük úapunuñ öñünde birisi oùurmuş bilet viriyor içeriye ãoúuluyor. Gūyā 

sinema gibi bir şey’ imiş, içeruya girdim büyük bir taóta perde. Otuz iki eãnafıñ şekilleri var, 

içeruya baúdım bir kişi oùurmuş bir çarú var çeviriyor, çarú çevrildikçe her eãnaf óiõmetini 

görüyor; teymurcu teymur döğüyor, úalaycı úab úalaylayor, dikici dikiyor. äoñra āgāh oldum, o 

eånāda dördüncü esmāya devām idiyordum, bu ôuhūratda bir óaúìúat gösterildi; çarúı çeviren 

bir kişi ama içerudan baúılır ise, ùışarudan baúınca birçoú keåret eşòāã var. Óaãılı esrār-ı tevóìde 

dāir bir şey’ idi, lā fāèile illā Hū. äalı günü ki Teşrìn-i evveliñ yiğirmi, Cemaõiye’l-āòiriñ on 

altısıdır, Bursa’dan çıúalı yiğirmi dört gün oldu. Bu gün ãabaóleyin müftî efendi daèvet itdi, 

aúşama da icrā me’mūru çaàırdı. Çehar-şenbe günü Şeyò Niyazi Efendi òānesine daèvet itdi, 

aúşamına da aúrabāsından Aómed Aàonuñ evine gitdik, gece mevlūd-i şerif oúuduú. Penç-

şenbe günü biraz raóatsız oldum, ortalıúda ãıtma var imiş luùf-i Óaúú ve himmet-i pìrle 

ãavuşdurduú. Cumèa günü òuùbeyi yine faúìr oúudum çoú memnūn olmuşlar, bir de óıfô 

cemèiyeti vardı duèāsını da faúìre icrā itdirdiler. Baèdehu der-gāha muúābeleye mübāşeret 

eyledik faúaù àalabalıúdan, úadınlarıñ gürültüsünden 
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insonuñ neş’esi úaçıyor. Bu gece rü’yāda óuøur-ı Pìr’e girmek şerefine nāil oldum. 

Cumèa irtesi günü òatmi ikmāl itdim. Şehriñ baèøı maóallelerini gezdim, maèa’t-teessüf ve’t-

teeååür söylüyorum ki İslam maóallātı òarāb, Òristiyan maóallātı maèmūr. Óattā bizim 

cāmièlerimiz toz ùoprak içūnde, onlarıñ kilisası mermerlerle tefriş idilmiş muntaôam. Bizimkiler 

cevāb viriyor: “Efendim! Bizim maèmūriyetimiz āòretdedir, cennetdedir.” Evva’llah ama 

Müslümañlarda ôuhūra gelen aòlaúsızlıú heman hiçbir milletde yoú disem yalan söylemiş 
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olmam çünki bizde óabs-òāneler adam almayor. Úatl, hetk-i èırz, sirúat, ùolandırıcılıúdan ùut da 

ne istemezseñ var, bu cennetlik aèmāl! Úahvelerde bacaú ãallayaraú miskin miskin oùur, ùavla, 

isúambil, dama ile vaúit geçir, sefil-i süflā, züğürd, muótāc bir óāle düş, ne o? Aàa cennetlik! 

Nerede bu bolluú. İşitdiğime göre Ecnebî memleketleriniñ bir úısmında óabs-òāneler boş 

ùuruyormuş. Bir memleketde elli sekiz sene çetme ve òıyānet vukuè bulmamış, orası mı cennet 

bizimkiler mi cennetlik artıú düşünmeli. Nerede o “taòallaúū bi-aòlāúın ve’t-taãıfū bi-ãıfāti’llāh” 

emrine ìtbāè. Ne ise buradan bahå itsek maúãaddan geri úalırız. Bu gecede mevlūd oúuduú. 

Pazar günü vapur gelecek didiler faúaù gelmedi. Pazar-irtesi gecesi yine mevlūd oúuduú faúaù o 

úadınlarıñ, erkekleriñ àalabalıúlıàı ile berāber gürültü paùırtı çoú 
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tuòafdır. Bizim tecellì, refìúonuñ vefātı üzerine Bursa’da ùālibler çoàalmış, her úafadan 

bir ses. Başımı diñleyeyim diye İstanbul’a, Limni’ye geldim burada da teehhülümüz mevøūè-ı 

baóå olmuş. äalı günü vapur gelecek diye muntaôır olduú faúaù dellāl Çehar-şenbe günü içūn 

nidā itdi. Geçen defèā olduàu gibi bu sefer de nefes oúumaú fevúa’l-èāde, Limni’de ôann iderim 

desti, bardaú getirmedik òāne úalmadı. Çehar-şenbe günü vapur geleceği me’mūl-ı úavì 

olduàundan óaøırlandım. Óākim Efendi ve daha baèøı õevāt geldi, Şerìf Aàa loúmaya daèvet itdi 

giderken Midillu’ya mektūb virdim. Vaúit erken, bir úahve içelim teklìfine muvāfaúat itmişken 

vapuruñ göründüğü ièlān idildi. èAle’l-èacele Şerìf Aàonuñ òānesinde biraz loúma itdik. 

Baèdehū Cenāb-ı Pìr’i ziyāret idüb iskeleye geldim. Òalú ùolmuş, úadınlar “Allah selāmet 

virsun” diye duèā idiyorlar. Acente Aómed Aàa, Şerìf Aàa, İbrahim Aàa, Taósìn Efendi vesāire 

vapura úadar geldiler. Pek çoú poyraz esiyor. Baş úamaradan mükemmel bir úamara ùutdular. 

Saèat ikide óareket itdi, biraz yatdım furtunadan úoca vapur elma gibi òoplayor. Penç-şenbe 

günü sāèat beşde Selānìk’e vāãıl olduú. Bu defèā Úara Baba Tekyesi’ne müsāfir oldum. O gün 

yevm-i maòãūãudur. Oradan Mora Yeñi-şehirli Fetóiye Òanım’ı buldum, aúşama der-gāha 

èavdet eyledim. Cumèa günü Úapu Tekyesi’ne gitdim, òuùbeyi faúìr oúudum. Baède’õ-õikr 

Fetóiye Tekyesi’ne geldim. Aúşam üzeri biraz gezdim der-gāha èavdet 
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eyledim. Úapu şeyòiniñ birāderi Muóyi’d-dìn Efendi geldi. Bu õāt bi’l-āòire Bursa’ya 

defter-dārlıúla gelmişdir. Baèdehū Cumèa irtesi günü nıãf-ı nevlūn èilm u òaberini aldım. 
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Tramvayla Beş-çınar’a úadar gitdim. Baèdehū èavdetle der-gāhda Şeyò Muãùafa Efendi’niñ 

maòdūmu Aómed Efendi ve Töre-úoylu iki şeyò efendilerle beyaø úule úarşusundaki úahveye 

gitdik. Óamìdiye Caddesi’ni gördük, bu cadde otuz metre vüsèatinde, ùarafeyni mükemmel kār-

gìr binālarla müzeyyendir, bir de çeşme yapılmışdır. Baèdehū tramvay úapusuna úadar gidüb 

gördük. Pazar günü ãabaóleyin bileti aldım. Gürcî Kumpanyası’nıñ Kerìd vapuruna bindim ki 

evvelki gelişim de bu vapurla idi. Saèatde on mil mesafe úatè idiyormuş. Ùoúuzda óareket itdi 

gitdikçe deñiz úabardı ben de yatdım. Gece yedide Aynaroz’a gelmiş. Hava güzeldir ancaú 

rüzgār var maèa mā fìh oùurduğum maóal muóāfaôalıdır. Pazar-irtesi gün Çanaú-úalèa’ya geldik. 

Bir pişmiş baş aldım, Geli-bolu’dan úavun aldıú ama ùatsız olduàundan balıúlara çıraú çıúardım. 

Töre-úoylü şeyò efendi’niñ birisiniñ neèūzü bi’llah dili ùutulmuş diğeri tedāvì içūn anı 

İstanbul’a getürüyormuş, muóibb-i ehl-i beyt ve Ùarìú-i Úādiriye’ye mensūb idiler. İrtesi gün 

sāèat birde İstanbul’a muvāãalat eyledim. Ber-muètād polisler “nereye müsāfir olacaúsıñ, úaç 

gün ùuracaksın” su’allerine başladılar Didim: “Allah İstanbulluñuzu size baàışlasun. Aúùarma 

ãūretiyle Bursa’ya gideceğim, telaş itmeyiñ.” Vay polisdeki ãurat. Bereket virsun bir hezeyān 

itmedi. Mudanya’ya Edremìd vapuru gidiyormuş 
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Gerçi İstanbul’da birúaç gün daha úalmaú isteyordum faúaù úandìl gecesi taúarrub itdiği 

gibi vālidem de Medìne-i Münevvere’den geldiği gibi èavdet de ideceğinden heman vapura 

atladım beş buçuúda óareket, on buçuúda Mudanya’ya muvāãalat itdi. Onbirde şimendufere 

binerek 1 Receb sene 1316 ve 2 Teşrìn-i åānì sene 1314 äalı günü aúşam Çehar-şenbe gecesi 

lehü’l-óamd Bursa’ya vāãıl ve der-gāha dāòil oldum. Vālidem Recebiñ yiğirmi dördünde èavdet 

itdi. Küçük birāderim Bursa’da úaldı, bi’l-āòire bir muèallime ile izdivāc itdi. Mūmā ileyhānıñ 

Sivas’a taèyìni üzerine Sivas’a gitdiler. Refìúası orada vefāt itdi tekrār Bursa’ya geldi. Bizim 

Midillulular’dan mektūblar geliyor daha bir óayli kimseleriñ intisāb arzusunda olduúlarını 

bildiriyorlar. Kemāl Efendi’niñ òānesinde baàçeniñ bir kūşesinde ufaú bir oùa olub orada yārān-ı 

åelāåe ùoplaşırlar, meóabbet iderler imiş. Faúìrden õikr itmek üzere me’õūniyet istediler, biz de 

müsāèade itdik. Bu münāsebetle beş on kişi intisāb itmeğe başlarlar, óattā Vayúala Cāmièi’nde 

de baède’ã-ãalāt úuèūden õikre başlarlar. Cemaat ùoplanır, o cāmiè şehriñ hicran bir ùarafı olmaú 

münāsebetiyle cemaèati pek az iken Cumèa ve Pazar-irtesi geceleri àalabalıú olmaàa başlar. 
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Faúaù cāmièden evvel äarı Baba didikleri Òristiyān Maóallesi’nde bir türbe ve bir oùa var idi. 

Bizim áālib Efendi’niñ dayısı Mevlevî muóibbānından birisi türbe-dār imiş. Evvelā orada õikre 

başlanıldı, óattā Hristiyānlar gelir,  
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belki Müsümañlardan ziyāde óürmet-kār bulunurlardı. Bā-òuãūã úomşulardan Heci 

Maàles Harelamyus isminde biri her gün gelir faúìrle görüşür idi. Faúaù ehl-i óased her yerde 

vardır. Midillu’da üç dört tekye var, güzel mürtefaè bir mevúiède Mevlevî-òānesi vardır, 

zāviyedir. Bir de Úādirî Tekyesi var, òāricesi yanmış yeñiden Semaè-òāne yapılmış, diğer úısmı 

nā-tamam úalmış. Bir de Ùarìú-i Sünbüliye’den Bālì-zāde Tekyesi vardır ki eñ zengìn ve 

maèmūru da odur. Birde müftî efendiniñ òānesi civārında bir mescid vardır ki ora da uãūl-i 

Naúşibendî icrā ider. Ùarìú-i Naúşibendiyeli orada õikri geçen Óacı Feyøu’llah Efendi’niñ menfì 

bulunduàu zaman neşr itmişdir. Müftî èAbdu’r-raómān Efendi maôanneden bir õāt imiş, maèa’t-

teessüf görüşemedim. Faúìr orada iken köye gitmiş bulundu. Sünbülî Şeyòi simāsındanda aòlāúı 

añlaşılır bir ãūrete mālik idi. Mevlevî Şeyòi Naôìf Efendi gelir gider, bize úarşu mültefit 

bulunurdu. Úādirî Şeyòi virgü úaleminde kātib, rind-meşreb bir õāt idi. Sünbülî Şeyòi bizle 

adaşdır, māókemede mi bilmem nerede aèøā imiş. Midillu aóālisi güft u gūya başlar: “Baú 

Mıãrîlere äarı Baba’da óaşyeten li’llāh õikr idiyorlar, öteki tekyeler mesdūd, vaøìfesini, 

taèāmiyyesini alub bir namaz bile úıldırmayorlar” dimelerine mebnî óased de başlar. Sünbülî 

Şeyòi Óākim Efendi’ye gider:“Efendim! Burada bir èArab var, kendi kendisine şeyòliği úurmuş, 
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bu ise muóālif-i uãūl ve úanūndur” diye şikāyet ider. Óalbuki bize müntesib olduàunu 

pek aèlā biliyordu. Bunuñ üzerine Óākim Efendi, bey efendiye bir mürāsele gönderir, O da bize 

yollar “aman buna bir çāre bulunuz” dirler ricā ider. Düşündüm; burada bir icāze yazub 

göndereyim, oña da bir úulb ùaúarlar. İyisi kendim gideyim didim, o vesile ile Cenāb-ı Pìri de 

ziyārete gitmeye úarār virdim. 

MİDİLLU’YA İKİNCİ SEFERİM 

Bin üç yüz on yedi senesi Rebìèu’l-āòiriniñ yiğirmi yedinci ve bin üçyüz on beş senesi 

Aàustosunuñ yiğirmi ikinci Pazar günü ãabaóleyin Bursa’dan şimenduferle on iki de óareket, bir 
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buçuúda Mudanya’ya muvāãalāt ve ikide Mudanya’dan úalúaraú altı buçuúda İstanbul’a dāòil 

oldum. Üsküdar’a dayı efendiye gitdim. Birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi de evde, nevbetçi imiş. 

Birāderim .............. sene ve 16 Eylül sene 1309 tāriòinde èasker olmuşdu. äoñra teõkere terk 

iderek mülāzım-ı åāni ve evvel ve bi’l-āòire ùabur kātibi olmuşdu. O gece orada meóabbetler 

itdik. Ferdāsı Pazar-irtesi Beşik-ùaş Neccār-zāde Tekyesi’ne gitdim. Şeyòi Rıøā Efendi Bursalı 

Nuèmāniyye Şeyòi meróūm Necme’d-dìn Efendi’niñ dāmādı Óacı Muhtār Efendi, Rūhî Efendi-

zāde Aómed Efendi, äādık Efendi’lerle birleşdik. O gece orada úaldım. äālı günü Úādirî-òāneye 

gidüb baède’õ-õikr İstanbul’a geldim. Óalama uàradım, oradan Olañlar 
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Dergāhına geldim. Çehar-şenbe günü Naômî ile birlikde Sirkeci’ye gelürken bizim 

Derviş Óamdi’ye rast geldik. Üçümüz Maúrì Köyü’nde èĀdil’i görmeğe gitdik. Bārut-òāneden 

èĀdil’i çağırtdıú. Gece beni ala-úodu. Ferdāsı Penç-şenbe günü Biñ-başı Óamza Aàa ile 

görüşdük, baèdehū İstanbul’a èavdetile èĀşır Efendi Kütüb-òānesinde İsmaèìl Efendi ile 

görüşüb on iki buçuú àuruşa bir èaraba kiralayaraú Óazret-i Merkez’e gitdik. Baède’õ-õikr 

èavdetle Óaydar Paşa’da bizim Óamdi’niñ úara-àoluna gitdim. Çünkü Óamdi o vaúit jandarma 

idi, o gece orada úaldım. Cumèa günü her ne úadar oronuñ seyr günü ise de úalmayaraú 

Üsküdar’a geldim. Úaraca Aómed’i ziyāret itdim. Bandırma Tekyesi’niñ yanına geldim. Hāşim 

Baba’yı ziyāret itdim, Cumèayı orada edā itdim, òuùbeyi şeyòi áālib Efendi düz, maúamsız bir 

ãūretde telúìn virir gibi oúudu. Teãādüf mevlūd var imiş ānı da diñleyerek baède’õ-õikr ãāóil 

boyunda gezdim. Aúşama efendi dayıma geldim. Cumèa irtesi günü ruòtıma geldim, teõkere 

baède’l-úayd Gürcî Úumpanyasınıñ Bandırma vapuruna bindim. İstanbul’dan çoú ãıúıldım, 

Zeyne’d-dìn’i de düşünüyordum, her ne ise vapur on birde óareket itdi. Deñiz øararsız, 

ãabaóleyin Pazar günü birde Geli-bolu, üçde Çanaú-úalèa’ya geldik. Aú-çay’a uàradı. 

äabaóleyin Mosúotya’ya, baèdehū Ayvalıú’a vāãıl oldu. İkide óareket itdi. Pazar irtesi günü 

ãabaóleyin bir furtunadır çıúdı. Midillu’ya yaúlaşdıú diye seccādeyi baàlamışdım óalbuki 

vapuruñ ãallanışı 
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bir ùarafdan, ötekiniñ berikiniñ öğürtüsü bir ùarafdan fenālıú virmeğe başladı. Biraz 

oúuyayım didim faúaù mümkin değil. Deñiziñ ùalgası bir ùarafdan vapurdaki ùāifeniñ kömür 
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çıúarmaları gürültüsü bir ùarafdan çoú muødarìb itdi. Bunda taórìrāt kātibi Rodos’a gidiyormuş 

biraz ānıñla da görüşdük ve’l-óāãıl Midillu’ya dāòil olduú. Kemāl Efendi’yi buldum, o gece 

orada müsāfir oldum. Kemāl Efendi düyūn-ı èumūmîyede kātibdir, pederi İsóaú Efendi de 

baúúallıú ider. Pazar irtesi günü aúşamı oldu, ihvañla görüşüldü bize tecdìd-i nisbet itmek üzere 

bi’l-vekāle Bekir Efendi baèøılarına ders virmiş, äālı günü şeyòimiñ aóbābı olan mutaãarrıf 

Hıfôî Paşa’ya virdiği mektūbu teslìm içūn gitmiş isem de o gün gelecek imiş, oradan äārı Baba 

didiğim maóalle geldik. Güzel bir oùa, bir de semaè-òāne gibi bir yer var. Bu gece orada ihvañla 

õikr itdik. Fi’l-óaúiúa èāşıú adamlar her birinde ceõbe-i ilahî ôuhūr itmiş. Çehar-şenbe günü bir 

yere çıúmadım, pek ruólu bir maóal, baèøıları yedi yerde maúāmı olan äarı äaltuú’dur deyorlar, 

Òristiyañlar da ziyāret idiyorlar. Aúşam üzeri ãāóil boyunda gezdim. Gece iòvān ùoplanıyor, 

kimi icāze yazar, kimi fetvā yazar, baèøı ları nuùuúlarımı, menåūr eåerlerimi yazar, óāãılı úalem 

oùası gibi. Penç-şenbe günü áālib Efendi’yle óukūmete gitdik. Mutaãarrıf Paşa, taórìrat 

müdìriyle faúìri aratmış, tabièî mektūbuñ mündericātını añladı. Kendisiyle mülāúāt itdik, iltifāt 

itdi. Nāzik bir õātdır. Atinalı èÖmer Paşa-zādelerden imiş ki Selānìk’de 
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Úara Baba Tekyesi’ni ióyā itmişler ve orada medfūndurlar. Baèdehū úalèaya çıúdıú. 

Yüz-başı Nūrî ve biñ-başı beyle görüşdük. Úalèa cerrāóı èOåman Efendi de òoş bir õāt. 

Mutaãarrıf Paşonuñ yanında iken uzun boylu, gül renkli şabúalı birisi geldi. Paşa úıyām itdi, 

benim başımda tāc var idi, gavura ayaàa úalúmaú münāsebetiz olacaú didim úalúmadım faúaù 

Paşaya úarşu èayıp da olacaú, faúìr de paşaya óürmeten biraz úımıldadım, ãoñra ãordum, didiler: 

Bu meşhūr Gürcì didikleridir ki Midillu’nuñ pek çoú yerini øabt itmiş. Úalèa cerrāóı didi ki: 

“Ben bu óerifiñ elinden çoú úahve içdim zìrā evvelce úahveci tābièi idi ãoñra Ôarnaú’ıñ yanına 

girdi. Gel zaman git zaman Ôarnaú’ıñ óüsn-i teveccühünü úazandı, dāmādı oldu, kendisine ortaú 

yapdı. Bundan ãoñra da úumpanya Gürcì nāmını aldı ve’l-yevm Almanya Úonsolosudur.” 

Óayret itdim. Bu gece Bekir Efendi’ye äarı Baba’da òilāfet virdim Bursa’dan bir tāc 

götürmüşdüm ilbās-ı tāc u óırúa iderek posta da çekdim. Yiğirmi beş úadar iòvānımız mevcūd 

idi, òoş meóabbetler oldu. Cumèa günü Çarşu Cāmièi’nde òuùbe oúudum, çoú kimseler memnūn 

olmuşlar. Aúşam üzeri Varya denilen mevúièe gitdik eõanda èavdetle bālāda yazdığım vechile 
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İstanbul’dan on dört müsāfirle Bursa’ya geldiğimizde müsafirlerden birisi de Şam Mollası 

bilmem ne efendiniñ kerìmesi Nāciye Òanımdı, O bi’l-āòire İsmail Óaúúı Bey  

106 

nāmında bir õātla izdivāc itmiş, o da Midillu’ya orman me’mūriyetiyle gelmiş imiş. Bu 

gece daèvet itdi. Gece tekyeye geldik uãūl icrā itdik. Cumèa irtesi günü Vayúala Cāmièi 

civārında ãāóilde gezdim. Bizim teehhül mevøū´-ı baóå oldu, oronuñ eşrāfından ve meclis idāre 

aèøāsından Rıfèat Bey’iñ kerìmesi içün söz oldu faúaù bizim áālib Efendi’niñ vālidesi rāøı 

olmadı. Çünki bir cihetden maèlūle imiş. Bu gece Kemāl Efendi’ye telúìn-i õikr itdik òoş 

meóabbetler oldu, èāşıúāne õikirler itdik. Pazar günü áālib Efendi ile úaplucaya gitdik, bizim 

Bursonuñkilere beñzemez, ılıú ãuyu var, ôannım makine vāsıtasıyla tesòìn idiyorlar. Gece 

mevlūd oúuduú. Mevlevî şeyòi, virgü me’muru, úalèā biñ-başısı, yüz-başısı, kātibi, cerrāóı, 

èOåman Efendi, eşrāf-ı beldeden bir óayli õevāt var idi. Der-gāh leb-ā-leb ùoldu, úapunuñ òārici 

bile óınca-óınc idi. Baède’õ-õikr gümrük muóāfaza me’mūru Aómed Efendi, úahveci Siyāhî 

Vāãıf, gümrük me’mūrunuñ maódūmu Nāfiõ Efendilere èarāúiye tebkìr itdik, intisāb itdiler. 

Óākim Efendi ile görüüşdük, Ùarìú-i Nakşiye’den müstaòlef imiş, òoş bir õāt. Óāãılı Cenāb-ı 

Óaúú ve erenlerimiñ himmetiyle güzel, óüsn-i úabūle maôhar olduú. Yalñız yuúarıda biraz baóå 

itdiğim Bālì-zāde şeyòi óasedinden çatlayacaú, maèa mā fìh Óākim Efendi’ye şikāyetiniñ de o 

derece ehemniyyeti yoú imiş, óattā yazılan mürāseleden de añlaşıldığı üzre nāzikāne ve 

dervìşāne bir istiòrācdan èibāretdir. Bunuñla berāber 
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icāzet virdiğimiz daha güzel oldu. Pazar irtesi günü äarı Baba’da oùurdum, Bursa’yı 

düşündüm, Zeyne’d-dìn’i düşündüm. Tuòafdır insonuñ èaúlına hep fenā şeyler geliyor. Bugün 

teõkereniñ úaydı içūn óukūmete çıúdım faúaù yemek vakti olduàundan áālib Eendi’ye bıraúdım 

èavdet itdim. Geceleri çoú oùurulduàundan uyúu biraz az geliyor, oùururken uyúum geldi 

yatdım. èAcāyib bir rüyā gördüm buraya yazmaàı münāsib gördüm: Bursa’da óukūmet 

caddesinden gelirken belediye çeşmesi öñünde meydanda Óüsni Bey’e rast geldim, elinde 

zenbil, pazardan geliyor, “ãafā geldiñiz” deyor. Çeşmeden ellerini yıúayor imiş, diğer 

òānedekileri görüyorum, dirken vālidem Medìne’den gelmiş “hah tamam paraları çıúar” deyor 

faúaù çoú param yoú diye birúaç àuruş viriyor isem de azınsayor. “Ā” didim, “ana bu bir 
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rü’yādır, bu naãıl şeydir, èalima’llah rü’ya Bursa’ya gelince size söylerim, bu gün pazar-

irtesidir, ben Midillu’da idim oradan Bursa’ya bir günde gelinmez, ben õāten Limni’ye gitmek 

üzre Bursa’dan çıúmadım mı, orasını ziyāret itmeden naãıl gelirim. Gözlerimde uyúu varmış 

şöyle úırpışdıraraú baúıyorum. Yārın Óacı Dāvūd vapuru var, gelecek Çehar-şenbe günü 

Limni’ye gideceğim de ondan ãoñra  Bursa’ya geleceğim, bu rü’yādır, bu görüşdüğümüzü 

òaùırıñızda ùutun da baúıñ, naãıl sözüm saóiódir” Didim, uyandım saèat ùoúuzmuş. 
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Bu gece bizim áālib Efendi ile èasker derviş Baórì’ye bìèat virdik. Taóãil-dar èĀrif ve 

Bekir Efendiniñ bacanağı yine Ùaóãìl-dār Caèfer Efendiler de intisāb itdiler, dersleri virildi. Beş 

on gün oùursam müntesibìn çoàalacaú maèa mā fìh Bursa’yı düşünüyorum, çocuàu merāú 

idiyorum. Bu gece uãūlümüz yine şevúli ve èaşúlı idi, mesmūèāta göre şeyòlerden biri 

mutaãarrıf paşaya äarı Baba’da õikr idiyorlar diye şikāyetde bulunmuş. Òristiyān āyini mi didi 

ne didi kim bilir faúaù Paşa ‘èAcāyib mey-òāneler, tiyatrolarda gezenleri menè itmeyoruz da 

Allah’ıñ ismini õikr idenleri mi menè ideceğiz, bu vicdāna ãıàar mı? èAúla muvāfıú mı?” dimiş. 

Óaúìúaten ãaóìó ise bir şeyòden bunun ôuhūru eècabü’l-´acāyibdir (femen eôlemü min men 

meneèa mesācida’llahi en yüõkera fìhe’smühū) menhiyesini de oúumamış, görmemiş. äoñra 

türbe-dārı iàfāl iderek anaótārı almışlar ya faúaù oña bedel úoca Vayúala Cāmièi mecmaè-ı 

iòvān maóall-i õikr-i zedān oldu, ātìde tafãìlāt vardır. Bu aúşam vapur gelecekmiş yaènì äalı 

günü aúşamı, deñiz pek úabardı, lodos úıyāmet úoparıyor, ãāóile indim baúdım ki ne vapura 

binilecek ve ne de gelecek. Óalbuki Óacı Davud’la Limni’ye gidecekdik óalbuki o dün aúşam 

geçmiş. Yaàmur fevúa’l-èāde, Midillu’lular ãalı-virmek istemez, her gece intisāb iden 

bulunuyor. Kim bilir onlarıñ göñlümü mānièoluyor. Bugün yeñiden teõkere aldıú ötekiniñ 

óükmü bitmiş imiş bu defèā Limni’den ãarf-ı naôar ideyim deyorum, rü’ya da 
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gördüm ya. Bu gece áalib Efendi baède’ù-ùaèām oùuracaú idik çünki yaàmurdan, 

furtunadan meydān yoú faúaù yatsu maóalli daèvetçi geldi. Bir iki kişi intisāb arzusunda imişler, 

bekleyorlar imiş, teãādüf bu ya o eånāda yaàmur da kesildi. Geldik tekyeye ôannım 

gidemediğimize sebeb bu gibi şeyler olmalı. Żabùiye on-başılarından Óacı İsóaú Efendi-zāde 

Óasan Efendi, Úanùarcı Meómed Aàa-zāde Naôìf Efendi, Muãùafā Çavuş-zāde Żiyā Efendi nām 
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kimselere de èarāúiye tebkìr itdik, derslerini virdik. Çehar-şenbe günü Şerìf Ebu’l-Óasan 

Óaøretleri’niñ ziyāretine gitdim. Óacı Feyøu’llah Efendi müridānından èAli Çelebi nāmında bir 

õāt da berāberimizde idi, èāşıú bir cān. Baèdehu biraz loúma itdim, uyúum geldi yine rü’yada 

İsanbul’a (oradan Bursa’ya gitmişim çeşmeden āb-dest aldım) vālidem, birāderim varmış. 

“Canım” deyorum “ben çanùayı Limni’de bıraúdım, yine daèvet ideceğim lākin Óaøret-i Pìr’i 

ziyāret itmeden naãıl oldu da geldim.” Uyandım àālibā bu defèā Limni’ye èazìmetden maórūm 

olacaàım gibi. Bu gece Penç-şenbe gecesi olmaàla õikr gecesi taèyìn itdim. Baède’õ-õikr 

Muãùafā Aàa ile Aómed Efendi intisāb itdi. Bizim teeòòurumuz bu hiõmetler içūn olmalı ki 

gidemiyorum, mevāniè ôuhūr idiyor. Herkesde şevú, èaşú fevúa’l-èāde, õāten öyledir. 

Meşhūrdur ki peyàemberler bile kendi vaùanında peyàamberlik idemezmiş, 

Kişi kendi vaùanında ne úadar aèlādan 

Olsa esfeldir ānıñ úadri yine ednādan 

Úaèr-ı deryāda ikendir bulamaz kıymetini 

Başlar üzre yeri vardır çıúacaú deryādan. 
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“Küllü cedìdin leõõeh” dirler. Faúaù orada tekyeler úapalı olduàundan feyø-i ùariúat neşr 

olamamış. Bu gece ôuhūratda bir şeyò daha taèyìn itmişim, maèa hāõā Bursa’ya gelmişim 

eşyaları götürecek kimse yoú. Bizim óāfıôa òaber gönderiyorum O da èaraba ile úırú nerd-

bāndan çıúıyor, bizim derviş èArab Vāãıf eşyāları getiriyor Tekyeden içeri giriyorum kimseler 

yoú, elimi yüzümü yıúarúen Zeyne’d-dìn geliyor, anı severken èArab Bacı vesāirler geliyor. 

Kāàıddan ùorba içūnde biraz para var, baúıyorum vālidem de gelmiş, òıãm u aúrabā ùoplanmış 

añlara gücendiğimden vālidem barışdırmaú istiyor ve’l-óāãıl tuóaf tuóaf rü’yālarla bir telāş 

içūnde uyandım. Penç-şenbe günü der-gāhda oùurdum. Gece uãūlden ãoñra Baúúal Óasan 

Efendi ile úalèa maóallesinden Ferhad’a èarākiye tebkìr itdim. Cumèa günü òuùbeyi yine faúìr 

oúudum baèdehu der-gāha Mevlevî şeyòi geldi, Óākim Efendi le görüşdük, Midillu’u èAsker 

Receb’e èarākiye tebkìr itdim, derslerini virdim. Dimek úaldıàımızıñ sebebleri bunlar imiş. Bu 

gece loúma Nāfiõ Efendi’niñ òānesinde idildi, aúrabālarından Óoca Bekir Efendi, görüşdük. 

İèdādiye muèallimlerinden Veysel Efendi geldi. Bu gece vapur gelecekmiş, Óacı Dāvūd 

Úumpanyası’nıñ imiş. Saèat yedide ãāóile geldik Ancaú daha vapuruñ vürūduna epeyce vaúit 
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var. Gümrük oùasında oùurduú, birer ãāleb içdik. Sekiz buçuúda vapur geldi, ãandala bindik, 

Bekir, Kemāl, áālib, Nāfiõ, Aómed, èĀrif Efendilerle Ferhad iskelede vedaè itdiler. Diğerleri 

Derviş Vāãıf da olduàu óalde vapura geldik. Onlarla da vedaè itdik. Fi’l-óaúiúa göñüller 

birbirine merbūù olduàundan ayrılmaú biraz güç oluyor, aàladıú ãızladıú tekrār görüşmek 

temenniyātıyla ayrıldıú. Vapur muntaôam, 116 adım boyu, 16 adım eñi var. Saèat onda óareket 

itdi. Cumèa irtesi günü 
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Saèat ùoúuzda Çanak-úalèa’ya geldik, eõanda Gelibolu’dan geçdik. Pazar günü ki 

Bursa’dan çıúalı yiğirmi iki gündür. äabaóleyin sāèat birde İstanbul’a vāãıl olduú. Yine aúùarma 

ãūretiyle Edremid vapuruna binerek üçde óareket, yedi buçuúda Mudanya ve sekizde 

Mudanya’dan óareket, ùoúuz buçuúda Bursa’ya muvāãalāt eyledim. Cemāõiye’l-ūlānıñ on 

ùoúuzu sene 1317 ve Eylülüñ on ikisi sene 1315 idi burada teehhül itdim. 

İZNİÚ’E èAZiMETİM 

Artıú Bursa’dan òārice óareketimde yazılmasını münāsib gördüğümden bu seferi de 

muòtaãaran yazacağım. Eşref-zāde Óaøretleri Pirāye ùarìúindendir. Úādiriye’den bir şuèbedir, 

Óacı Bayram Velì’ye dāmād olmuşdu, terceme-i óāli Yādigār-ı Şemsî nām eåerimiñ maùbūè 

úısmında vardır. Ceddim Óaydar Efendi’niñ òulefāsından Bursa’da èAbdu’r-rezzāú Der-gāhı 

şeyòi Esèad Efendi’niñ maódūmu Şeyò Óāfıô Nazìf Efendi de babası gibi ceddimiñ òalìfesidir 

ve dayım meróūma da òilāfeti ol virmişdir. Vefātından ãoñra maódūmu Esèad Efendi ile 

görüşürüz, èādetā aúrabā gibi sevişiriz. Yine Eşref-zādelerden İzniú ve İncirli Tekyesi Şeyòi 

olub bi’l-āòire Aómed áazzì Der-gāhı da èuhdesine tevcìh olunan Şeyò Sırrî Efendi de ceddim 

Óaydar Efendi’niñ küçük kerìmesi Saèdiye Òanımla izdivāc itmiş 1297 tarìòinde tevlìd itdiği 

çocuú münāsebetiyle óastalanaraú orada teyzem vefāt itmiş ise de Sırrî Efendi ile úarābet-i 

cehriyeden ùolayı sevişirdik. Bu münasebetle İzniú’e gitmeği ve Eşref-zāde  
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Óaøretleri’ni ziyāret itmekliğe pek arzu-keş idim. Ùuruú-ı müteèaddideye mensūb 

meşhūr áaååābî-zāde Reşìd Bey Bursa’da müddeèì-i èumūmî idi. İzniú’e maèa èāile gitmekliği 

úarārlaşdırmışlar, faúìre de teklìf itdiler. Canıma minnet didim, 10 Õi’l-óicce sene 1317 ve 28 
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Mart sene 1316 tāriòinde äalı günü bayram namazını edā iderek maóall-i ictimāèa galdik 

èarabalar óāøır idi. Reşìd Bey maèa èāile, Sırrı Efendi keõa. Reìsü’l-meşāyıò Şeyò Vaóyî 

Efendi, Seyyid Uãūl Şeyòi èAbdì Efendi, faúìr bilā èāile ve lā àāile èarabalara bindik. Gemlik 

ùarìúiyle Pazar-köy’e geldik. Oronuñ eşrāfından biriniñ òānesinde müsāfir úaldıú. Tuóaf bir 

òaùırādır: Vaóì Efendi ikindi namazında imam oldu faúaù vaúitde geç olmuşdu Óaøret aúşam 

namazı ôann itdi, cehr itdi tabièì ãoñra òāùırına geldi secde-i sehv itdik. İrtesi gün ùoàrı İzniú’e 

vāãıl olduú. Cenāb-ı Eşref-zāde èAbdu’llah er-Rūmî Óaøretleri’niñ ziyāretiyle müşerref olduú. 

Óaúìúaten türbe-i şerìf óalāvetli olduàu gibi eånā-y-ı teveccüh de insonuñ èaúlında, fikrinde 

òāùırāt úalmayor. Gerçi türbe müzeyyen, çinileri yazılarla donatılmış ise de bizim teveccühümüz 

ānıñ cihet-i rūóāniyesinedir, ãanduúasına, tezyìnāt-ı ôāhiriyesine değildir. Baède’z-ziyāre şu 

úıtèayı söylemişdim ki buraya derci münāsibdir: 
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Cebhe-sāy oldum bu gün Sulùān Eşref-zādiye 

Úatè-ı ümìd eylemem feyøi baña şāyān olur. 

Bende-gān-ı evliyā ãūretde derviş olsa da 

èĀlem-i maènāda şeksiz şāh-ı èālişān olur.  

12 Õi’l-óicce sene 1317  

Eşref-zāde 874 de irtióāl itmişdir. Birúaç gece güzel meóabbetler itdik. Reşìd Bey’e 

şaşardım, yaz ve gece úıãa, saèat beşe úadar oùuruluyor, müdìr, óākim, eşrāf-ı memleket geliyor, 

herkes gidiyor yatarız, bir iki saèat ãoñra “ Yā Hū” diyerek Úoca Reşìd Bey gelir ãabaó 

namazına úaldırır. Yine orada bir òāùıra daha var; Óacı Cavcav deyorlar bir úalender, biraz 

mecõūb baèøan ileri geri sözler ãarf ider, içimizden baèøıları iètirāø idiyor. Úalben ve àıyāben 

èaleyhinde bulunuyorlar faúaù o söyledikce faúìre te’vìlleri deróal èayān olurdu. Meåelā deyor 

ki: “Allah faúìrdir, ben zenginim.” Bizim efendiler: “Hey kāfir, hey zındıú,” deyorlar. Faúìre lāc 

olan òāùıra ise müşrikìniñ lisānından olan “inne’llahe faúìrun ve naónü eàniyā” āyetini ìmā gibi 

geliyordu. Orada furuna girmiş yiğirmi otuz oúúalıú bir úütüğu ayaàında naèlinlerle tekyeye 

getirmiş tuóaf bir fuúarā idi. Müddeèì-i èUmūmî Bey ānı birlikde Bursa’ya getirdi, müddet-i 

medìde yanında iskān itdi. Üç gün ãoñra èavdete karār virdik. Bu defèā Yeñi-şehir ùarìúini 

iltizām itdiler. Hava da pek, 
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pek güzel idi faúaù bayır dik olduàu gibi yollar da burúuú olduàundan úasabadan 

getirdilen birúaç kişi èarabaları arúadan úaúmaú, úadınlardan mā-èadā erkekler itmek ãūretiyle 

tepeye çıúıldı. èAbdì Efendi àāyet tuóaf, nekre, laùìfeci idi. Artıú yollarda birbirimize laùìfeler 

iderek çıúdıú, çıúdıú ama epeyce de yorulduú. Nihāyet Yeñi-şehir’e geldik. Úāim-maúam Bey 

meşhūr Edhem Paşa, müddeèì-i èumūmîyi görmeğe geldiler. Her birimizi bir yere müsāfir 

itdiler. Orada birúaç der-gāh vardır; Eşrefiye’den Muãùafā Efendi’niñ Tekyesi’nde gece ictimaè 

idildi, muúābeleye girildi faúaù yoràunluàum ãoñ derecede idi ayaàımı úaldıramayor idim. 

Evrād-ı şerìf oúundu, işitemediğim bir maúamla tevóìde başlanıldı. Ara-ãıra Úasìde-i Bür’e’den 

de bir beyt dik perdeden oúuyorlar. Biz yoràunluàu unutduú. O gece sāèat beşe úadar belki daha 

ziyāde õikr devām itdi. Yeñiden óayāt geldiàini ùuydum. Yeñi-şehir’de Genç Baba Tekyesi ki 

Rifaèiye’dendir, şeyòi Úudret Efendi imiş, Bursa’da Rifaèî Der-gāhında vekāletde bulunmuş 

imiş, onuñ oàlu Şükrü’llah Efendi şeyò olmuş. Postìn-pūş Baba Tekyesi var ve äālió Efendi 

Tekyesi var. İrtesi gün yine arabalara binerek 15 Õi’l-óicce sene 1317 ve 2 Nisān sene 1316 

Pazar günü Bursa’ya geldik. Bu İzniú’e birinci seferimdir, bir daha gitdim ki o vaúit bir gece 

úalaraú irtesi gün èavdet eylemiş idik. 
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LİMNİ’YE DÖRDÜNCÜ MİDİLLU’YA ÜÇÜNCÜ SEFERİM 

İhvondan mütevāliyen mektūblar geliyor, Limni’de de Bektāşîler çoàalıyor óattā 

Óaøret-i Pìr’i kendilerinden èadd idiyorlar imiş. Bir gün orasını øabù ideceklerini muóibbān-ı 

Mıãriye’den dìvān-ı muóāsebāt reisi olan Zühdì Bey pederimiñ óayātında Bursa’ya gelmiş bir 

gece der-gāha gelerek der-gāhıñ mesdūd olduàunu görmüş, faúìr de türbeleriñ úandillerini 

uyandıraraú yuúarı, dayım Óacı Nūrî Efendi’niñ der-gāhına çıúacaúdım. Pederim, vālidem 

evvelce gitmişler idi çünki o gece bir úandil gecesi olub bizim der-gāh ise Cumèa geceleri āyin 

icrā olunub sāir vaúitler açılmazdı. Faúìr şeyò olduúdan ãoñra úandillerde, Ramaøan’da, 

Muóarrem’de açar idim ya her ne ise. İşte õāt didi ki: “burası āsitānedir, úandil gecesi 

açılmamaú muvāfıú değildir.” Fi’l-óaúìúa mekān iètibāriyle öyle ise de bir kerre èādet olmadıàı 

gibi āsitāne deyince de Āsitāne-i Úādiriye, Mevleviye, Bektāşiye ôann olunmasun, yüz üç àuruş 

taèāmiyeden başúa vāridātı da yoúdur. Bu ãancıyla berāber didiki: “Ùarìú-i Mıãrî nazlıdır, 
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Bursa’da bir iki tekye var, Selānìú ve İzmir’de de öyle. Aúşama ãabaóa pìriñizi Bektāşîler øabt 

idecek, münāvebeten her sene birer şeyò gitse orada òalúı teşvìú itse, ùarìúiñiz neşr olunsa güzel 

olmaz mı?” Faúìr o vakit on beş on altı yaşında vār idim. Benim úulaàımda bu söz úaldı bunuñ 

içūn ara-ãıra 
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Limni’ye gitmek ve Óaøret-i Pìr Efendimiz’i ziyāret ve aòõ-ı feyø-i maèneviyeye 

maôhariyet arzusu faúìrde cāy-gìr-i øamìr olmaàla bi-luùfihì Teèālā ve bi-himmet-i pìr, arzumuz 

vechile èazìmetim oraca òalúda iyi bir inùibāè óuãūle getirdi ki zìrde görüleceği vechile úandìl 

gecesi olan aóvāl delìl-i kāfìdir. 14 Cemāõiye’l-āòire sene 1318 ve 26 Eylül sene 1316 äalı günü 

sāèat on ikide der-gāhdan çıúdım, istasyona geldim. Birde şimendufer óaraket itdi, üçde 

Mudanya’ya muvāãalat ve Mudanya vapuruna rākiben aúşam üzeri sāèat onbirde rıòtıma çıúdık. 

Ber-muètād teõkere úaydı, óamallarla uàraşaraú güç óal ile yaúayı ãıyıraraú Üsküdar’da 

yarımda efendi dayımıñ òānesine geldim. Óalbuki benim bildiğim evden çıúmışlar araya araya 

bulduú. Çehar-şenbe günü Úādirî-òāneye gitdim, bizim èAbdì Efendi’yi aradım, bulamadım. 

äoñra Vezir Òanı’nda iòvānımızdan Úunùuracı Şākir’i buldum. O gece óalamda úaldım. Penç-

şenbe günü Ùaş Úaãab’da Ünzile’niñ úocasını buldum. Oradan Haøret-i Merkez’e gitdim 

maèlūm ya Óaøret-i Merkez bizim içūn benim āsitāne ãayılır, Haøret-i Pìr’iñ birāderi ve 

dördüncü şeyòim ve èamucamız orada medfūnlardır. èAbdì Efendi orada idi, şeyò efendi Bey-

úoz’da imiş. Baède’õ-õikr oradan Beyler-beyi’ne İstavroz’da Bedevî Der-gāhı’na geldim. Fakaù 

faúìr Çengel-köyü’ne çıúmışım tekrār bir úayıàa binerek der-gāha geldim. Óaøret-i Seyyid 

görünce “oo mā-şa’llah Efendim buyurun buyurun” diyerek fevúa’l-èāde òürmetde bulundular. 
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Seyyid Efendi Óaøretleri’yle Bursa’da teşerrüf itmişdim. Yukarıda İzniú’e èazìmetimiz 

münāsebetiyle ismi geçen Müddeèì-i èUmūmî Reşìd Bey’iñ Seyyid Efendi’ye nisbeti vardır, o 

münāsebetle Bursa’ya daèvet itmiş, onlarda teşrìf itmişler idi. Maèlūm ya çoú kimseler beyler 

müsāfiri diye ziyārete geliyorlar, faúìr de görüşmek istedim çünki Seyyid saóìóu’n-neseb imiş. 

Óattā der-gāhıñ şeyòi Óüseyin Efendi’ye olunan maènevî işāret üzerine mūmā ileyhi Beyrut’dan 

daèvet iderek der-gāhı úaãr-ı yed itmiş diye işitmiş idim. Birúaç gün ãoñra bir gece faúìr de 

gitdim meğerse o gece úapluca yatısına gitmişler maózūnen èavdet itdim. Gece rü’yamda 
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müsteùìlü’ş-şekl bir ãofada oùuruyoruz, àarb ùarafında óareme giden bir úapu var, ãofonuñ bir 

úısmı bir arşun úadar yüksek. Dirken “şeyò efendi geliyor didiler” úıyām itdik, baúdım 

esmerü’l-levn ve cübbe, başında siyāha meyyāl yeşil destār var, elini öpdüm muãāfaóa itdiler ve 

alnımdan öpdüler. Uyandım, didim maózūnen èavdetim bu ôuhūrāta sebeb oldu. Bir iki gece 

ãoñra gitdim Allah óaúúì-y-çūn rü’yada naãıl gördüm ise oùurduàumuz oùada öyle bir úapu var 

idi. Sìma, şekl ü şemāil óattā destārı daòì öyle idi. Çoú iltifāt itdi, baèøı õevāt daèvet idiyor, 

zengìn şeyòler çaàırıyor, Faúìr arzu idiyorum faúaù vaúit müsāèid değil çünki yalñız şeyò efendi 

değil ki. Bey-efendiniñ èavānesi çoú, çaàırsam bir dürlü çaàırmasam bir dürlü. 
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Cumèa günü muúābeleye girdik, èArabî Tevóìd ùuymuşduk gözlerim úapalı, Yā Allah 

Yā äamed’i, istimdātı oúuyordum niyāzım bitdi, tevóìd úısmı oldu, gözlerimi açdım bir de 

baúdım óaøret gelmiş yanıma oùurmuş aàlayor, óaúiúaten çoú sevindim. İki üç ay úadar 

Bursa’da úaldılar her hafta der-gāha teşrìf itdiler ve Reşìd Bey’e de mesmūèāta göre faúìr içūn 

taúdìrāt da bulunmuşlar. Bir gece Muòtar Paşonuñ úarın-daşı èAli Baba var idi. O da dāimā paşa 

birāderinden baóå iderdi, yine Yemen meselesini açdı, Zeydîleri bir lisān-ı teşrìf ile yād itdi. 

Şeyò Efendi’niñ yüzüne baúdım, O da añladı güldü. O vaúitde óaøretiñ sürèat-i intiúāline ve 

mesleàine vāúıf oldum. İşte müsāfir olduàum gece Bursa’da bir vaúèa olmuş ānı ãordular, o da 

iòvānından Şevúî Efendi nāmında bir õātıñ bì-gāne úalan oàlu Úara Muãùafā óamamında 

vefātıdır. Óattā èavdetimde bizim der-gāhda yetmiş biñ tevóìd oúutdurmuşlar idi. Didim: 

“Efendim! Faúìr äalı günü óareket itdim ki vaúèa da o gün vuúūè bulmuş òaberim yoú.” Her ne 

ise baède’ãalāt muètādları vechile bir mevôièa ìrād buyurdular ve meşúiyāt-ı òamseye dāir olan 

āyet-i celìleyi tefsìr itdiler ki “bi-eyy-i arøın temūt” muúteøāsınca Şevúì Efendi’niñ çocuàu da 

Bursa’da vefāt itmiş, 
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 Murādiye’deki Beşikçiler Úabristanı’na defn eylemişler, muntaôam úabr yapdırmışlar 

idi. Faúaù orasını baàçe yapacaàız diye yarı çürümüş yarı çürümemiş cesedleri bile civārındaki 

mezarlıàa naúl itdikleri eånāda Şevúì Bey’de ôannım oàlunuñ baúiyye-i èizāmını Óamza Bey 

Úabristanı’na úaldırmışdı. Her ne ise o gece õikrde fātióalar virdi, úıyām İsm-i Celāli’ni faúìre 

tevdìè itdi, gece saèat altıya úadar ãoóbet -i èārifānelerinden müstefid buyurdular. Haøretiñ èilm 
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u faøl-ı kemāliyle berāber Edebiyāt-ı èArabiye’de de yed-i ùūlāsı var idi, zìra Maúāmāt-ı 

Óarìrî’’den baèøı maúamları ezber oúuyuvirdiler. Limni’ye èazìmetimi añlatdım didiler: “Bizim 

Nesìb Çanaú-úalèa’da müddeèì-i èumūmî muèavinidir, uàrarsañız şu ve şu şeyleri şöyle itsūn” 

gibi baèøı  şeyler óavāle itdi. Óālbuki ben oradan beş on def‘alar geldim geçdim, ne Geli-

bolu’ya ve ne de Çanaú-úalèa’ya çıúmadım, çıúamadım. Çünki vapur baèøan bir sāèat veya daha 

faøla veya az ùuruyor, inüb bindiğine değmez faúaù bu sefer çıúdım ve Nesìb Bey’le görüşdüm 

ki faúìr bunu Seyyid Efendi’niñ taãarrufātından èadd idiyorum. Gece yatdıú faúaù oronuñ sivri-

sineği de Maúri Köyü’nden geri úalmayor. İrtesi Cumèa günü baède’l-vedaè İstanbul’a geçdim. 

Her yere girub yemek yemeğe utanıyorum, bu da tuóaf bir meseledir. Ne ise Cibālì’ye úadar,  
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orada biraz yemek yedim. Eyüb Sulùan’a èazìmet ve Cumèa namazını edā ve ziyāret i ìfā 

iderek tekrār Cibālì’ye geldim. Un-úapanı’ndaki Rifāèî Der-gāhı’na gitdim, evrāda başlamışlar 

faúaù şeyò efendi gelmemiş, İsm-i Celāl’de meydanı faúìre virdiler bu günlerde göñlüm faøla 

ıôùırābda idi çünki Eylülüñ nihāyeti ki Tāce’d-dìn’iñ vefātına müãādiftir. Cumèa günü de der-

gāhda bulunamadıàım maòzūniyyeti müteøammim olunca iyice te’sìr yapdı. Māşiyen 

Úöprüce’ye geldim acentelere ãordum, İzmir’e Cumèa irtesi günü posta var imiş, bu sefer 

İzmir’den Midillu’ya oradan Limni’ye geçmek fikrindeyim, baúalım İzmir Mıãrî Şeyòleri ne 

èālemdidir? Çünki bir ùarìúat-nāme yazmaú isteyorum, olurki bizim bilmediğimiz baèøı erkān-ı 

ùarìúatimiz vardır, bunuñ içūn İzmir’e gitmek istiyorum. Üsküdar’a geçmek üzere bindiğim 

vapur äalacaú’dan geri döndü, her ne ise meram añlatdıú da diğer vapurla Üsküdar’a geldim. O 

gece sāèat altıya úadar meóabbetler itdik. Cumèa irtesi günü eşyamı alaraú Úöprüce’ye geldim 

birādere rast galdim baèdehū øābıùa úapusunda teõkeremi úayd itdirdim. O da bir mesele; 

óerifler birbiriniñ yüzüne baúıyor ãoñra birisi: “Neye úayd itdik” didi, o da bir şey’ mırıldandı, 

didim şimdi müsāèade itmezlerse işimiz var, ne ise Allah baãìretlerini baàladı, teõkeremi aldıú. 

O günler de yine pek ãıúı idi veyāòūd iş-güzarlık olsun diye yoúdan iş çıúarmaú, sadāúat 

göstermek isteyorlar àaraø-kārlıúla. Óāãılı Yunan Úumpanyasınıñ Teriko Vapuru gidiyormuş, 

acenteden bileti aldım vapura geldim çoú da eşyā aldı, gece sāèat birde óareket itdi. 
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Ferdāsı Pazar günü sāèat üçde Geli-bolu’ya geldik. Vapurda Ùalya’dan Balı-kesir’li 

Meómed Bahāü’d-dìn Efendi ile aóbāb olduú. Geli-bolu’da vapur iki sāèat úadar úalacaúmış, 

ikimiz Yazıcı-zādeyi ziyāret úasdıyla çıúdıú, úoşa úoşa giderek kendisini ve birāderi Aómed 

Efendi’yi ziyāret eyledik, óaùù-ı destiyle olan Muóammediye’yi gördük tābān maóallini ve Ùaraf-

ı Peyàamberî’den çizilmişdir denilen maóallini gördük. Yazıcı-zāde Haøretleri kibār-ı 

evliyāu’llah’dandır, Óacı Bayrām-ı Velì òulefāsındandır, Muóammediye’si meşhurdur. 

èAvdetde türbe-dār úapuyu úapamış, her ne ise temūr parmaúlıúlardan atlayaraú çıúdıú vapura 

geldik. Türbesi açıúdadır maèa mā fìh orada, İzniú’de Eşref-zāde’de ve bir de Bursa’da Óaøret-i 

Emìr’de ùabièì Óaøret-i Pìr’de bu dört maóalde eånā-y-ı ziyāretimde maddî-maènevî, dünyevî-

uòrevî hiçbir òāùırā úalmamışdır ve gelmemişdir. Hele Yazıcı-zāde’niñ türbesi açıúda olduàu 

óalde bir rāyıóā-i maènevî istişmām itdimdi ki öyle úapalı türbelerdeki èud aàācı úurusu gibi 

úoúulara beñzemeyordu. Muóammediye’yi 853 te’lìf itmiş, 855 de irtióāl itmişdir úaddesa’llahü 

esrārahümü’l-èaliyye. Yedide óareket itdi, onda Çanaú-úalèa’ya geldi, orada da dört sāèat 

úalacaú imiş bi’ù-ùabiè çıúdıú. Seyyid Efendi Óaøretleri’niñ óavāle buyurduúları mes’eleleri 

maódūmları müddeèì-i èumūmî muèāvini Nesìb Efendi’ye teblìà itdik, bizden evvel mektūb da 

gelmiş. Bu ziyāreti didiğim gibi mūmā ileyhiñ taãarrufātından èadd idiyorum. Çünki şimdiye 

úadar Çanaú-úalèa’da vapur bu úadar ùurmadıàı gibi bundan ãoñra da 

122 

ùurduàuna teãādüf itmedim. Çanaú-úalèa’da aşçıda yemek yedik, Ùarìú-i Saèdiye’den bir 

tekye ziyāret itdik, èUşşāúiye’den Şeyò Aómed Efendi ie görüşdük, vapura èavdet itdik, gece 

bir buçuúda óareket itdi. äabahleyin ikide Midillu’ya geldik, bir sāèat úadar ùuracak imiş 

çıúdım, Aómed, Muãùafa, áālib, Kemal, Vāãıf, Nāfiõ Efendiler geldiler bir úahve içdim tekrār 

vapura geldik. Pazar-irtesi günü sāèat on birde İzmir’e vāãıl oldum. Úordon’da bir úahve içdim 

bir óamala eşyayı virerek ùarìú-i Mıãrîyye’den Şeyò èAli Efendi Der-gāhına geldik. Úapular 

muókem, divarlar muntaôam faúaù mesdūd. Her ne ise óarem úapusundan şeyò efendiyi ãorduk, 

Bursa’dan Mıãrî şeyòi olduàumuzu añlatdıú içeruya girdik. Bu der-gāha pederimle 1288 

tārìòinde gelmiş, ol-vaút post-nişìn Şevúu’llah Efendi idi, şeyòimle de úurbiyyetleri vardır. Bu 

deèfa şeyòi Bedre’d-dìn Efendi idi. Mūmā ileyh bi’l-āòire geldi, ãuāl ve cevāb añlaşdık. Bu õāt 

geçen sene İzmir’de vefāt itmişdir, Óaøret-i Pìr’e muèteriø imiş diye işitmiş idim, müsāfir 
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olduàum eånāda pek de çoú görüşemedim çünki meşàuldü; maókemede aèøālıàı, bilmem nerede 

vaøìfesi var imiş. O günlerde Çeşme úāim-maúāmı olan dāmādı da gelmiş telāşeli bir işleri var 

idi. Her ne ise bir iki gece ãoóbete úoyulduú gerçi baña úarşu Óaøret-i Pìr óaúúında bir iètirāøda 

bulunmadı faúaù ùarìúate de bì-gāne ùurduàu añlaşıldı, olduúça èilmi de, maèlūmāt-ı øarūriyesi 

var, tabièî úanūn-şinās ki maókemede aèøā olmuş. Bizim merak tekyelerde 
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olduàundan yoràunluàa, uyúusuzluàa baúmayaraú der-gāh ãordum. O gece Emìr Sulùān 

Der-gāhı var imiş bir adam úatdılar gitdim, Seyyid Mükerremü’d-dìn nāmında bir õāt 

medfūndur. Mora Yeñi-şehirli ùarìú-i Saèdiye’den Şeyò Meómed Efendi de oraya defn 

olunmuşdur, øannım vafātı 1302 olacaúdır. èArabî ve Fārisî’ye ve fünūn-ı àarbiyeye āşinā-

yezdān idi, Dìvān’ı da vardır ve hep taòalluã iderdi. Büyük maòdūmu èAzìz Efendi Medār 

Köyü’nde Tekye inşā itmiş, küçüğü Ferìd Efendi fuøelādan idi. Bālāda sebú itdiği üzere Óāllaç 

Baba Şeyòi èAli Efendi, tekyesini mūmā ileyhe úaãr-ı yed idüb kendisi ùarìú-i Naúşiye’den 

Aómedü’l-Buóārî’ye geçmişdi. O gece der-gāh çoú àalabalık idi, Şeyòi Óüseyin Efendi 

nāmında bir õātdır, onuñ da şeyòi Maànisā’da Ùarik-i Rifaèiye-i Muèārefiyye’ yi neşr iden 

Anùaúyalı Óasan Efendi’dir. Ayrılıú øımnında İstanbul’a gidiyormuş o vesile ile o gece O da 

der-gāh da bulundu, òoş, èāşıúāne bir meóabbet oldu. Oùururken úapudan bir õāt göründü, 

sìmāsında āåār-ı mücāhede èāşikār, başında tāc-ı Mıãrî ile vechesi tāb-dār. èAcaba bu õāt kimdir 

dirken Şeyò Cemāl Efendi gerekdir didim ve de öyle imiş bi’l-āòire görüşdük. Pederleri Atinalı 

Şeyò Emìn Efendi nāmında bir õāt idi, 1292 tāriòinde İzmir’de beş altı ay oùurduàumuz eånāda 

der-gāhına gider ellerini öperdim. Üç maòdūmu var idi; büyüğü Muóyi’d-dìn, ortancası 

Cemāle’d-dìn, küçüğü Emìn Efendiler idi. Muóyi’d-dìn Efendi’niñ tekyesi başúa, 
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Cemāl Efendi’niñ ki başúadır. Ôannım esāsen orası Úādirî Tekyesi imiş ki evrād-ı 

Úādirî oúurlardı, òoş Cenāb-ı Pìr’iñ Ùarìú-i Úādirî’den de teberrüğü vardır ya. Baède’õ-õikr 

èavdet itdim. Bir parça meóabbetden ãoñra yatdım. äabaóıñ ikisinde úalúmışım. äalı günü 

Muóyi’d-dìn Efendi’niñ ikinci oàlu fuøelādan ve müderris dimekle maèrūf èAli Efendi ile 

görüşmek üzere gitdim bulamadım. Baèdehū Tilkilik’de bir úahve, bir nargile içdim, oronuñ 

nargilesi pek meşhūrdur. Baèdehu Şeyò Cemāl Efendi’niñ der-gāhına geldim. Mā-şa’llah bir 
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düzine evlādı var, õikr arasında Óaøret-i Pìr’iñ “tā ezelden beri biz bu èaşú içūnde rüsvāy 

olmuşuz” nuùúunu oúudular, óālā o ses úulaàımdadır. Şeyò Efendi’niñ faúr óāli var iken yine 

evladlarını, èāilelerini óüsn-i idāre idermiş. Baède’õ-õikr èavdet eyledim. Çehar-şenbe günü 

Úordon’a indim, teõkeremiñ muèāmelesini yapdırdım. Baãma-òāne civārında oùururken bizim 

Çehar-şenbe Şeyòi’niñ birāderi imiş geldi görüşdük. Gece Úadife Úalèası’na úarìb Semānì 

Tekyesi’ne gitdim. Bu, ùarìú-i Òalvetiye-i Şaèbāniye şuèabātından Muãtafa el-Bekrî şuèbesinden 

ayrılmış bir úol imiş. Güzel, cemèiyetli meóabbetler oldu. İzmir,  Selānìk fevúa’l-´āde maèmūr, 

ticāret-kāh olduàundan der-gāhlar da maèmūr, cāmièler de. Zavallı bizim faúìr Bursa’mız ne 

eàniyāsından, ne fuúarāsından bir ãāóib-i òayr çıúub da ne cāmiè ne tekye yapdırır. Vāúı´an 

İslam’ı çoú, òocası bol deniyor õāten böyle olduàu içūn de teraúúì idemiyoruz ya. Limni’ye 

posta bir hafta ãoñra imiş, óalbuki ùurmaú istemiyorum ãıúıldım. 

125 

Birúaç gün de Midillu’da iòvānımızla görüşmek de òoş olacaú. Penç-şenbe gün İzmir’i 

gezdim. Söğüdlü Penbe Òanım’ıñ zevci ve Tevfìú Efendi’niñ pederi èAli Efendi’yi gördüm 

memlekete gidemediğini añlatdı, óalbuki èāilesiyle oàlu bì-kesdir. Bunuñ pederi üçyüz tāriòinde 

Bursa’ya gelmişdi, Ùarìú-i Şaèbāniye meşāyıòından idi, o vesìle ile görüşmüşdük, kendisiniñ 

Bursa’ya gitmesini teşvìú itdim ama gelmedi, o çocuú ãoñra büyüdü muèallim oldu. Bugün 

Şeyò Muóyi’d-dìn Efendi’niñ Tekyesi’ne giderken Emìr Sulùan’a uàradıú, ziyāret itdik, òoş 

meóabbetler oldu. Muóyi’d-dìn Efendi biraz raóatsız idi, o gün semaè itdi, baède’õ-õikr der-gāha 

geldim. Gece Eyüb’de medfūn olan èurefāy-ı Naúşibendiye’den Şeyò Melamî Efendi’niñ 

tekyesine geldim baède’õ-õikr èavdet itdim. Cumèa günü Úordon’a geldim, Emìr Sulùan Şeyòi 

Óüseyin Efendi’niñ birāderi Saraç Nūrî Efendi ile görüşdük birúaç sene evvel Bursa’da 

görüşmüş idik. Melāmî-meşreb bir õātdır, Úutub-nāme isminde Óaøret-i Şeyò-i Ekber’iñ imiş 

bir kitab gösterdi içūnde ātìde gelecek úuùublarıñ resimleri var imiş, óattā birúaç da şabúalı var 

idi. Oradan Óiãar Cāmièi’ne geldim Cumèa namazını edā itdim. Giridli bir efendi ile gelirken 

ãabaó yemeği olmaú üzere biraz kebāb yedim. Müsāfir olduàum der-gāhıñ yevm-i maòãūãası 

Cumèadır cemèiyetli idi. Şeyò Efendi’niñ başında fes çarıú, ãırtında Şam óırúası var idi, cübbe 

giymeğe bile lüzūm görmemiş, āyiniñ bir úısmı ùarafımdan icrā idildi. 
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Giridliler èāşıúāne õikr idiyorlar. İzmir ticāret maóalli ise de pek çoú Ecnebì var, Frenk 

çarşusu deyorlar bir yere geldim óaúìúaten Frenkistan ôann itdim. Maèa mā fìh gitdikçe maèmūr 

olmaúda ve tevessuè itmekdedir. Cenāb-ı Óaú düşman şerrinden muóāfaôa buyursun. Cumèa 

irtesi günü ãabaóleyin úalúdım, şeyò efendi äālıya te’òìrimi arzu idiyorsa da úandìl gecesi 

Óaøret-i Pìr’de bulunmaú isteyorum, birúaç gün de Midillu’da úalacaàım, äālıya úalırsam 

Midillu’ya gitmemek lāzım, orada da iòvān maòzūn olacaú. Yine Yunan vapuru var imiş ne 

èacāyib óaldir; ülke bizim, deñiz bizim, ticāret ecnebîlerin. Bizim Türkler uyumayor ki. Saèat 

yedide vapura bindim, yüz altı adım boy, ondört adım eñi vardır, ismi Samo imiş. Gece saèat bir 

buçuúda úalúdıú yedide Midillu’ya geldik. Eşyāyı gümrükde bıraúdım, Vāãıf’ıñ dükkānına 

geldim úapalı, áalib Efendi’ye geldim onlar da o evden çıúmışlar. Her ne ise úahveniñ birine 

gelerek ãabaóı ùutduú. Pazar günü ãabaó namazında Vayúala Cāmièi’ne gitdim. İòvānıñ òaberi 

oldu ùoplandılar. Saèat sekizde Şerìf Óazretleri’ne çıúdıú, biraz tevóìd oúuduú, aúşam loúmasını 

Kemāl Efendi’de iderek cāmièiñ oùasına geldik. Gece óaylu cemaèat vardı, baède’õ-õikr øabùiye 

Arnabūd Óasan ile Mesetopo Úaryesi’nden Óāfıô Óasan Efendi’ye èarākiye tebkìr itdim. 

Baèdehū èArab Vāãıf’ıñ òānesine geldik. Pazar-irtesi günü úalèaya çıúdıú. Biñ-başı ve Yüz-başı 

Nūrî Efendi ile görüşdük, aúşam üzeri Mevlevî-òāneye uàradıú, oradan saóile indik, vapuru 

añladık. áālib Efendi’niñ òānesine 
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gelüp baèdeù-ùaèām Vayúala’ya gitdik. Yatsudan evvel øabùiye Necìb, muúabeleden 

ãoñra da Caèfer Efendi ve øabùiye Óasan Efendi’lere bìèatları virilmişdir. Gece áalib Efendi’de 

úaldıú. İòvān ricā idiyor birúaç gün daha úalsaú intisāb idecek de çoú faúaù bir kerre úandìl 

gecesi Óuøūr-ı Pìr’de bulunmaú niyetini itdim. äālı günü cāmiède oùurdum, Óacı Óasan intisāb 

itdi. Aúşam üzeri sāóile giderken äarı Baba’da heman her gün gelerek görüşdüàümüz Óaci 

Óazelamyos’a rast geldik, ber-müddet Bursa’ya selāmı gelirdi, münãıf, Müslümana yaúın bir 

Òristiyan idi. Aúşam eõanda Şeyò Bekr Efendi daèvet itmişdi, oraya gitdik. Baèdehū cāmièe 

gelindi. Baède’z-õikr beşe úadar oùurduú. Gece óāøırlandım. Virgü kātibi Óasan Efendi, Şeyò 

Bekr, Kemāl, áālib, Vāãıf, Żabtiye Óasan, Necìb, diğer Óasan, Temel, Ferhad, Óacı Óasan, 

Nāfiõ Efendiler cümleten ãaóile geldik. áazinoda oùurduk, yediye úadar bekledik, vapur 

gelmedi. Tekrār Vāãıf’ıñ úahvesine gitdik, biraz úahvaltı itdik, geliyor mu diye münāvebeten 
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ùışaruya çıúub bakıyorlardı. Birinde faúìr baúayım didim gūyā aàzımda imiş vapur geldi. Hep 

berāber ãandala bindik. Hazelamyos da içimize úatışdı, yalñız Óasan Efendi ile øabtiyeler vedaè 

itdiler. Vapurda Bekr, Kemāl, áālib, Nāfiz, Vāãıf, Temel, Ferhad cümlesine vedaè itdik. Bileti 

getirdiler, loúma da tedārik idildi, bir sepet de nar úoymuşlar bıraúub gitdiler. Vapurda meclic 

baş-kātibi Óālìl Efendi ile ùabur aàası var idi. Berāy-ı taóúìú Limni’ye gidiyorlarmış. 
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äabaóleyin yarımda vapur óareket itdi. Yetmiş iki adım boy, sekiz adım eñi var, ismi 

Anaùol, bu da Yunan úumpanyasıdır, sāèatde sekiz mil mesafe úatè idiyormuş, bu aùalara 

işleyen, Selānìk’e giden hep Yunan vapurlarıdır. Biz bilmemki niçūn böyle ticāretleri 

yabancılara úapdırıyoruz, bizde biraz èaúıllı, fikirli adam oldu mu der-óāl óükūmet işlerine 

úoşar, gūyā ticāret èayıp mıdır nedir, bilmem ki? Midillu ile Limni’niñ arası seksen beş mil 

imiş. Hava güzel ise de açıúlarda biraz ãalladı. Beşe úadar uyumuşum, tekrar yatdım ùoúuzda 

úalúdım. Çehar-şenbe günü aúşam üzeri sāèat on birde lehü’l-óamd ve’l-minne ziyāret -i 

Óazret-i Pìr’le müşerref oldum. Bizim Midillulu Derviş İsmāèìl’de orada imiş. Penç-şenbe günü 

ãabaó namazından ãoñra türbe-i şerìfde òatme başladım. Semaè-òāne kir, pislik içūnde idi, 

yıúatdıú, oùayı temizletdik. Aúşama leyle-i reàāib idi. Bir mevlūd-i şerìf tertìb itdim. 

Gümrükden birçoú donanma fenāri getirdik, der-gāhıñ eùrāfındaki temur parmaúlıàa añları taèlìú 

itdik, türbeniñ ãancaú direğine de beş fenār aãdıú, úalèa da donandı, ãaúal-ı şerìf sehpāsını 

süsledim, bizde de vardır ya düz sehpaya úorlar, óalbuki berāy-ı taèôìm boàçalar, çarşaflarla 

faúìr tezyìn iderim, burada da öyle yapdım. Görenler “Şeyò Efendi çelìn yapdı, çelìn yapdı” 

deyorlar, onlar ‘kef’i, ‘cìm’ oúurlar. Bizim Taósìn Efendi’niñ ve iòvānıñ çocuúlarına “Óuøur-ı 

pìre niyāza geldim” ilahîsini meşú itdirmişdik. Vaútā ki 
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 aúşam oldu, ùaèām der-gāhda idildi. Cemaèat başladı gelmeğe, yatsu eõañları oúundu 

faòrimi giydim, Óuøur-ı Pìr’e ùurduú, on onbeş úadar çocuú ince sesle, onbeş yiğirmi kişi de 

Dāvūdî ãadā ile: 

Hak-pāy-ı ser-firāza geldim 

Ser-èAlì’ye hem-rāza geldim 
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èUluvviyetiñle pervāza geldim 

 Óuøūruña ben niyāza geldim.  

 

El-meded meded meded Niyāzî 

Ene daòìlek Sulùān Niyāzî.64 

 

Bunca èaczimle der-gāha geldim 

Yüzüm sürmeğe ben şāha geldim 

Gül-zār-ı Veliyyu’llaha geldim 

 Óuøūruña ben niyāza geldim. 

 

El-meded meded meded Niyāzî 

Ene daòìlek Sulùān Niyāzî. 

 

Úapuñda bekler seniñ dervìşān 

Lüùfuñu niyāz eylerler her ān 

Bu ´abd-i èāciz-i ahúār nā-tüvān  

Óuøūruña ben niyāza geldim. 

 

El-meded meded meded Niyāzî 

Ene daòìlek Sulùān Niyāzî. 

 

Oldum lüùfuñla himmete nāil 

Mülk-i āl-i èabāya dāòil 

Feyø-i lezzete it beni vāãıl 

Huøūra işte niyāza geldim 

 

                                                           
64 Eserde birinciden sonraki nakaratlar için ‘eyøan’ yazılmıştır. 
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El-meded meded meded Niyāzî 

Ene daòìlek Sulùān Niyāzî.  

 

Şemsî-i èāciz ki kerem úıl  

Esrār-ı Óaúú’a ānı maórem úıl 

Lüùfuñla dil-şād eyle óarem úıl 

Óuøūruña ben niyāza geldim. 

 

El-meded meded meded Niyāzî 

Ene daòìlek Sulùān Niyāzî.  
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Bu niyāzıñ birinci ve ãoñuncu beytlerini oúurduú, èacabā aàlamadıú, müteeååir olmadıú 

kimse úaldı mı? Baèdehu türbe Fātióa’sını oúuyaraú tevóìd-òāneye girdik. Namazdan ãoñra 

Mevlūd-ı Şerìf oúudum, velādet baórinde úıyām eånāsında Lıóye-i Saèādet-i Nebevî ziyāretiyle 

müşerref olduúdan ãoñra tekrār oùuraraú mevlūduñ mütebāúì úısmını oúurduú. Òatimler, duèālar 

baèdehu úıyām-ı devrān uãūlü icrā idildi ki o gecede duyduàum õevú-i maènevî taèrìf olunmaz. 

Cemaèat de müstefìø ve rūóāniyyet-i Pìr’den müstefìd olduúları sìmālarındaki “sìmā-hüm fì 

vücūhi-him min eåeri’s-sücūd” muúteøāsınca āåār-ı şāyānından añlaşılıyordu. Õikirden óuãūle 

gelen neş’e-i maènevî üzerine sāèat ùoúuza úadar oùurduú. Cumèa günü òuùbeyi faúìr oúudum, 

gece ber-muètād uãūl icrā idildi faúaù her yerde olduàu gibi burada da úadınların gürültüsü 

çeúilir şey’ değil. Gece oldu mu Bursa’yı teóaùùür idiyorum, Zeyne’d-dìn’i düşünüyorum. Bu 

gece süvārì øabùiyesi Óasan Efendiye Óuøur-ı Pìr’de bìèat virdim, iki senedir meóabbeti var 

imiş, kendisi esāsen Silistreli imiş. Cumèa irtesi gecesi muóāsebeci, irtesi gün müftî efendi, 

araôì me’mūru, banúa me’mūru geldiler, görüşdük. baèdehū türbe-i şerìfde ùoúuz cüz’ úadar 

oúudum. Dayı diye çaàırıyorlar, Óüseyin Aàa isminde bir muóibbe bìèat virdik. Úudemāy-ı 

muóibbāndan imiş. Aúşama banúa me’mūru Aómed Efendi’ye gitdik, baèdehu der-gāhda uãūl 

icrā itdik. Gece tuóaf tuóaf rü’yālar gördüm. Bugün vapur geldi Selānìk’e geçdi. Pazar gün on 

cüz’ úadar Úur’an oúudum. 
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Óākim Efendi ile araøi me’mūru geldiler biraz görüşüldü. Aúşam üzeri úalèa civārına 

çıúdım, geçdiğim yerlerde herkesiñ bilmem neden bu úadar naôar-ı diúúatini celb idiyorum, 

úadınlarsa birbirlerine iòbar idiyorlar, çoluú-çocuú, öñüm-arúam ãıra gezerler, yüzüme baúarlar. 

Yollarda “aman bir nefes idivirseñiz” diyenler, tekyeye destiler, bardaúlar getirenler óesāba 

gelmez. Pazar-irtesi gün òatmi ikmāl itdim faúaù bugün pek furtuna çıúdı, vapura naãıl 

bineceğim diye düşünürüm. Bu gece belediye re’isi Aómed Efendi daèvet itmişdi oraya gitdik. 

Giderken Óaøret-i Pìr Efendimiz’iñ iúāmet buyurduğu òāneye girdik, mübārek eliyle dikdiği nar 

aàacını gördük. Gece meóabbetimiz òoş idi, ùoúuza úadar meóabbet itdik. äālı günü hava 

düzelmiş “oh el-óamdü-li’llah” didim.1318 Recebiniñ yedisi ve 1316 Teşrìn-i evveliniñ on 

yedisidir, Bursa’dan çıúalı yiğirmi iki gün olmuşdur. Óākime vedaè itdim. Midillu’dan gelen 

meclis baş-kātibiyle ùabur aàası Reji vapuruyla èavdet itdiler. Gece Aómed Efendi’de ùaèām 

idildi. İdāre-i maóãūãonuñ Girid vapuru imiş geldi. Yiğirmi otuz úadar ihvañla bir ãandala 

ùolduú, sāèat birde vapura geldik, gelenler şunlar idi: Şeyò Niyāzî Efendi, birāderi Bedre’d-dìn, 

Õākirbaşı èAli Dede, Derviş Óüsnî, èArab èÖmer, Muèallim Taósìn, Şerìf Aàa, bizim Óüsnî, 

Dayı Óüseyin, Aómed Bey ve’l-óāãıl bir úısmıyla iskelede, bir úısmıyla vapurda vedaè itdik. 

Acente Aómed Efendi gūyā bizim içūn tenbìhat da bulunmuş, óerifler öyle tenbìh menbìh diñler 

mi? İnsan kendi milletiniñ vapurlarıyla 
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Gidip gelmesini ne úadar arzu ider faúaù óaúāretden başúa bir şey’ görmez. Ya 

úamaraya girmeli ya me’mūr, øābit, óattā bir polis neferi, belediye çavuşu olmalı. Yunan 

vapurundaki rāóatı burada aratdılar. Birçoú da muhācir vardı, vapur ikide óareket itdi. 

äabaóleyin sāèat onbirde Boàca Aùasına, beşde Çanaú-úalèasına, Çehar-şenbe günü sāèat altıda 

óareket sekizde Geliboluya, ùoúuzda óareket Penç-şenbe günü ãabaóleyin lehü’l-óamd 

İstanbul’a muvāãalat eyledik. Gece hava pek güzeldi. Õākir derviş èAli oàlunu Bursa’da taóãìl 

içūn ricā itdi, biz de birlikde getirdik. Büyük vālidesi dìvān-ı muóāsibāt baş-kātibi èAùā Bey’iñ 

òānesinde ùurur imiş, O’nu oraya bıraúdıú. Úayıàa bindim Üsküdar’a geçdim faúaù hava sert idi, 

naãıl úorúmadan bindim óālā şaşarım, Allah esirgesin bir alabora olsa. Bindiğimiz gün deñizde 

bizden başúa da bā-óuãūã civārımızda úayıú görünmeyordu. Her ne ise Üsküdar’a dayı efendiye 

geldim, vālidemiñ Medìne’den geldiğini öğrendim Ancaú Beşik-ùaş’da aóbāblarımızdan 
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birisiniñ òānesinde imiş. O gün ben āsitāne-i Rifāèiye’ye gitdim o gece orada mihmān olduú. 

Cumèa günü dayı efendiye uàradım vālidem daha gelmemiş, oradan İstanbul’a geçdim, Vālide 

Cāmièi’nde Cumèayı úıldım, bu cāmiè Aú-saray’da Sulùan èAzìz’iñ vālidesiniñ binā-gerdesidir, 

imam-òaùìbi, müeõõinleri hep güzel seslilerden mütaòassebdir, cāmiè de müzeyyendir, 

münaúúaşdır. Oradan Olañlar Tekyesi’ne giderek biraz ekmek, peynir, üzüm almışdım úahve 

altı itdim. Baèdehu óalama uàradım. 
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Oradan da Un-úapanı’nda Şeyò Óalìm Der-gāhı denilen Rifāèiye’den bir Tekyeye 

gitdim, şeyòi Muãùafā Efendi èulemādan bir õātdır, Bursa’da görüşmüş idik, faúìre teveccühü 

var idi. O gün güzel meóabbetler oldu, õākirler muntaôamdır, óattā Süleymāniye òaùìbi 

òulefāsındandır àāyet dik sesi vardır, õākir-başısı Cemāl Efendi nāmında bir õātdır, dervişler de 

mükemmel, cemèiyetli oluyor devsiye de yapdı. Şu İstanbullular ne úadar müsteèid kimselerdir, 

makine gibi óareket iderler, devsiye de sekiz on kişi birbirini müteèāúib miórāb öñüne yatdılar. 

Şeyò efendi cümlesiniñ üstünden yürüyerek bir başdan diğer başa geldi gitdi, hepsi de yine ãıra 

ile muntaôaman úalúaraú şeyòe niyāz iderek òalúaya girdiler. Vālidem gelmişdir ümìdiyele 

aúşama Üsküdar’a geçdim. Cumèa irtesi günü birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi ile iskelede 

buluşduú, birlikde Beşik-ùaş’a gitdik. Vālidemi gördüm, oradan Evúāf’a Cemìl Bey’e uàradım, 

baèdehu Naômî’ye teãādüf idüb Üsküdar’a geçdim. Gece äandıúçı Tekyesi’ne gitdim, 

cemèiyetli idi. Üsküdar Meşāyıòı İstanbul’dan daha mütteóiddirler; birbirlerine, tekyesine 

giderler, miórab öñü meşāyıò ile ùoldu, õākirler de güzel, o gece epeyce yorulduú, semaèlar, 

filanlar yapdıú. Pazar günü Óalìm-gülüm Tekyesine gitdim, buronuñ şeyòi dayı efediniñ ortanca 

kerìmesini almışdı, faúaù neden ise bi’l-āòire ayrıldılar; bilmem refìúasınıñ úulaúları aàır işidir 

ānıñ içün mü, başúa sebebi mi vardır? 
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Pazar-irtesi günü vālide ile buluşduú. Bāb-ı Ālì civārında òazìne-i -------- baş-kātibi 

Niôāme’d-dìn Bey’iñ òānesine gitdik, pederleri maèārif meclisi aèøāsından Ùaàistanlı Saèìd 

Efendi isminde bir õātdır, kerìmesini bize almaú içūn vālide ile söz olmuş, adamcağız bizi 

beğenmiş èāilesi de öyle. Óattā “nūr gibi bir şeyò efendi” dimişler, ãofrada da oàluyla Rusça bir 

şey’ úonuşdular, òaraşo òaraşoyu añlayabildim. Baède’ù-ùaèām şuradan buradan söz açıldı, 
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vāridātımı ãordu, Tekyeniñ gelirini, giderini suāl itdi. Didim: “Cenāb-ı Óaúú bitirub yetiriyor, 

aúrān ve emåāl değil, bizden çoú faøla vāridātlı tekyeleriñ ãāóibleriniñ àıbùasını mūcib 

oluyoruz.” Didi: “Bu meslekde yaènì meslek-i èilmiyede bulunañlar òalúıñ teveccühünü 

úazanmaú içūn cāmièlerde, tekyelerde óāãılı òalúıñ göreceği yerlerde namazı aàır úılmalı, iki 

rekèatli sünnetleri dört úılmalı”. Şöyle böyle birçoú riyā-kārlıú taèlìm itdi, didim: “Efendim! Biz 

òalúı úandırmaú içūn derviş olmadıú, èale’l-òuãūs ehl-i ùarìú içūn ãadaúa, fıùra, zekāt, isúāt-ı 

ãalāt gibi paralar óaramdır, bunuñ içūn añlar òalúdan bir şey’ beklemez, beklerse derviş, şeyò 

değildir.” Bunuñ üzerine söze fāãıla virdik. O gece bi’ù-ùabiè orada úaldıú, ferdāsı äalı günü 

vālidem deyorki: “Úız şöyle eyi, böyle eyi”, didim: “Ana böyle babadan terbiye alan úız ãoñra 

baña da riyā-kārlıúla òıyānet ider, buradan úaçalım” didim. Oradan Úādirî-òāneye geldim. 
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Ba´ède’õ-õikr èavdet itdim. Vālideme and virmişler, ala-úomuşlar, lā-èilāc ben de 

úaldım. Çehar-şenbe günü sāèat üçde Çatalca’ya gitmek üzere trene bindik, altı buçuúda vāãıl 

olduú. Ùoàruca mutaãarrıf Óacı Cevād Bey’e müsāferetle gitdik. Cevād Bey, Süleymen Re’fet 

Paşonuñ oàludur, Bursa Vālisi iken ceddim Saèdî Şeyòi Óaydar Efendi’ye intisab itmiş, büyük 

birāderi Fuād Bey’de müntesib imiş. Ol-vaúitteki èālemleri söyleye söyleye Bursalılar 

bitiremezler. Cevād Bey genç ve yaúışıúlı imiş, ãoñra emìru’l-óac, olmuş vālidemi Medìne-i 

Münevvere’den Mekke’ye götürmüş, müreffehen, muèazzezen yine getirmiş. Ah o vaúit neden 

benim òaberim olmamış bilmem ki, o şerefe ben de nāil olsa idim ne olurdu. Bunuñ içūn 

vālidem kendisiyle görüşmek arzu itdiàinden gitdik, çoú óürmet itdi didi: “Óaydar Efendi’ye 

èāilesi içūnde sizden ziyāde müşābih yoúdur.” Dayım beñzemez, diğer birāderler de öyle. Faúìri 

efendi dedeme Bursa’da da çoú beñzedirler, óattā ‘ānıñ ãaà yañaàında siyah bir ben var imiş, 

“siziñde yañağıñızda öyle bir ben olsa ùıbúı Óaydar Efendi’ye beñzersiñ” dirlerdi. Çatalca, köy 

gibi bir úaãabadır Ancaú ehemniyyet-i mevúièiyesi olduàundan liva ittiòaõ idilmiş. Cevād Bey’e 

başúa vilāyetler, sancaúlar teklìf idilmiş ise de úabūl itmeyerek İstanbul civārıdır diye oraya 

tenezzül itmişdir. Eski aóbablarından Baba Efendi, 
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Bahā Efendi ve Bahāü’d-dìn Efendileriñ birāderi Óacı Āgāh Efendi’ye selam söylediler. 

Çatalca’da üç cāmiè var faúaù cemāèatden maórūm. Bursalı Muósin Bey-zāde Edhem Bey de 
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orada muóāsebeci imiş. Penç-şenbe günü baèøı maóallerini gezdim, Cumèa gecesi vedaè iderek 

ãabaóleyin onda istasyona geldik, onbir buçuúda tren óareket itdi. Cumèa günü bir buçuúda 

İstanbul’a geldik, Üsküdar’a dayı efendiye gitdik. Cumèa namazını Şeyò Cāmièi’nde edā idüb 

muòtaãar biraz da õikr itdiler. Oradan Óallaç Baba Tekyesi’ne geldim, baède’õ-õikr dayı 

efendide úaldım. Cumèa irtesi günü İstanbul’a geçdim, bedestanda Ser-münadì Ùaàıstanlı Óacı 

èAli Efendi’yi aradım o õātla Bursa’da görüşmüşdük, kendisi baàçe-vān Şeyò èĀrif Efendi’niñ 

müntesiblerindendir. Yine Bursa’da görüşdüğümüz māliyede úuyūd müdìri-zāde Meómed Bey’i 

aradım, bulamayaraú Üsküdar’a èavdet itdim. Pazar günü úarşuya geçdim, óalama uàradım, Aú-

saray’da biraz úahve altı itdim, oradan Óaydar-òāne Tekyesi’ne gitdim orada birúaç úabr vardır 

ki birisi Şemse’d-dìn Óaøretleri deyorlar. Óalbuki o Göynük Úaãabası’ndadır, bir de Vefā 

ùarafında var, bir de Üsküdar’da Emek-yemez Tekyesi’nde var. İótimal ki naôar-gāh ola. Orası 

èarãa idi, der-gāhda reislik ider Úādiriye’den Şeyò Óaúúı Efendi inşāsına muvaffaú olmuş, 

cemèiyetli bir meóabbet oldu. Baèdehu yine Üsküdar’a döndüm. Pazar-irtesi günü yine Óacı 

èAli Efendi’ye giderken bizim Óamdi’ye rast geldim. Yiğirmi àuruşa bir kemerlik aldım 

ãırmadan idi. 
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Óacı èAli Efendi ile görüşdük. Bursa’dan gelirken øamm-ı maèāş içūn bir inhā 

virmişlerdi meèālini ne evúāf ve ne de māliye añlamamış, añlamamış olmaz añlamak 

istememişler dimekdir. Birúaç def‘a evúāf ve māliyede aradıú nihāyet bugün olmayacaàı 

óaúúında cevāb yazmışlar. Öksüze urmuşlar “vay arúam” dimiş. Her ne vaúit olursa olsun ve 

herhangi bir óükūmet olursa olsun ser-kārda bulunañlara münāsebeti olmayañlarıñ óaúlı işleri 

bile görülmez, faúaù büyükçe bir yere nisbeti var mı yoúdan var çıúarırlar. Her ne ise şehr-

emānetinde óala-zāde Aómed Efendi’yi aradım, bulamadım, oradan áalata’ya geçdim èArab 

Cāmi´i’ni gördüm āåār-ı èatìúadan olacaú ama èArablar’ıñ yapdıàı binā değildir çünki birúaç 

def‘a yandı yıúıldı, minaresi tuóafdır. Oradan Yer-altı Cāmièi’ne geldim içūnde asóabdan birúaç 

kişi medfūndur deyorlar; Süfyān ibn-i èUyeyne, èAmr ibn èĀã. Óalbuki èAmr ibn èĀs maùmaè-ı 

naôarı olan ve oronuñ vāliliği içūn Muèaviye’ye ùābiè olduàu Mıãır’da medfūndur. Baèdehu 

şekerciden Bursa’ya hediye olaraú bir úuùu şeker aldım, Üsküdar’a geçdim. äālı günü ki 

Bursa’dan çıútıàımıñ otuz altıncı günüdür eşyāyı alaraú rıótıma geldim. Úāim-maúam Muãùafa 
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Bey orada imiş görüşdük, bu õāt ceddim Óaydar Efendi’niñ müntesiblerindendir ve O’na pek 

meftūndur bunuñ içūn gerek vālideme ve gerek faúìre çoú óürmeti vardır. Bursa’da Reyóanlı 

Muãùafā Efendi dimekle maèrūfdur. 
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Biñ-başı iken Bursa’ya berāy-ı ãıla içūn gelmiş baèdehu Şam’a bayùār úāim-

maúamlıàıyla gitmişdi, bu def‘a İstanbul’da teãādüf itdik. Ùabìèat-i şièriyyesinde vardır ama 

benim gibi noúãan úalmış. İki oàlu bir kerìmesi var idi, maòdūmları bize intisab itmişdi, büyüğü 

Óüsāme’d-dìn Bey èadliyede eyice bir mevúiè işàāl itmişdi, bilmem şimdi neredirler? 

Vālidemle birader henüz gelmediler èacabā diğer vapura binmesin diye Úara-kedi Şeyòi Rıøā 

Efendi’yi gönderdim yolda rast gelmekle vapura bindik, dört buçuúda óareket itdi. Edremìd 

Vapuru idi. Sāèat onda Mudanya’ya vāãıl olduú. Hava pek güzeldi mevúıè almışdıú, Luùf-ı 

Óaúú ve himmet-i Pìrle eõanda Bursa’ya istasyona geldik ve èarabaya rākiben 20 Receb sene 

1318 ve 31 Teşrìn-i evvel sene 1316 Çehar-şenbe gecesi sāèat birde lehü’l-óamd ve’l-minne 

der-gāha sālimen dāòil olduú. Vālidem 8 Õi’l-úaède sene 1318 ve 11 Şubāù sene 1316 èavdet 

itdi. Küçük birāderim Óaydar Efendi ise refìúasıyla Sivas’a gitmiş orada refìúasınıñ vefātı 

üzerine kerìmesi Saèdiye ile èavdet eylemişdi. 25 Cemāõiye’l-āòira sene 1319 ve 25 Eylül sene 

1317 tāriòinde vālideniñ yanına èazìmet itdi. Başımıñ derdi olub da bir sene úadar 

geçinemediğimiz äofyalı úadını bıraúdıú, babasınıñ ùalebi üzerine muòālaèa olduú. Midillu’dan, 

Limni’den mütevāliyen mektūblar geliyor, arzū-y-ı ziyārete àalebe idemedim, naãıl ideyim ki 

veliyy-i nièmetim, pìrim, efendim daèvet idiyor, biz de icābet itdik. Mütevekkilen èala’llah 

èazìmete úarār virdim. 
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LİMNİ’YE BEŞİNCİ MİDİLLU’YA DÖRDÜNCÜ SEFERİM 

9 äaferu’l-óaram sene 1320 ve 5 Mayıs sene 1318 Pazar günü sāèat onbiri úırú beş 

daúìúa geçerken istasyondan óareket, bir buçuúda Mudanya’ya muvāãalat eyledik. Binàāzi 

Vapuru ikide úalúdı altı buçuúda rıòtıma çıúdıú. Yine suāl ve cevablar aynı. Sekizde hele 

Üsküdar vapuruna bindim, ùoúuzda dayı efendiniñ òānesine dāòil oldum. Pazar-irtesi günü 

İstanbul’a geçdim. Bursa’da görüşdüğümüz òanım-efendi ile Şehriye Òanımı buldum. Baèdehu 
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çarşu içūnde bedestan dellāl-başısı Óacı èAli Efendi ile biraz meóabbetden ãoñra Üsküdar’a 

döndüm. äālı günü Úaba-ùaş’a geçdim, oradan Úādirî-òāneye gidüb nıãf-ı navlūn bileti èilm u 

òaberini aldıú. Baède’õ-õikr Üsküdar’a geçdim. Çehar-şenbe günü çarşuda bizim Meydancı 

Óüsnî Bey’i alaraú Şākir’iñ yanında bir çay içerek Sulùan Aómed Cāmièi’ne geldik, iki rekèat 

taóiyyetü’l-mescid úıldım. Bu cāmiè ondördüncü pādişāh olub, on dört yaşında taóta geçen, 

ondört sene padişahlık iden Aómed-i Evvel’dir. Óaøret-i Hüdāî’ye müntesib imiş. Aya-

ãofyonuñ yanı başına böyle mükemmel bir cāmiè yapdırmaúdan maúãadı ne olduàu 

añlaşılamadı, çünki cāmièiñ ikmālinen ãoñra pek çoú muèammer olmamışdır. Oradan yeñiçeri 

úıyāfet-òānesine gitdik. 
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Úıyāfet-òānede ãırası şöyle idi: Evvelā úızlar aàası, úapudan paşa, reìsü’l-küttāb ki 

òāriciye nāôırı dimekdir, şeyòu’l-İslām, ãadr-ı aèôam, êarb-òāne, ùop-òāne emìnleriyle, 

sāirleriniñ úıyafetleri óaúìúaten dehşet-āverdir. Oradan Aya-ãofya Cāmièi’nde ikindiyi úıldıú. 

Aya-ãofya herkesiñ maèlūmudur ki kilisadan cāmièe taóvìl olunmuşdur. İstanbul’da ondan 

büyük cāmiè yoúdur. Yolda Şeyò Üftāde Efendi’ye teãādüf itdik, biraz görüşdük. Üsküdar’a 

geldim. Penç-şenbe günü İstanbul’a geçdim, yolda Cānib ve Üftāde Efendileri gördüm birlikde 

èAziz Efendi’niñ oteline geldik, birer úahve içdik. Oradan Óüsnî Bey’i aldım Süleymān 

Efendi’yi aradıú, bulamadıú. Baède’ù-ùa´ām Óaøret-i Merkez’e geldik. şevúli, neş’eli bir 

meóabbet oldu, semaè itdim, fevúa’l-èāde yoruldum. Naãıl yorulmam ki köprüden oraya yayan 

geldim faúaù nasıl neş’elenmem ki maúām Óaøret-i Merkez, damādı İbrahìm Bey’in sesi gāyet 

güzel, evvelā bir ùuraú oúudu; Óaøret-i Pìr’iñ “adam iseñ åemme vechu’llah’ı bul” nuùúu idi, 

maúāmı da èırāúdır. Úuèūdda Zekāyi Efendi-zādeler nāy üfleyor, İbrahim Bey arada oúuyor ki 

bu da yine Óaøret-i Pìr’iñ “baúub cemāl-i yāre çaàırırım dost dost” nuùú-ı èālìsi idi. İnsan buna 

taóammül idebilir mi? Yoràunluú úalır mı? Feraó-nākî taúsim bitdi, peşreve başladılar. Faúìr de 

kürkü ataraú semaèa başladım, úuèūd õikri bitmiş tekrār úıyām uãūlü ùutmuşlar, nāylarıñ uãūlü 

değişince bizim de neş’e değişdi, ùurdum bir de baúdım õikriñ 
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idāresini birāderi Zekāyi Efendi’ye bıraàub ùışaruya çıúan Merkez Şeyòi Aómed Efendi, 

Zeyrek Şeyòi Òalìl Efendi ve daha biraç õāt tekrār semaè-òāneye gelmişler. Ôannım bizim 
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semāèı işitdiler, baúdılar neş’e yolunda tekrār úıyām İsm-i Celāline başlamışlar. Baède’õ-õikr 

Ùop-úapu’ya geldim faúaù tramvayda oùuracak yer yoú, her naãılsa bir ùay buldum, oña bindim, 

Aú-saray’a geldim, oradan tramvaya atlayaraú köprū-y-ı Üsküdar’a geldim. Cumèa günü ki 

birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi, Zeynü’d-dìn’le birlikde úayıàa binerek rıòtıma geldik. Gümrük 

muèāyenesi, teõkere yoúlamasından ãoñra  bilet alacaàımız eånāda idāre-i maòãūãa vapurunuñ 

Selānìk’den èavdetinde uàrayacaàını añladıú. Bu ãūretde yol uzayacaàından ferdāsı Midillu’ya 

Óacı Dāvūd vapuru olduàunu taóúìú itdiğimizden bi’ù-ùabè irtesi güne taèalluú iderek ve bileti 

alaraú yine úayıúla Üsküdar’a geldik. Yolda güzel yaàmura ùutulduú. Cumèa irtesi günü Naômî 

geldi, birlikde ãalona geldik, Óacı Dāvūd acentesinden baède’s-suāl vapura geldik. Zeynü’d-

dìn’i bu def‘a İstanbul’a berāber getirmişdim Ancaú Midillu ve Limni’ye götürmek biraz müşúıl 

olacaàından dayı efendiniñ òānesinde yengesine bırakdım. Vapuruñ úuùb-ı --------dur. 113 adım 

boyu, 12 adım eñi var, saèatde sekiz-ùoúuz mil mesāfe kaùè idiyormuş. äabaóleyin dörtde 

bindik. Bu acenteleriñ hepsi yalancı, acenteler didim ise bizdekileri murād idiyorum, 

Ecnebîleriñ sāèati daúìúası geldi mi ùurmaz. Bizdekiler altı úalúacaú dirler, gece birde óareket 

ider. Bu da öyle; ùoúuzda hereket idecek didiler onbir buçuúda temūr aldı eõanda çıúdıú. Úara-

gözli yaàmur da aldırdı mı? Bereket virsun  
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oùurduğum maóal muóāfazalı idi. Gece ãoàuú faøla idi, yaãdıàım óırúa, yoràanım da 

èabāy-ı şerìf. Pazar günü ikide Gelibolu’ya, bir sāèat ãoñra óareketle dört buçuúda Çanaú-

úalèa’ya geldik, altıda oradan úalúdı. Hava düzeldi, óattā “deñiz rākid, hava sākin; bu bir luùf-i 

ilahîdir” diye de bir mıãraè söyledim. Anùalya’da düyūn-ı èumūmîyede bulunmuş bir õātla 

görüşdük, óalìlî bir úadınla aóbāb olduú. Gece sāèat iki buçuúda Midillu’ya vāãıl oldum. Bu 

def‘a úırú sekiz sāèat, yiğirmi altıya indi Bizans Oteli’ne indim. Bekir Efendi’ye bir úart 

gönderdim, geldi görüşdük, gece otelde úaldım faúaù raóatsız oldum. Òristiyañlarıñ gürültüsü, 

úayıúçılarıñ òırıltısı uyúuya māniè oluyor, hele o sivrisinek, yaããı tatarcıú. Her ne ise yedi 

buçuúda umuşum, on buçuúda uyandım. Pazar-irtesi günü Vāãıf’ıñ úahvesine gitdim, bir süd 

içdim, oradan Vayúala’ya gidüb çamaşur deñişdirdim. İòvān geldi, gece muúābeleden ãoñra 

áālib Efendi’ye geldik. äālı günü Vayúala’ya geldim, hava yaàıyordu faúaù ãoñra açıldı. 

Aúşama iòvān ùoplandı. Bekir Efendi’ye beşinci ismi telúìn itdim, baèdehu áālib Efendi’niñ 
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òānesine geldik. Çehar-şenbe günü yiğirmi yedinci baùında Evlād-ı Rasūl olan Şerìf Ebu’l-

Óasan Óaøretleri’ni ziyārete gitdim, oradan Vayúala’ya geldim. Penç-şenbe günü yine 

Vayúala’da vaúit geçirdim. Cumèa günü namazı Vayúala’da úıldım. Muãùafa Efendi’ye bìèat 

virdim, baèøı iòvānıñ derslerini deñişdirdim. Aúşama meclis idāre baş-kātibi Òalìl Efendi’ye 

daèvet olunmuşduú. Ôannım èAli Rıøā Efendi-zāde èAbdu’llah Bey Yılmar úāim-maúāmı idi, O 

da o gece orada idi. Bu gece áālib Efendi’niñ òānesinde mevlūd oúudum. 
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Eyice cemāèat var idi. İèdādì müdìrü ve baèøı müntehì ùalebeler de mevcūddu. 

Mevlūdden ãoñra hey’etden, óikmetden baóåler itdik. Şaşmışlar,” bu naãıl Şeyò Efendi? Arøıñ 

kürevî olduàunu söyleyor, güneş kendi mióverinde cereyānını añladıyor” dimişler. Kemāl 

Efendi Yılmar’a me’mūr taèyìn olundıàından işitmiş, oradan geldi biraz görüşdük. Cumèa irtesi 

günü millet baàçesine gitdik, bu baàçe pek az zamanda yetişdirilmişdir faúaù yiğirmi-otuz 

senelik aàaç meydana getirmişler, himmet neler yapmaz! Oradan Vayúala’ya geldik. aúşama 

áālib Efendi’de úaldıú, áālib Efendi’niñ eniştesi Rāmiz Efendi’ye èarāúiye tebkìr itdim. Necìb 

Aàa’ya ikinci isim telúìn olundu. Geçen defèa ki gibi teehhülümüz mevøūè-ı baóå oluyorsa da 

áālib Efendi’niñ vālidesi dervìşemiz Fāùıma Òanım rāøı olmayor, ôuhūr idenleriñ birer úuãūru 

vardır deyor; meåelā biriniñ aàzı úoúarmış, ötekiniñ bilmem nesi varmış. Òoş böyle şeyler 

naãìbdir ya. Siór-bāzlar varmış onlardan ãaúınmaú lāzım imiş, óattā birgün birisi bir çocuú, 

úaranfil getirdi bizim Faùma Òanım úoúlatmadı, àarìb şey’. Aúşama Óacı Dāvūd da, Yunan da 

ikisi de geldi. Yunan vapurunda ikinci úamara bileti aldılar. Bekir Efendi, èArab Vāãıf iskeleye, 

áālib, Rāmiz, Nāfiõ, Muãùafa, Ferhad vapura úadar geldiler, baède’l-vedaè èavdet itdiler. 

Vapuruñ ismi Alanoz imiş. Gece altı buçuúda óareket itdi. Ferdāsı Pazar günü saèat yedide 

lehü’l-óamd 
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Limni’ye vāãıl ve óuøūr-ı Pìr’e dāòil oldum. Midillu’dan Limni’ye úadar bir şey’ 

yemeksizin geldim. Muúaddemki ziyāretimde söyledim ki şu úıùèaları óuøūr-ı Pìr’de tekrār 

oúudum: 
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Murādımdır seni ancaú ziyāret, 

Meded Yā äāóib-i luùf-ı kerāmet. 

Bıraúma Şemsiñi maórūm ve maózūn, 

èİnāyet eyle Sulùānım èināyet. 

 

Diğer 

 

Eyledim úaãd-ı ziyāret Bursa’dan geldim saña 

Meşhediñ òākì oluyor çeşmime kuól-ı -------- 

Vār ümìdim luùfuñla maórūm-ı feyø olmam ebed, 

Āsitānıñ òādimidir Şemsî’ye eyle èaùā. 

 

Aúşama ióyā gecesi idi, iòvān geldi òoş meóabbetler oldu, sāèat yediye úadar ãoóbet 

itdik. Ferdāsı pazar-irtesi günü türbe-i şerifde òatme başladım. Úalèadan úol-aàası efendi geldi. 

Aúşam nüfūs müdìrü meróūm Óüseyin Efendi’niñ maódūmu Òulúî Efendi daèvet itdi, baède’ù-

ùaèām der-gāha geldik. Yine işiden gelmiş, úadınlar ùoplanmış. Gece uãūl dirken èādetā leyāli-i 

maòãūãada olduàu gibi õikr temdìd idildi. Baède’õ-õikr meóabbetle ãabaóı itdik. äālı günü 

çamaşurları yıúatdım, türbede òatmi oúudum, baèdehū mektebe uàradım, oradan da gümrüğe 

gitdim. Geceleri meóabbetimiz pek òoşdur. Çehar-şenbe günü òatmi ikmāl itdim. Oradan yalı 

boyuna gitdik, gece gümrük baş-kātibi iòvānımızdan Nesìb Bey’e daèvet olunmaàla ùaèāmı 

orada itdik. Fotoàraf makinesi var imiş. Onu diñledik, Penç-şenbe günü vapur geleceğinden 

baède’l-vedaè iskeleye geldik, iòvānla görüşüldü, Taósìn Efendi, Nesìb Bey, Óalìm Bey vesāir 

iòvān, aóbāb vapura úadar geldiler. Vapur ôuhūrātdır büyük bir vapurdur. Her vaúit ùoàru 

İstanbul’a vapur olmadıàından èavdete mecbūr oldum. Vapuruñ ismi Ùāif’dir, ùūl 150, èarø 16 

adımdır. İkinci úamaraya úoydular. Onbir buçuúdur, óareket itdi. 
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Limni’den Úalèa 75 mildir. Oradan Gelibolu 20, Gelibolu’dan İstanbul da 120 mil imiş. 

äabaóleyin ikide Úalèa’ya geldik, Cumèa günüdür, dört óareket, altı buçuúda Gelibolu’ya vāãıl 
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olduú. Sekiz buçuúda óareket itdi. Gece uyúum úaçdı. Vapurda Naèra Şeyòi Òulūãî,baóriye 

yüz-başılarından áālib, Ùop-òāneli Mülāzım Òalìl Efendiler’le epeyce meóabbet itdik. Hava 

güzel idi, şimdi Bursa’yı bir de Zeynü’d-dìn’i düşündüm, fenā fenā òāùıralar geliyor. Cumèa 

irtesi günü sāèat birde lehü’l-óamd İstanbul’a geldim. Çocuàu ãaà-sālim buldum. Aúşam üzeri 

Çamlıca civārında bir úahveye gitdik, èArablar’ıñ yevm-i maòãūãı imiş, aúşama èavdet itdik. 

İrtesi Pazar günü İstanbul’a geçdim. Óacı Òanım-efendi’yi gördük, Baóriye Òanım-efendi’niñ 

Bursa’da olduàunu añladıú, baèdehū Olañlar Tekyesi’ne gidüb Aómed Efendi’niñ úapu 

kethüdāsı Süleymen Efendi ile görüşdük, baèdehū yine Üsküdar’a geldik. Pazar-irtesi günü 

birāderle Óalìm Efendi Tekyesi’ne gitdik, bu õāt Ùarìú-i Bedeviye’dendir, eniştesi èAli Rāfiøî 

Efendi Bursa’da müddeèì-i èumūmî idi, birāderi èAli Baba musiúì-şināsdır, Bursa’da óayli 

neşriyātda bulunmuşdur. Evvelki gelişimde bir vaúèa olmuşdu bi’l-münāsebe yazayım: 

Muóarremde efendi dayımda müsāfir idim, o sene Bursa’da bulunamadım. Ôannım òiùābet 

berātınıñ taèúìbi içūn geldiğim eånāda idi, efendi dayım o vaúit Óaøret-i Hüdāî’de bir òāne-i 

maòãūãada oùururdu. Şeyò Rūşen Efendi meróūm dayı meróūma çoú muèāvenetde bulunmuşdu. 

Dayımıñ başına bir èāile mes’elesinden felāket gelmişdi. Bunu Gülzār-ı Mıãrî ve Yādigār-ı 

Şemsî nām eåerlerimizde tafãìl itmişdim, óāãılı muóarremiñ onbirinci gecesi idi. 
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Efendi Dayım’a didim: ‘Bu gece bir der-gāh yoú mu? Óadìúa, meråiye diñlesek. “Hā” 

didi, “Óalìm Efendi’niñ Tekyesi’ne gidelim,” birlikde gitdik. Tuóaf bir mesele, dayı efendi ne 

vaúit o tekyeye gitse başı aàrır imiş, o gecede aàrımış beni orada birisine óavāle itdi, gitdi. 

Yatsudan ãoñra Óadìúa’nıñ tenóasını oúudular, bizde orasını oúumaú èādet değildir, teeddüb 

idilir imiş. Her ne ise kitab bitdi, oúuyan ãarıúlı bir òoca idi, èādetā bizim Külahî-zāde Óacı 

İbrāhìm Efendi meróūma beñzeyordı, óattā O’nu øann itdim. Kitab bitdikden ãoñra herkes 

ùışaruya çıúdı, faúìr o vaúit pek genç idim, gerçi başımda èarāúiye, yeşil ãarıú var ama ãaúal-

bıyıú olmadıàından genç abdal gibi bir şey’ mi ôann itdiler kim bilir kimse meróabā bile 

dimeyor. Baúdım bir óaøırlık var, çünki dayı efendi o geceye maòãūã orada bir uãūl icrā idilir 

imiş, ùabièî bu kitabdan ãoñra olacaàını añlayorum, úapunuñ öñüne zebellaú gibi iki sim-siyah 

èArab dikdiler. Bu zencìleriñ başlarında úırmızı ãarıú var, yüzüne baúan ürker, úorúar, gözleri 

yaldır yaldır dönüyor, ben de bir āb-dest tazeledim diğerleri gibi úapunuñ öñüne çıúdım ki 
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gireceğim èArablar didiler: “Şimdi úapu açılacaú o vaúit girersiñ.” Canım ãıúıldı aşaàıya indim 

semaè-òānede birisi mırmır bir şey’ oúuyor, ãoñra hep berāber yine bir şey’ oúuyorlar. Gece 

saèat altı, úaranlıú, Bi-smi’llahi’r-raómāni’r-raóìm diyerek úapudan çıúdım, evrād-ı şerìfeye 

başladım, Yā mütecellì dirken Hüdāyî Tekyesi’niñ öñüne geldiğimi añladım. Bir iki sene ãoñra 

enişteleri me’mūriyetle Bursa’ya geldiklerinden èAli Baba ile aóbāb olduú. 
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Allah raómet eyleye, òoş bir õāt idi, rind-meşreb, laùìfe-gū idi. Bir gün bi’l-münāsebe bu 

keyfiyeti añlatdım, bir çoú teessüfler itdi, òāriçden adam almadıúlarınıñ sebebi Kāôım Paşonuñ 

Maúālìd-i èAşú’ını oúuyorlar imiş ki benim işitdiğim sesler de: 

“Ey iden Óaúdan ümìd-i iltifat 

 Òamse-i āl-i èabāya úıl ãalāt” 

 

Naúaratı geldi mi óāøırūn “Allahümme ãalli ve sellim ve bārik èalā nebiyyinā 

Muóammed ve èAli ve Fāùıma ve Óasan ve Óüseyin bi-èadedi úaùerāt-ı baórı raómetike’l- 

vāsièah” ãalāt-ı şerìfesi imiş. Òalúın güft u gūsundan çekindiklerinden böyle iètinā idiyorlar 

imiş. Óal-bu-ki faúìr luùf-i Óaúú’la ve rūóāniyet-i ehl-i beyt sayesinde der-gāhımızda èumūma 

úarşu óattā èulemā da bulunduàu óalde gerek Maúālìd-i èAşú’ı ve gerek ãalavāt-ı eimme-i iånā 

èaşrı ve sāir meråiyyeleri alenì oúur, kimseden pervā itmezdim ve hiçbir ùarafdan yüzüme úarşu 

iètirāø da vuúuè bulmadı. Belki àıyābımda Şièî, èAlevî óattā Rafiøî’dir dimişlerdir faúaù faúìr 

suāl-i muúaddereye cevāb olmaú üzre muèteriø ùarafından idilecek suāliñ cevābını eånā-y-ı 

ãoóbetde virir ve tabièî bu işidildiàinden artıú suāle óācet úalmazdı. Óattā bu ãalavāt-ı āl-i 

èabāyı ióyā günlerini Cumèa’ya óaãr itdiàimiz zaman úable’õ-õikr oúur idik. Geçmiş zaman olur 

ki óayāli cihāna değer. Der-gāhdan çıúdıúdan ãoñra Çamlıconuñ altında úoruluú denilen 

maóalle gitdik, òoş bir manôarası var, aúşama èavdet eyledik. äālı günü Úādirî-òāneye gitdim. 

Bir èādet Limni 
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destisi götürdüm, çoú teşekkür itdi. Bundan da biraz baóå ideyim: buña “ùìn-i maòtūm” 

dirler. Baèøı òaããalarından Naèimā Tāriòi baóå diyor; óarāreti úātıè, ãuyu ãoàudur, devā imiş. 
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Bunu orada Aàustosuñ on beşinci günü İslam, Òristiyañlar giderler, úurbañlar keåerler, āyinler 

yaparlar, aldıúları ùopraúları desti yapdırırlar, ãu içmeàe maòãūã úab yaparlar. Bunuñ içūn bir 

menúìbe naúl idiyorlar: Aya-ãofyonuñ øannım ikinci bināsında úubbesi ùurmamış, derin oúumuş 

papaslardan birisi eski kitablarında görmüş ki Medìne’de āòir zamanda bir peygamber øuhūr 

idecekdir, Ā’nıñ muèciõāt ve òavārıúı pek çoú olacaúdır. İşde O Nebiyy-i Õì-şān’ıñ aàzı ------- 

biraz úubbeniñ çamuruna, òamuruna úatılırsa o vaúit úubbe yıúılmaz dimiş. Úosùanùin Medìne-i 

Münevvere’ye birúaç me’mūr göndermiş. Efendimiz ãalla’llahu èaleyhi ve selllem ise o 

kilisonuñ bi’l-āòire cāmièe taóavvul ideceğini bildiklerinden ------- buyurmamışlar. Me’mūrlar 

gelirken furtunaya ùutulurlar, Limni’niñ úuytı bir maóalline ãoúulurlar, her naãılsa o cevher 

úıymeti úoydıúları úab dökülür veyaòud úırılır. Birazını alırlar bir úısmı da oronuñ ùoprağına 

úarışur. Şimdi Aàustosuñ onbeşi oldı mı orası biraz úabarır ve ruùūbet peydā idermiş, diğer 

maóallerden aldıúları ùopraúlarla mezc iderek teberrüken herkes birer miúdar alır imiş, bunuñ 

içūn İslam ve Òristiyan o gün orada ùoplaşırlar imiş. Menúìbe bundan èibāretdir. Maèa mā fìh 

bu úadar óürmete ne içūn  
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lāyıú oldıàına dāir de bir sebeb beyān itmeyorlar. Biz gidemedik çünki merkeze birúaç 

sāèat mesāfe imiş. Bir de Aàustosuñ onbeşi olsa idi onlarıñ oradaki aóvālini de müşāhede 

iderdik diye başúa zamāna taèlìú itdik. Bu destiden bir dāne de merkez şeyòine virmişdim. O 

gün Úādirî-òānede èāşiúāne meóabbetler oldu, úıyām uãūlünde hep muèallim şeyòler, şeyò-

zādeler var idi, õākirler de mükemmel olduàundan orada da semāèa çıúdım, baède’õ-õikr èavdet 

eyledim. Çehar-şenbe günü iskelede Naômî’ye rast geldim, birlikde áalata’ya, Bey-oàlu’nda 

Bonmarşe’ye gitdik. Baèdehū Úāsım Paşa’da Badulla didikleri èİbādu’llah Maóallesi’nde 

Cemāl Efendi’niñ Tekyesi’ne geldik. Bu õāt Bursa’da epeyce oùurmuşdu, òoş ãadāya mālik 

olmaàla õākirlik iderdi, Muóarreme teãādüf itmekle tekyelerde meråiye oúudurduú, faúìr de 

duèācı idim böylece óuúūú peydā itmişdik, baède’õ-õikr orada úaldıú. Meşhūr áarb-ùrabluslı 

Cemāl Efendi de orada müsāfir imiş. Penç-şenbe günü tersānede äādıú Efendi’ye uàradık, Un-

úapanı köprüsünden sebze anbarında bulunan evvelce õikri geçen Óacı Òālid Bey’i bulduú. 

Baèdehū Yeñi Cāmiè civārında Rıøā Efendi görüşüb çarşu içūnde Óüsnî Bey ve èĀdil Efendi’yi 

buldum, birlikde bir eflāùūn renginde óaøır cübbelik aldım, baèøı ufaú tefek şeyler de iştirā 
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itdim, Üsküdar’a geldim. Cumèa günü ãabaóleyin rıòtıma gelerek teõkere ve çanùa 

muèāyenesinden ãoñra Bingāzi Vapuru’na bindik, 
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birāderimle ve Óüsnî Bey’le vedaè itdik. İki buçuúda óareket itdi, yedi buçuúda 

Mudanya’ya ve 5 Rebìèu’l-evvel sene 1320 ve 31 Mayıs Cumèa günü sāèat onda lehü’l-óamd 

Bursa’ya der-gāhımıza geldik. Bu seferimiz yiğirmi yedi gün devām itdi. Gerçi gerek Midillu ve 

gerek Limni’de óattā İstanbul’da bir müddet daha oùurabilirdim ancaú úandil taúarrub itdiği gibi 

bizim düyūn-ı èumūmîyede úoza maóãūl zamanı da geldiàinden èavdete mecbūr oldum. 25 

Rebìèu’l-āòirde Arpacı-zāde Óacı İsmaèìl Efendi’niñ saàìresiyle tezevvüc itdim. 21 Rebi´u’l-

evvel sene 1321 de dayım berāy-ı tebdìl-i hava Bursa’ya geldi ve 7 Cemāõiye’l-uòrāda 

ceddimiñ emānetlerini faúìre tevdiè itdi. Meróūm kendisinden úaù´-ı ümìd itdiğinden Bursa’da 

vefāt iderek ya úaãr-ı yed itdiği Saèdì Tekyesi’ne, olmadıàı óalde bizim tekyeye defn olunma 

arzusunda bulunmuşdu. Faúaù èāilesi Bursa’da ùuramadı, ãıúıldı, baèøı işleriniñ tesviyesini 

baòāne itdi, èavdet itdiler. 29 Cemāõiye’l-uòrāda kerìmem Tāyān ùoàdu, 26 Recebde dayım 

Üsküdar’da meróūm oldu. 8 Şaèbanda şeyòim Moralı Muãùafa Efendi irtióāl itdi,16 Şaèban 

donanma günü úāin-pederim Óüsnî Bey vefāt itdi. Gönlüme yine ziyāret -i pìr arzusu geldi, 

èāile “ben de giderim” didi, bunuñ üzerine refìúa ile Zeynü’d-dìn’i ve kerìme Tāyān’ı 

müstaãóiben èazìmete úarār virdik. 

LİMNİ’YE ALTINCI MİDİLLU’YA BEŞİNCİ èAZİMETİM 

8 äaferu’l-óaram sene 1322 ve 11 Nisan sene 1320 Pazar günü èaraba ile gitmeği tercìó 

itdik.  
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Çünki Bursonuñ ilk-bahārına bā-òuãūã ovonuñ leùāfetine bahā yoúdur. äabaóleyin sāèat 

ùoúuzda óareket, onbirde köprüye geldik, ãaórālar libās-ı óaørāya bürünmüş, aralarında úırmızı 

lāleler, ãarı çìdemler, beyaø papatyalarıñ virdiği leùāfet taèrìfe ãıàmaz. Orada biraz diñlenerek 

birer úahve içerek birde Mudanya’ya geldik. idāre-i maòãūãonuñ Edremìd vapuruna bindik. 

Birúaç àuruş navlūnı faøladır, faúaù bizim úumpanyamız diye İngiliz ve Yunan úumpanyalarıñ 

ucuz vapurlarına binmedik. Üçde úalúdı ùoúuzda rıòtıma geldik, hava, deñiz pek laùìf idi. 
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Birāder ile Şeyò Rıøonuñ oàlu rıòtımda imişler. Üsküdar iskelesine geldik, telāşe ile Üsküdar 

vapuruna refìúonuñ èacemiliği úadınlar ùarafında oùurmuş, Zeynü’d-dìn’le berāber binmemişler, 

tekrār almaàa, inmeğe vakit yoú, vapur óareket itdi. Üsküdar’a geldik, birāderim Şerāfe’d-dìn 

Efendi tekrār vapurla èavdet itdi, bereket virsin başúa vapura filan binmemiş, bir de diğer 

iskelelere giden vapurlara binmiş olsa idi artıú ara baúalım. O gün úahvede bir sāèatden ziyāde 

bekledim, artıú ne úadar ãıúıldıàımı oúuyan õātıñ taãavvuruna bıraúıyorum, hele geldiler. 

Oradan efendi dayımıñ medfūn olduàu Şeyò Camièi’ne geldik, dayı-ı meróūmu ziyāret itdim, 

tabièî müteeååir oldum, kendisiniñ terceme-i óāli ve söylediğim tāriò Yādigār-ı Şemsî ve 

Gülzār-ı Mıãrî nām eåerlerimizde vardır, buraya yazmaú mūcib-i taùvìl olur. Oradan birāderiñ 

òānesine geldik. Efendi dayımıñ  
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vaãiyeti muècibince èāilesini sefāletden úurtarmaú içūn almış. O òanım meşhūre Zeyneb 

Òanım’ıñ çıraúlarından olub sāzendesi imiş, müsteèid, iyi bir mūsiúì-şinas idi, o gece orada 

úaldıú. Ferdāsı Pazar irtesi yuúarıda õikri geçen Ùop-ùaşı’ndaki Bedevî Tekyesi’ne gitdik, 

teãādüfen meråiye de var imiş. èAvdetde Zeynü’d-dìn’e ayaú-úabı aldıú èavdet itdik. äālı günü 

Óaydar Paşa’ya gitdik, mekteb-i ùıbbiye ve Selìmiye Úışlası’nı gördük, Selìmiye’niñ eñi 371 

adımdır. èAvdetde āsitāne-i Rifaèiye Şeyòi Rıøā Efendi’ye teãādüf itdik, birer úahve içdik, 

bizim Muãùafā da Üsküdar’da imiş, O’nu gördük, ãoñra òāneye geldik. Çehar-şenbe günü 

İstanbul’a geçdik, Şeyò-zāde-başı’nda óala òanımıñ gelini Bedriye Òanım’a uàradık, o gece 

orada müsāfir olduú. Penç-şenbe günü Úāsım Paşa’ya gitdik, Óüsāme’d-dìn èUşşākî Der-

gāhı’nda Óaøret-i Pìr Efendimiziñ úuyusunu ziyāret itdik, geçen gelişimde tekyede kimseyi 

bulamamışdıú Şeyò Efendi tebdìl-i havada imiş, bu kerre görüşdük, iòtiyar bir õātdır, ismi 

Celāle’d-dìn Efendi’dir. Bursa’ya gelir giderdi. Baède’õ-õikr Bedriye Òanım’a èavdet eyledik. 

Cumèa günü Maúri Köyü’ne gitdik. Büyük úāin-peder Óacı İsmāèìl Efendi’niñ hemşìre-zādesi 

dìvān-ı muóāsibāt aèøāsından Aómed Bey’e müsāfir olduú. Gece Midillu’nuñ esbaú óākimi 

Tevfìú Efendi ile görüşüldü. Cumèa irtesi günü Sirkeci’ye geldim acentelerden Midillu’ya vapur 

ãordum, oradan Bāb-ı èĀlì’ye gidüb İbnü’l-Emìn Maómūd Kemāl Bey’i aradım, bulamadım. Bu 

õātla muòāberātımız vardır, èamucamız Şeyò Õāik Efendi’niñ terceme-i óālini isdemişdi çünki 

bir teõkeretü’ş-şuèarā yazıyor imiş. Bu münāsebetle  
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àāibāne óuúūú peydā itmişdik. Baèdehū Elmalıú İmamı’nı gördüm. Úaya Bey’i bir iki 

defèa aradım, bulamadım, Maúri Köyü’ne èavdet eyledim. Pazar günü Üsküdar’a geçdim. Bizim 

Derviş Óālil’e rast geldim, Çitli Cāmièi civārındaki òānesine gitdik, babası Muãùafā Aàa, 

görüşdük. Pazar irtesi günü birāderiñ òānesine geldik, o gece orada úaldık. äālı günü Mıãır 

postalarından el-Úāhire Vapuru’na saèat altıda geldik, ùoúuzda óareket itdi, ùūli 149 adım olub 

saèatde 12 mìl mesāfe úatè idermiş. Geceyi pek güzel geçirdik. Çehar-şenbe günü sāèat bir 

buçuúda Midillu’ya vāãıl olduú. èAcemìlik her şey’de fenādır; úaç defèadır Midillu’ya 

geliyorum, úırú sekiz sāèat vapurda úalıyordum, bu on altı sāèatde Midillu’ya getirdi. Vapura 

áālib Efendi ile Nāfiõ geldiler, áālib Efendi’niñ òānesine gitdik. Baèøı maóalleri gezdik, gece 

òānede oùurduú. Úaya Bey de pederinden ãoñra şeyò olduàundan teşvìúimiz üzerine Cenāb-ı 

Pìr’i ziyāret itmek üzere bizden bir gün evvel Midillu’ya gelmiş imiş. Yalı Úahvesi’ne gidüb 

Penç-şenbeyi öyle geçirdik. Cumèa günü Vayúala’ya gidildi, iòvānıñ ekåerìsi geldi, òāriçden 

züvvār da var, güzel meóabbetler oldu, èaşıúāne õikirler idildi, beşde èavdet itdik. Cumèa günü 

òuùbe oúumaúlıàımı arzu idiyorlar, 
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oúudum, aóālì memnūn olmuşlar. Bu gün rūz-ı Óıøır idi, Òristiyañlarıñ Aya Yorgi 

didikleri yevm-i maòãūãa olduàu gibi Yunan Úralı’nıñda ismine muvāfıú olduàundan o gece ve 

gün Hristiyañlar’ıñ teôāhürātını görmeli idi, hele Gümüş Úapu didikleri mevúièin Òristiyañları 

daha şimarıúdır, olur olmaz taóãil-dār bile yanaşamayor. Aùalarıñ heman hepsi Yunanîlik ile 

mefòardır, maènen elden çıúmış dimekdir. Midillu’da yüz yiğirmi beş bin nüfūsdan yiğirmi beş 

bini İslam’dır, ānıñda kısm-ı küllìsi ismi İslam’dır, muòtelaù köylerdeki İslam-Òristiyan 

birbirlerinden úız alub viriyorlar imiş. Meşhūr Kemāl Bey köyleri teftìşe çıúdıàında 

Müslümañlara İslam’ıñ şarùını sormuş, belindeki úırmızı kuşaàı göstermişler ki Òristiyañlar 

siyah úuşaú ãardıúlarından úırmızı úuşaú èalāme-i fāriúa-i İslamiye olmuş. Bunuñ üzerine Bāb-ı 

èĀlì’ye yazar, aùalara birer nāãih vāèiô getirdir; Midillu’daki senede iki def‘a köylere gider, her 

köyde birer vaèô ider gelir, ayda biñ àuruş alır. Limni’deki bi’l-āòire müftì de olmuş, o hiç 

köylere gitmez, yalñız Cumèa namazından evvel cāmiède bir vaèô ider, bunlara óukūmet ne 

yapsın! Benim eñ ziyāde teesüfümü mūcib olan óāl-i Òristiyanlıú’da ne bir kitāb-ı semavî ve ne 
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de maúbūl bir aóúām olmadıàı óalde Òristiyañlar’ıñ bā-òuãūã Avrupa müttefikleriniñ 

èuúelāsınıñ bile dìnî taèaããubları ile, maèúūl, fennî, ùıbbî, nezìh bir din olan dinimiziñ 

sāliklerindeki lā-übālìlikdir, òayret iderim. 
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èAle’l-òuãūã Avrupa’da taèaããub azaldıúça óaúìúat bir şey’ler çoàalıyor. Müsteşriúleriñ 

ve taóúìú-i edyān idüb de İslamiyet’den daha metìn ve maèúūl bir dìn olmadıàını taãdìú iderek 

maôhar-ı hidāyet olañlar günden güne çoàalıyor, meåelā Úur’an nedir? Úur’an ve Óaøret-i 

Muóammed èaleyhi’s-selām, áarbda İslāmiyet, Şerìèat-i İslāmiye gibi kitablar yazılıyor. Óattā 

geçen sene Ameriúalı Misız Conãoñ, Óilāl-i Aóøar Cemèiyeti’nde: “Biz, Müslümañlarıñ büyük 

peyàamberi Haøret-i Muóammed’iñ biñ üçyüz sene evvel meydana úoyduğu bir óaúìúatı bugün 

Ameriúa’da taùbìú idiyoruz, biz Ā’nıñ úanūnlarını úanūnlarımıza úoyduú” didi. “Feètebirū yā 

ülü’l-el-bāb.” Evet İslāmiyet eyülüğü emreder, úötülüàü menè ider, nereden baúarsaú dünyevî-

uòrevî, maddî-maènevî, ôāhirî-bāùınî böyledir, zehri yeme, mināreden kendiñi atma deyor. 

Óıfôu’ã-ãıóóaya rièāyet it, sū-i istièmālden ãaúın, güzel aòlaú ãāóibi olan èadāletden ayrılma. 

İşte bu hep böyledir. Hangi èāúil, hangi mütefekkir Evāmir-i Úur’āniyye’niñ fenālığı, nevāóì-i 

Úur’āniyye’niñ eyülüğünü iddièā idebilir? Taãdìúden başúa ne yapar? Ne çāre ki vaútiyle bir 

ùaúım cühelā, melāóide, iúbāl-perest óerifler dìnimize òurāfeler úarışdırmış, añlamadıàı āyetleri 

gūyā tefsìr itmiş, èarøı kālā eylemiş, güneşi èarabalarla gökde gezdirmiş, yeri öküzüñ boynuzuna 

oùurtmuş, 
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muèāãırı olduàu pādişāhıñ arzusuna göre āyetleri te’vìl itmiş, óadiåler uydurmuş, 

yüzsüz-ãuratsız bir ùaúım yalancı óerifler Hind, Yahūdî òurāfelerini dìne úarışdırmış, faúaù 

dìnimize bundan ne. İşte şimdi Avrupalılar’ıñ tadúìúātı üzerine fenniñ henüz adı bile yoàiken, 

Úur’ānımızıñ fenne dāir olan ayetleri bugünkü fenniñ úabūl itdiği naôariyeden başúa değildir, 

daha fen teraúúì itdikçe kim bilir naãıl óaúìúatler teôāhür idecekdir. Úatolikler, Protestañlar 

Asya’da, Afriúa’da dürlü dürlü muèāvenetlerle saèy idüb òalúı dinlerine, meõheplerine idòāle 

çalışıyorlar. Bizde ise li-vechi’lleh ne bir óoca ne bir şeyò òalúı irşād içūn yarım saèatlik bir 

köye bile gitmeyor, meğerki bu istifāde-i maddiye olsun, cer olsun. Ne ise burada bundan baóå 

itmek muvāfıú değilse de Midillu’daki Òristiyañlar’ıñ dinlerine úarşu olan taèaããubu 
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gördüğümden teeååürümden biraz yazdım. Bugün ãandal ile Varya denilen mesìreye gitdik, 

giderken Midillu öñünde taèmìrden gelen Mecìdiye úuravezeriyle Mesèūdiye zırhlısı ùuruyor, 

Mesèūdiye’de o gün Ecnebîlere balo varmış giremedik faúaù Mecìdiye’yi gezdik, ne güzel ne 

mükemmel idi; banyolarını gördük, ùoplarıñ naãıl ùolup atılacaàını bir mülāzım efendi bize 

gösterdi, baóriyeli bir øābiù olmadıàıma teessüf itdim, orada emåāl-i keåìresiniñ èilāvesine duèā 

iderek çıúdıú. Varya’dan aúşamüzeri èavdet itdik. Midillu’da meåìre yoú dirler, Varya var. 

Varya ki bir òān-ı zebān-zeddir. Gece Vayúala’da oùurduú. Cumèa irtesi günü Şerìf 

Óaøretleri’ni ve äarı Baba’yı ziyāret itdik. 
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Pazar günü Mesèūdiye’yi görmeğe gitdik maèa’t-tessüf Ecnebîler var imiş, tekrār 

Mecìdiye’ye geldik, arúa-daşlar çıúdı ben geçen gün gördüm diye çıúmadım. Sivārìsi Mir-alay 

Rıøā Bey görmüş yuúarıya daèvet itdi, bu õāt esāsen Bursalı imiş, Süslü Rıøā Bey deyorlar imiş. 

Bi’õ-õāt meòārātını gösterdi, bu vapurda bir ùaúım elektrikle mücehhez dürlü dürlü maèrifetler, 

hünerler gördüm, gündüz başúa gece başúa. Telàraflar, mióver üzerinde ùoplar, yanàın 

vuúūèunda kendi kendine paùlayaraú içūndeki māyièiñ yanàını iùfā idecek şişeler, müsāfirlere 

idilecek ikrāmı óāvì dürlü dürlü ãırçadan úadehler, elmas-tıraş ùabaúlar, óāãılı taèrìfden 

müstaànì bir çoú şey’ler gördük baèdehū muòtaãar bir duèā ile èavdet itdik. Gece Vayúala’da 

muúābele eyledik. Pazar-irtesi günü Mevlevî Şeyòi efendiye ièāde-i ziyārete gitdim, baèdehū 

úalèa òāricinde gezdim, Yeñi Cāmiè İmamı’yla görüşdüm. Gece òānede oùurduk. äālı günü 

baèøı maóālleri ziyāret itdim, isimleri meçhūl, aãóabdan olduúları mervì üç dört türbe var, onları 

ziyāret eyledim. Gece áālib Efendi’de iòvān ictimaè itdiler, bizim óala-zāde Edhem Efendi’yi 

gördüm, Moloh’da taórìrāt kātibi imiş, èazl itmişler, memūrìn istióãāli içūn İstanbul’a 

gidiyormuş. Çehar-şenbe günü úaplucaya úadar gitdim, èAvdetde èAli Çavuş’uñ úahvesinde 

oùurdum. Gece Nāfiõ Efendi’niñ òānesine medèūvv idik, dört buçuàa úadar orada meóabbet 

itdik. Penç-şenbe günü óamama gitdim. 
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Temizce bir óamamdır, faúaù òalvetleriñ úapuları yoúdur. Gece Vayúala’da 

cemèiyetimiz epeyce idi. Cumèa günü Çarşu Cāmièi’niñ òaùìbi geldi, òuùbe oúumaúlıàımı ricā 

itdi, biz de red itmedik oúuduú. Baèdehū ãandıú emìni Meómed Efendi’ye nefese götürdüler, 
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èavdetde Mevlevî Şeyòi geldi, biraz görüşdük, baèdehū úalèaya çıúdıú, èAli Bengì Baba’yı 

ziyāret itdik. Aúşama Aómed Efendi çaàırmış idi, baède’ù-ùaèām èavdet eyledik. Cumèa irtesi 

aúşamı Vayúala’da iòvānla loúma idildi, sāèatçi İbiş Efendi’niñ oàluna èarāúiye tebúìr itdik. 

Żābıta Óacı Muóyi’d-dìn ve mekteb-i ièdādî anbar me’mūru Żiyā Efendi’ye, Mevlānā Muãùafā, 

Taóãil-dār èĀrif Efendi’ye bìèatları verildi, Pazar günü derslerini virdim, áālib Efendi’ye, 

Muãùafā Efendi’ye ikinci isim telúìn idildi. Aúşama Vayúala’da Mevlūd oúuduú óayli cemāèat 

var idi. Pazar-irtesi günü rıòtıma gitdik, aúşam iòvān ùoplandı oùurduk. äālı günü àazetelerde 

Bursa Livası’nıñ vefātını àazetelerde gördüğümüz gibi, İzniú’e gitdiğimiz Eşref-zāde Sırrì 

Efendi’niñ de Aydın-oàlu Tekyesi’nde eånāy-ı õikirde vefātını oúuduú, çoú müteeååir oldum. 

Bu õātıñ terceme-i óāli Yādigār-ı Şemsî nām eåerimiziñ maùbūè úısmında Eşref-zāde ve Aómed 

áazzì Der-gāhları faãlında muóarrerdir, o gece ruóì-y-çün yetmiş biñ tevóìd oúuduú, tam 

istifāde idilecek bir çaàda idi. Çünki dünyonuñ kerem u serdini görmüşdü. Bir úışın Tekyesi 

baàteten yıúıldı, ãoñra Müddeèì-i èUmūmî Reşìd Bey’iñ himmetiyle müceddeden yapıldı. Artıú 

istirāóat ideceú bir zamanda āòiret yolculuğu göründü, Raómetu’llahi èaleyh. Çehar-şenbe günü 

biraz ãāóilde 
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ùolandım. Baèdehū Żābıta Óasan Efendi’ye ikinci ismi telúìn itdim, Dervìş Necìb’e 

üçüncü ismi virildi. Bugün biraz raòatsızlıàım vardı, doútor getirdiler èilāc virdi. Geceleri uãūl 

ve erkāna dāir fetvā yazmaúla meşàūl oluyoruz. Penç-şenbe günü Mevlevî-òāneye gitdim, Şeyò 

Efendi çarşuya çıúmış, ãoñra rıòtımda gördüm. Aúşam Vayúala’da güzel meóabbetler oldu. 

Cumèa günü namazı Vayúala’da úıldım. Aúşam-üzeri deñiz kenarında defter-i óāúānî me’mūru, 

úalèa doútoru, maókeme baş-kātibiyle görüşdük. Defter-i óāúānî me’mūrunuñ úızını bizim 

Naãìb Bacı’nıñ oàlu almış faúaù geçinememişler. Cumèa irtesi günü baèøı õevātla resm-i vedaèı 

ìfā itdik. Gece áālib Efendi’niñ òānesinde ictimaè itdik. Gece sāèat beşde Yunan Rūm-ili 

Vapuru geldi, iòvānla iskeleye geldik. áālib, Nāfiõ, Muãùafa, Rāmiz Efendiler vapura 

yerleşdirdiler, altı buçuúda añlar da vedaè idüb gitdiler, vapur sekize çar-yek úala óareket itdi. 

Hava pek güzel idi, ãabaóıñ seherinde deñiziñ o leùāfetine ùoyulmaz faúaù felek müsāèade ider 

mi ya. Bir rüzgārdır çıúdı, vapur başladı ãallanmaàa. Biraz yatdım, beşde úalúdım ortalıú ala 

vire oluyor. Vecaè da geldi mi? Aldıàımız èilāc biraz te’åìr itmişdi lākin perhizi bozduú 
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raóatsızlıú da geldi, yürümek úābil değil. Ne çāre ki mecbūriyet var, artıú yürümek değil 

sürünmek nevèinden giderken birisi Óıøır gibi yetişdi, Ah Pìrim, Efendim, hani her yerde 

yetişir; geçen sene İzmir’den gelirken de oldı ya, ātìde anı da yazarım. “Efendi baba!” didi, “āb-

deste mi gidiyorsuñuz?” “Evet,” 
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didim, dedim ama, kimdir? Neniñ nesidir? bilmeyorum. Çünki gözlerim úapalı, 

yalpadan içim ùışıma çıúıyor, gözümü açsam bile vapur ùutañları, ortalıàıñ pisliğini göreceğim 

daha berbād olacaàım, óālimizi şöyle taãvìr idiñ: Zeynü’d-dìn yavrucuú “beni deñize atıviriñ” 

deyor, añlamalı ki çocuú bile ne úadar muødarìbdir. Her ne ise gitdik heman o õāt bir baúır 

buldu, temizledi, ben buradayım, çıúınca yine yeriñize götüreyim didi. Hay Allah rāøı olsun! 

Emìn olmalı ki birisi baña o gün yüz lira virse bunuñ itdiği muèāvenetden duyduàum 

memnūniyeti ùuymazdım. Baède úaøāi’l-óāceh çıúdım, úoluma girdi yerimize götürdü, ãordum: 

“oàlum sen kimsiñ?” Didi: “Limnili èAsker Óasan, hani bundan sekiz on sene evvel birlikde 

Selānìk’e gitdik, beni İstanbul’a úadar maèiyetiñizde götürmüş, muèāvenet itmişdiñiz.” Hā 

èaúlıma geldi, bu tersānede èasker imiş, me’õūnen gelmiş idi. Selānìk ùarìúiyle İstanbul’a èavdet 

itdiğimizde Selānìk’de müsāfir olduàum maóalde bunu da ve diğer arkadaşımız Taósìn 

Efendi’yi de müsāfir itmişdik. Allah Allah! Eyülük øāyiè olmaz dirler. “Pek aèlā Midillu’da ne 

işiñ vardı?” didim. Cevābında teyzesini görmeğe gelmiş, imdi èavdet idiyor imiş. Biraz rāóat 

itdim azıcıú uyumuşum. Pazar günü saèat beş buçuúda Limni’ye vāãıl ve Óuøūr-ı Óaøret-i Pìr’e 

ziyāret içūn dāòil oldum. Evvelce òaber gönderdiğim vechile bir òāne ùutmuşlar, çünki èāile ile 

bir başúasınıñ òānesinde yār olmaú istemedim. Şundan bundan levāzım-ı beytiye tedārik idildi. 

Gece ióyā olmaú münasebetiyle der-gāha gidildi, baède’õ-õikr òānemize  
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èavdet eyledim. Cenāb-ı Pìr’i tavãìf, óaddim değilse de meóabbeten söylediğim 

nuùuúlardan baèøı larını berāy-ı òāùıra şu eåerimize yazmaú münāsibdir ôan iderim, işte onlardan 

birisi: 

Ey úuùb-ı cihān, àavs-ı zamān Óaøret-i Mıãrî 

Vay èārif-i esrār-ı nihān Óaøret-i Mıãrî. 
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Sen vāúıf olub èilm-i ledünnì-i Òüdā’ya 

İtdi bize de keşf ü beyān Óaøret-i Mıãrî. 

 

Luùfeyle bize, himmetiñi eyleme maórūm 

Feyø u keremiñ ola revān Óaøret-i Mıãrî. 

 

Òatm-i velāyet maôharıdır õāt-ı şerìfiñ 

Nuùúundan olub çünki èayān Óaøret-i Mıãrî. 

 

Şemsî úulunuñ leyl u nehār senden ümìdi 

Lüùfuñla kerem eyle aman Óaøret-i Mıãrî. 

 

Pazar-irtesi günü türbe-i şerìfde òatme başladım, aúşam òānemizde oùurduk, bizim 

iòvānımız geldi. äālı günü türbede òatmi oúudum, taórìrāt müdìri, belediye reisi, düyūn-ı 

èumūmîye me’mūrları òāneye geldiler. Rāóatsızlıàım artıú yüzümden belli idi, bu rāóatsızlıú 

bende epeyce zamandır devām idiyor, Bursa’da óamamda úarnımı oàduruyordum, aç úarnına 

ellerimle bir direk ùutaraú ãallandım, úarnıma ıbrıúla ãıcaú ãu úodum, óāãılı yapmadıàımız úoca-

úarı èilācları úalmadı, Hindistan cevizi, zencefìl, úaranfìl hepsinden yedim faúaù fāide yoú. 

Yolda yürürken, gezerken bir şey’ yoú, oùurdum mu vecaè óāøır. Kimi ãu ùurmuş deyor, kimi 

göbek düşmüş deyor, ben doútora mürācaèat her vechile lāzım olduàunu bildiğim óālde bilmem 

ki iómal mi itdim? Ha bugün 
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geçer, ha yarın geçer diye ehemniyyet virmedik. Burada bir şey’ daha söylemek isterim: 

Müslümanlar, yalñız Müslümanlar değil Òristiyañlar da belki dindar olan her millet oúumaàa, 

imañları, iètiúadları vardır. Óattā Limni’de faúìre Òristiyañlar da gelirdi. Faúaù nefesiñ te’sìri, 

maènevî olan óastalıúlaradır, èaãabî olañlaradır. Meåelā yaraya, bereye elbet nefes te’sìr itmez. 

Maèa mā fìh şifā Allah’dandır. Ancaú bir ùaúım óastalıú vardır ki bu behem-óāl maddî tedāvìye 
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muhtaçdır. Bunu da tecrūbe-dìde doútor biliyor. Görmezmisiñ ki biriniñ baş aàrısına filan èilac 

iyi gelmişdir, ama diğer bir kimseye te’sìr itmemiş, èacabā neden? Hah işte bunu doútor biliyor. 

O aàrı neden gelmiş, evvelā onı bilmeli, ãoñra tedavì itmeli. Doktor biraz baóālıdır diye bizim 

Müslümañlar heman nefesçilere úoşarlar, üçgün, beş gün, yedi gün oúutur, faúaù óasta iyi 

olmaz, gitdikçe raóatsızlıú ehemniyyet kesb ider, doútora mürācaèata mecbūr olurlar. Olurlar 

ama iş işten geçmiş, baède óarābi’l-Baãra. äoñra muúadder böyle imiş diye úarār virirler. Bunlar 

hep yañlış bilinmekden olur. Faúìr didimki: iètiúādıñ her şeye daòli vardır, lākin o óastayı 

oúutduúları gün bir de doútor çaàırsalar varsun óasta iyi olsun da ister nefesden olsun, ister 

doktordan, øararı yoú, şerefi her ikisi pay itsun veyāhud kendine mal itsun, ikisi de óaúúını 

almışdır. 
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tek o óasta eyi olsun. Bu fikrimi doútorlar da taãvìb itmişdir, óattā böyle bir tenşìr de 

yapacaúlar idi. Her ne ise işte bizim óastalıú da böyle olmuş Allah esirgeye müzminleşecek 

imiş. Deróāl belediye reisi filan bir doútor getirdiler, bilmem Rumca bilmem Fransızca bir 

şeyler söyleşdiler, bize ãordular. Doútor bir reçete yazdı, ãarımtıraú bir ãu idi, birer fincan 

içiyorum; èacāyib hem ùatlı hem ùuzlu, hem acı, hem ekşi böyle bir èilāc idi. Bir hafta perhize 

úoydu, yumurùa, süd içeceğim ama “süd ùoúunuyor” didim.’ “Öyle ise yumurùa ile ıòlamuru 

úarışdırub içsun” didi. Yumurùa bol, ãabaó, öyle, ikindi, aúşam úarnım acıkdı mı heman teynuå 

var yaúub ıòlamuru ıãıdub, bir iki yumurùa úırub içiyorum. Tam bir hafta devām itdik, lehü’l-

óamd vecaè ve èamel geçdi. Hiç unutmam perhizi bozduàum gece bizim Taósìn Efendi bir 

yoàurtlu úabaú úızartması getirmişdi, onuñ leõõetini aãlā unudamam el-óamdülillah luùf-ı Pìr’le 

bu èilletden de úurtuldum. Meğerse küden baàırãaàında iltihab óāãıl olmuş, oluyormuş, eğer 

tedāvì edilmese imiş ãoñu vaóìm imiş, eyi olduúdan ãoñra  söylediler, Allah cümlesinden rāøı 

olsun. Bizim Óüsnî Efendi úoyun almaàa Lera denilen köye gitdi. Geceleri òānemizde 

birleşiyoruz, baèøı ilahîler meşú idiyoruz, úıyām iderken bir gece “huøūr-ı Pìr’e niyāza geldim”  
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cumhur ilahîsini oúuduàumuz gibi diğer gece de ceddim Óaøret-i äaófî’niñ ilahîsini 

meşú itdirdiğimden ānıñla úıyām idiyoruz, teberrüken şuraya yazacağım, çünki maùbūèu 

yoúdur. 
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Nuùú-ı Óaøret-i äaófî Òalìfe-i Óaøret-i Pìr 
 
Şarāb-ı èaşúıyla sekrān 
Bize Mıãrîler dirler. 
Saúāy-ı māyede nevrān  
Bize Mıãrîler dirler. 
 
Uãūl-i õikri Bi’smi’llah 
Sürülür ihdinā Òüda 
Sırāù-ı müsteúìm yek-lisān 
Bize Mıãrîler dirler. 
 
Müselsel Òalvetîden, Úādirîden 
Feyø-yāb olduú 
Bi-óamdi’llāh èaùā iósān 
Bize Mıãrîler dirler. 
 
Óaúìúat sırrına sübóān 
Hidāyet-i rāfièa bürhān 
Maèārif gevherine kān 
Bize Mıãrîler dirler. 
 
Nebìler òātemi Sulùān 
Kevniyete olub òüddām 
Ùarìú-i óaúda virdik cān 
Bize Mıãrîler dirler. 
 
Rumūz-ı küntü kenz 
Miftāóına bu äaófî-i Mıãrîden 
Ki bi’smi’llah ile fermān 
Bize Mıãrîler dirler. 

 

Úandìl gecesine óaøırlıú var, iòvāna, bize uãūller meşú idiyorum. Bu gece sāèat altıda 

civārımızda óerifiñ biri baàırır mı baàırır, sāèat altıyı düşünmeyor, herkesiñ uyúusunu úaçırıyor, 

ne tuóaf adamlar var. Çehar-şenbe günü òatmi oúudum, biraz sāóilde ùolaşdım, liman re’isiyle 

gümrük me’mūru ve sāir õevāt geldiler, görüşdük. Úadrî Efendi köyden gelmiş, bizim Dervìş 

Óasan Óüsnî úoyunu getirmiş úandìl gecesi der-gāhda iùèām olacaú. Çocuúlara mektebde “rū-y-

ı siyāhım ile der-gāha óuøur-ı Pìr’e niyāza geldim” ilahîsini meşú idiyorum. Aúşama rüşdiye 

muèallimi ve maèiyyet vapuru çıraúcı-başısı 
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ve sāir iòvān geldi. Faúaù rüşdiyye muèallimi dehrî gibi yalñız ehlu’llahıñ vaódet-i 

vücūdunu münkir, ôannım bir buçuú sāèat söyledi bi-lā fāãıla añlatdı, kimseye meydān virmedi, 

biz de diñledik, çeñedeki úuvvet değme çarúlarda yoúdur. Penç-şenbe günü òatmi oúuduúdan 

ãoñra mektebe gitdim, maèãūmlarıñ ãuratındaki te’åìr insanı àaşy idiyor. Baèdehu der-gāha 

èavdetle biraz oùurdum. Bizim mini mini seyyāóı, anası minder üzerine oùurtmuş, tenbìh 

diñlemez, o da düşmüş mü? Alñı bere oldı, aàa dedesi veya nenesi olsa idi biraz darılır çekişirdi, 

òoş laf añlamaz ya, bildiğinden şaşmaz. Aúşama Òulúî Efendi’ye gitdik, bizim nüfūs müdìriniñ 

büyük maòdūmudur. Gece der-gāhda mevlūd oúuduú, àalabalıú idi, òoş meóabbetler oldu. 

Cumèa günü òuùbeyi faúìr oúudum, baèdehū der-gāha geldik, baède’õ-õikr òānemize èavdet 

eyledik. Cumèa irtesi günü òatmi ikmāl itdim, aúşama úandildir, úurbān kesildi, Dervìş 

Óasan’ıñ òānesinde bişdi, müsāfirler daèvet olundu, yuúarıda bir úandìl gecesi tertìbi 

yazmışdım, bu defèā da èaynıyla öyledir, vāúıèan tekåìr-i sevād dimekse de bunlarıñ taòaùùuru 

mūcib-i óaôô-ı maènevî oldıàından “et-tekrāru óasen” úaøıyyesine rièāyet idiyorum. Meşhūrdur 

ki Manãūr’uñ muóākemesì-y-çūn úudsìde bir meclis-i maènevî inèiúād itmiş, Óuøūr-ı 

Rasūlu’llah’da Manãūr muóākeme idilmiş, mes’ele Efendimiz’e iètirāz itmiş imiş, yaènì eğer  
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“Ve mā erselnāke illā raómeten li’l-èālemìn benim şānımda nāzil olsa idi cihānı 

úaldırırdım” dimiş, tuòaf cesāret! Vāúıèan bu bir menúìbedir ama èacāyib şeydir, èacabā 

Manãūr’uñ èuluvv-i cenābı Óaøret-i Faòr-i Úāinat’dan ziyāde mi imiş? Her ne ise bunu 

yazmaúdan maúãadım bunu değil Óaøret-i mūmā ileyh İmam áazālî’niñ muóāveresidir ya ne 

ise. Şunu da èilāve ideyim, o meclis-i rūóānîde Manãūr’a ùaraf-ı Risālet’den buyurulmuş ki: “Ve 

mā yenùıúu èani’l-hevā in hüve illā vaóyün yūóā” değil midir? Manãūr taãdìú ider, “o óalde 

ùaraf-ı İlahî’den vaóy u ilhām olunan evāmirden, nevāhìden başúa ben òilaf óareket idebilir 

miyim ki.” Müsekkit cevāblar üzerine Manãūr èöõr-òāh olur, faúaù bu úuãūr sebú-ı şerìèatle 

èafvına óükm olunur. İrtesi gün bì-çāre “ene’l-óaúú” diye başlar baàırmaàa, mes’ele maèlūm. O 

meclisde Óaøret-i Mūmā, Cenāb-ı Óabìb-i Òüdā ãalla’llahü èaleyhi ve ālihì ve sāiri’l-enbiyā 

Efendimize sorar: “Yā Rasūla’llah!” dir. “Siz ‘ulemā-i ümmetì ke-enbiyā-i Benì İsrāìl’ 

buyurduñuz, bu meclisde bu fermānıñıza sezā kimse var mıdır?” Efendimiz buyurmuşlar ki : 

“Şu õāt, didiğim èulemādandır” diye İmam áazālî Óaøretlerine işāret buyururlar. Öyle bu hadìåe 
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èulemā-i sū’, èulemā-i rusūm, dalúavuúlar, padişāh yaşa döküntileri mā-ãadaú olacaú değil ā, 

èulemā-i ehl-i óaúìúat murāddır. Haøret-i Mūsā ãalevātu’llahi èalā nebiyyinā ve èaleyhi’s-selām 

dir ki: “İsmiñ nedir?” Deróāl Úoca áazālî “Muóammed ibn-i Muóammed ibn-i Muóammed el-

áazālî’dir” cevābını virir. “Canım ben saña ismiñi ãordum,  
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sen ise babañı, dedeñi, memleketiñi söylediñ!” “Evet” dimiş, Cenāb-ı Óaúú celle 

şānuhū õāt-ı nübüvvet-penāhîlerine “ve mā tilke bi-yemìni-ke Yā Mūsā” buyurduàunda siz: 

“úāle hiye èasāye” diyecek iken: “hiye èasāye etevekkeü èaleyhā ve eheşşü bihā èalā àanemì ve 

li-ye fì-hā meāribü uòrā” buyurduñuz.” Óaøret-i Mūsā ise: “ben Cenāb-ı Óaúú’la mukāleme 

itdiğimden sözüñ uzamasını isterdim, çünki o nisbetde õevú-i rūóānî óāãıl idiyordum.” áazālî 

cevāb olaraú: “Efendim! Bu dāèìñiz de õāt-ı èālì risālet-penahìleri gibi bir èulu’l-èaôm, ãāóib-i 

kitāb, nebiyy-i õì-şānla mukāleme itdiúçe benimde o nisbetde õevúim tezāyüd idiyor” deyince 

Haøret-i Mūsā Efedimiz’e dönerek: “äadaúte Yā Rasūla’llah” dimiş. Faúìr de Limni’de óāãıl 

itdiğim õevú-i ruóānîden baóå olunduúca o õevúi vicdānımda tekrār işitdiğimden bende tekrār 

tekrār yazıyorum, oúuyañlarıñ cañları ãıúılırsa maèõūr görsünler. Evet, úandìl gecesi Der-gāhda 

loúma idildi ama tekye uãūlü yapdık; eõana çaryek úala semaè-òāneye uãūle girdik, namazdan 

ãoñra  yuúarıya çıúıldı. Muóāsebeci Süleymān Bey, Cezā Re’isi Bey, Taórìrāt Müdìri Yūsuf 

Efendi, maèiyyet vapur çıraúcı-başısı, Banúa Me’mūru Aómed Efendi, evúāf müdìri, arāøì baş-

kātibi, dìvān-ı èumūmîye me’mūru, gümrük baş-kātibi ve sāir õevāt der-gāhıñ mensūbları 

bulundu. Loúma duèāları yapıldı, úahve naúìbimiz var ya èArab Dervìş èÖmer, o úahve bişirub 

bişirub 
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gönderiyor, böyle meziyetlere de gerek müsāfirler gerek iòvān memnūn oluyor. 

Yatsular oúundu, Haøret-i Pìr’e dizildik, yiğirmi otuz ağız birden: “Óuøūruña ben niyāza 

geldim” diyoruz mu, Limni yerinden oynuyor. Türbe Fātióā’sından ãoñra tevóìd-òāneye girdik, 

namaz úılında tevşìhli filan bir mevlūd oúuduú, velādet baórinde ziyāret-i lióye-i saèādet idildi. 

Baèdehū òatimler indi, duèā idildi, zikirler, úıyāmlar, deverānlar, bedevî ùopları óāãılı bir õevú-i 

rūóānî óāãıl oldı ki men lem yeõuú, lem yaèrif, o başúa bir èālemdir ve’s-selām, kim ne dirse 

disun. áalabalıú ise bizim sūfîler geldiği zaman buronuñ óāli naãılsa öyle, bu ufaú modelli 



 142
 

semaè-òānemiz biraz küçükdür. O gece o õevkin neş’esiyle ãabaóa úadar oùurduú. Pazar günü 

mutaãarrıf beye gitdik, òoş bir õātdır óaylüce görüşüldü. Baèdehū  ılıcaya gitdik, Taósìn Efendi, 

Nesìb Bey, Óāfıô Óüseyin birlikde olduàu óalde bir èaraba bulundu, bindik. Ilıca muntaôam 

yapılmış, ne çāre ki tertìb yoú, orada biraz loúma itdik óalbuki bu gece muóasebeci beye daèvet 

olunmuş imişiz, faúaù òaberim yoú, biz de oradan geç çıúdıú, üç defèa òaber göndermişler, 

úarnımız ùoú ferdāsı geceye úalsa idi daha eyi olurdu lākin başúa müsāfirler de var imiş maócūb 

oldum, iètiõār itdim. Bu õāt bize úarşu pek meclūbdur, esāsen kendisi Óazret-i Merkez Der-

gāhı’na mensūb imiş. Bizim āåār-ı menåūre ve manôūmelerimizi gördükçe meåelā òuùbe, 

namaz, uãūl-i õikr, āyin-i ùariúat, mevlūd, duèā, õākirlik gibi efèālimizi pek taúdìr ider 

169 

 ve “Cenāb-ı Óaúú’ıñ size olan bu baóşāyiş-i ilahîsini bilmem naãıl añladayım? Ne var 

ne yoú her şeyi size virmiş” dirdi. Bir aúşam õikri òalúonuñ òāricinden idāre idiyordum ama 

óuøūr-ı Pìr olmaú münāsebetiyle heman heman semāèa çıúacaú bir óalde idim, gözlerim 

úapalıydı, úulağım dibinde birisi: “efendim” deyor “semāè-ı āliñizle bizi mesrūr itmeyecek 

misiñiz?” gözümü açdım bu õāt, bir şey’ dimedim faúaù bizim neş’e de úaçdı. Birúaç defèa 

tekerrür itdi, bende bi’ù-ùabè semaè idemedim. äoñra õikirden çıúıldı añlatdım didim: “Efendim, 

bizim semaè Mevlevîler’e beñzemez, onlar ne vaúit olursa dönerler, ùur deyince ùururlar, faúìriñ 

öyle değil, o istek ôuhūr itmezse dönemem, dönsem başım döner, içim bulanır, semaèa başladım 

mı õikriñ  tertìbi bozuluncaya úadar devām iderim, ha deyince ùuramam.” Bunuñ üzerine iètiõār 

itdi, çoú muóibb-i èāşıú bir õāt idi, ãaà ise selāmetde, vefāt itdi ise Raómet-i İlahiyye’ye nāil 

olsun. Baède’ù-ùaèām der-gāha geldik úaplıca yoràunluğı var ama èaşúu’llah, meóabbetu’llah 

iòvānıñ neş’esi yoràunluğı alıyor, bā-òuãūã óuzūr-ı Pìr. Pazar-irtesi güni bizim Taósìn 

Efendi’niñ aúrabāsından Şerife Ümmî nāmında bir úadın intisāb itdi. Úandil gecesi bizim 

Derviş Óüsnî’ye ikinci isim telúìn olunduàu gibi Úadìr Efendi de tecdìd-i bìèat itdi O’ña da 

birinci ismi telúìn itdim, derslerini virdim. 
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Bugün Re’is Bey daèvete gelmiş, aúşama oraya gitdik, üçe úadar meóabbet itdik. äālı 

günü nüfūs müdìri meróūm Óüseyin Efendi’yi ziyārete gitdim. Banúa me’mūru Aómed Efendi 

ãabaó yemeği göndermiş. Bugün biraz raómet yağdı, aùonuñ iòtiyācı var imiş, duèālar, åenālar 
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idiliyordı. Bu gece Nesìb Bey’iñ òānesine davet olunmuşduú, gece ikiye úadar oùurduk, baèdehū 

der-gāha geldik. Çehar-şenbe günü türbe-i şerìfi baède’z-ziyāre rüşdiyeye gitdim, uãūl-i taèlìm 

ve teèallüm nāúıã idi, ãoñra tekyeye geldim. Gece Muóāsebeci Nesìb, Aómed Beyler, Niyāzî 

Efendi ve sāir iòvān geldi, meóabbet ve ãoóbet idildi. Penç-şenbe günü bizim Siyahî Dervìş 

èÖmer’iñ temūrcu dükkanına uàradım fuúarā memnūn oldu, öyle yā sāde beylere gidilmez ya 

biraz da fuúarā göñlü almalı değil mi? äoñra Òulúî Efendi ile Aómed Efendi geldi. Öyleden 

ãoñra óukūmete gidilüb Mutaãarrıf Óayrî Beyi, Muóāsebeci Süleymān, Cezā Re’isi Rācì, 

Taórìrāt Müdìri Yūsuf, defter-i óāúānî baş-kātibi, evúāf, nüfūs me’mūrları, banúa me’mūru 

beylerle görüşüldi. Hele Muhāsebeci Bey’iñ yanında oùururken kim geldiyse red itmedi, 

senedini úabūl iderek virile didi ve faúìre òitāben de: “bu èadem-i red şerefiñizedir, siz burada 

bulunduúça her gelen senede virile diyeceğim” diye talùìf itdi. Ehl-i maèāş bunu işitselerdi 

cümlesi de hücūm iderdi ya. Gece gümrük baş-kātibi Nesìb Bey’e óuøur-ı Pìr’de èarākiye tebkìr 

itdik, bi’l-āòire vālidesi de intisāb itmişdir. Baèdehu der-gāhda āyin icrā itdik. Cumèa günü 

ãabaóleyin baèøı müsāfirler geldi, Úadrî Efendi erkān-nāme yazdı, òuùbeyi oúudum, der-gāha 

geldim, Mondoroz gümrük me’mūru İsmāèìl Efendi’ye naãìbi virildi, gümrük müdìrleriyle 

görüşüldi. Aúşama Şeyò Niyāzî Efendi daèvet itdi, baède’ù-ùaèām rüşdiye muèallim-başısınıñ 

òānesine gidilüb orada mevlūd-i şerìf oúuduú. 
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Baèdehū der-gāhda uãūl icrāsından türbe-i şerìfeye girdik çünki yārın yolculuú var, 

orada biraz õikr ve uãūl yapdık, òānemize geldik, yedi buçuàa úadar oùurduú. Ferdāsı Cumèa 

irtesi ki 19 Rebìèu’l-evvel sene1322 ve 22 Mayıs sene 1320 tarìòine müãādiftir. Şu óalde bu 

def‘a Limni’de on üç on dört gün úadar úalmışız. äabaóleyin berāy-ı vedaè müsāfirler geldi. O 

eånāda Óacı Dāvūd’uñ äofya Vapuru göründü, bu vapurla evvelki defa Selānìk’e gitmişdim. 

Nüzhet Vapuru süvarìleri ùarafından te’min idilen filikaya iskelede bulunan gümrük müdìri, 

liman re’ìsi, taórìrāt müdìri, düyūn-ı èumūmîyye me’mūru beyler ve Niyāzî Efendi ve sāir 

õevātla baède’l-vedaè bindik. Muóāsebeci Süleymān Bey, cezā re’ìsi Rācî Bey, gümrük baş-

kātibi Nesìb Bey, Süvārì Nūre’d-dìn Bey, óesāb me’mūru Rıøā Efendi, banúa me’mūru Aómed 

Efendi ve õevāt-ı sāire, diğer ãandal ile de Taósìn Efendi, Òulúî Efendi, diğer iòvān, Dervìş 

Óasan, Óüsnî vapura geldik. æüvārì beyiñ kerìmesi intisāb itmek istemiş, filiúada oña dersi 
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virdik, yaènì bir kaàıda yazaraú pederine taèrìf itdim. Muóāsebeci Bey’e de namaz èakabinde 

oúunacaú bir ders virdim. Sekizi çaryek geçe añlarla da vedaè itdik, èavdet itdiler. Luùf-i Óaúú 

ve himmet-i Pìr’le şimdiye úadar gelen Selānìk ve İzmir ve sāir meşāyıòından hiçbirine 

yapılmayan óürmet ve ikrām ile teşyìè olunduú, maósūdü’l-emānìl olduú. Vapur sekiz buçuúda 

óareket itdi. İkinci úamarada biz, refìúa, Zeynü’d-dìn, Tāyān úarşumda oùurdular, ben de 

seyāóāt-nāmeme şunları yazdım. Gece uyumuşum, on ikide Selānìk’e dāòil olduú. Evvelā Úara 

Baba Tekyesi’ne uàradıú, yeñi Şeyò Aómed Efendi İstanbul’a gitmiş. Fetóiye Der-gāhı’na 

gitdik, Şeyò ´Ali Efendi İzmir’e kerìmesine gitmiş. 
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Maòdūmu Żiyā Efendi var imiş. O gece orada mihmān olduú. Pazar günü Selānìk’e 

çıúdıàımız gibi çoú oùurmayacaàımızdan fırãatdan istifāde idelim diyerek evvelā óükūmetde 

Zirāèat Banúa Müdìri İsmāèìl Bey’i gördüm. Refìkası Lanúaôa’da imiş, bu õāt úāin-pederiñ 

òānesinde Bursa Ziraèat Banúa Müdìri iken oùurmuşlar, èāilece münāsebet óāãıl olmuşdu. 

Oradan Óamìdiye Cāmièi’ne gitdik. Bunu ièāne ile Òayrî Paşa yapdırmışdı, pek laùìf ve şirin bir 

cāmiè olmuş, müzeyyen, mināreside pek mevzūn, çeşmeler mükemmel, saèatleri keõā. Oradan o 

civārı gezdik, ùolaşdıú. Mükemmel köşkler bina yapılıyor, heman heman Úüçük Úara-burun’a 

úadar binalar inèāl idecek. Baèdehu tramvayla Sāèatli Selìm Paşa Cāmièi’ne gidilüb ikindi 

namazını baède’l-edā der-gāha geldik. Refìúa bu aúşam seyyāólıàı ùuydu, taóta bitle sivri-

sineklere epeyce øiyāfet olacağız gibi.  Fi’l-óaúiúa Limni’de der-gāhı naãıl bulduysam burası da 

oña cild-i åānì idi. Gece beş buçuúda uyandım, bir óayli oùurdum her ne ise ãabaó oldı. Pazar-

irtesi günü İstanbul’a Antalya Vapuru var imiş, bir èarabaya binerek vapura gitmek üzere saóile 

indik. Teõkere úaydı, muèāyeneden ãoñra bir úayıàa rākiben vapura çıúdıú. Żiyā Efendi èözürler 

diledi, óürmetde úuãūr itdim didi. Arùık Selānìk’de ùurmak istemeyordum. Çünki iótilāl 

emāreleri görülüyor; Makedonya mes’elesi var, banúaya taèarruø keyfiyeti filan. Óāãılı bir evvel 

èavdet daha òayırlı idi. Beş on gün evvel bir ùolu yağmış, o úoca úalın kiremitleri parça parça 

itmiş, úalbura döndürmüş artıú ùolunuñ cesāmetini úıyās itmeli. 
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èUmūm Selānìk’iñ her ùarafı bu āfete maèrūø úalmış, bir yondan kiremit úoyarlardı. 

Vapur cidden mükemmel, bizim İstanbul’dan, Midillu’ya, Midillu’dan Limni ve Selānìk’e 
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geldiğimiz vapurlar buña nisbetle ãandal gibi úalıyor. Anbar gibi bir yere yerleşdik, çocuàu 

Allah esirgeye naôar değmesin diye oraya indik. Yuúarıda ötekiniñ, berikiniñ naôarından 

úaçırdıú. Refìúa bir ãalıncaú úurdı, óalbuki ipiñ çürük olduàunu gördüm ve söyledim. Faúaù bu 

úadın söz diñlememek, burun ùoàrusuna gitmek üzere yaradılmış olduàundan diñledemedim. 

äalıncaú da epeyce yüksek, oralarda vapuruñ temurdan bir ùaúım zincir bağlayacaú āletleri var. 

Az arası geçdi ip úopmaz mı, Allah muóāfaôa itdi deróal ùutduk. Her ne ise gece bir de baúdım 

bizim meróūm äadberk Òanım’ıñ aúrabāsından olub çoú def‘a òānelerinde müsāfir úaldığımız 

Muúaddes Òaım’da vapurda imiş, oàlu Óāzım Bey úaêı olmuş, àālibā Lanúaôa’dan geliyorlardı, 

müddeti bitmiş İstanbul’a gidiyorlar imiş. Ol-vaúitler óākimler ikişer sene müddetle úaêılıú 

iderlerdi. Bu õāt Arnabud Óoca Aómed Efendi’niñ maòdūmudur. Aómed Efendi meşhūr èĀùıf 

Bey’iñ óocasıdır. Vapur saèat sekizde óareket itdi. Biraz ùalàa var ama úoca vapur aldırmayor. 

Gece güzelleşdi, ãabaóa úarşu güğerteye çıúdım, deñiz çarşaf gibi, mehtāb da var., øiyānıñ 

deñize èaksi gelinleriñ telli ãaçını añdırıyordu. Refìúayı da çaàırdım, pek şāèirāne idi, ortalıú da 

yavaş yavaş aàarmaàa başladı, aman laùìf ne laùìf. Gerçi rüzgar yoú ama vapuruñ  
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sürèati rüzgar óuãūle getiriyordu biraz üşüdüm. äalı günü saèat üçde Úalèa’ya geldik. 

Bişmiş baş, ekmek, yoàurt, börek aldıú. Hava da pek güzel deñizde. Vapur úapudānı da 

birbirine uymuş, vapur naãıl úocaman ise úapudān da öyle. Zeynü’d-dìn’i ùutdu, sevdi bir şeyler 

söylüyor ama añlayamayoruz ki. Sekiz buçuúda Gelibolu’ya geldi faúaù uàramadı. Çanaú-

úalèa’da Óāzım Bey Zeynü’d-dìn’iñ vālidesiniñ èamucasını bulmuş, èale’l-èacele geldi, çocuàa 

bir mecìdiye virmiş ki vālidesiniñ onda epeyce eşyā bedeli alacaàı var idi. äalı günü sekiz 

buçuúda İstanbul’a vāãıl, onbirde birāderiñ òānesine dāòil olduú ki Bursa’dan çıúalı úırú altı 

gündür. Rebìèu’l-evveliñ yiğirmi üçü, Mayısıñ yiğirmi altıncı Çehar-şenbe günü iskeleye indim. 

Oradan Üsküdar Mezarlığı’nda Sırrî Efendi’niñ úabrini ziyāret itdim, üstünü temizledim. 

Bursalı Dayı Muóammed’iñ úahvesinde Balaban Şeyòi meşhūr duèācı Óüsnî Efendi le 

görüşdük. èAvdetde İskender Baba Tekyesi’ne uàradıú, baède’õ-õikr èavdet eyledim. Penç-

şenbe günü çocuúları da alaraú áalaùa’ya geçdik, tünele bindik, Bonmarşe’yi gördük, oradan 

ayaú-úabı aldıú, Yeraltı Cāmi´i’ne geldik, baèdehū Eyyüb Sulùān’ı ziyāret eyledik. èAvdetde 

Maómūd Paşa’ya uàradıú. Beyāø ãūf aradıú, bir yerde bulduú biraz da baóālı, ãoñra alırız diye 
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Üsküdar’a èavdet eyledik ki yedi saèat mütemādì gezmiş oluyoruz. Refìúonuñ ilk İstanbul’a 

geldiğimiz gün yapdıàı gibi birlikde gezerken bir àazinoda aóbābdan birini aramaàa girdim, bir 

de baúayım 
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arúam ãıra úahveviñ ortasına úadar gelmiş, úucaàında çocuú, Sübhāna’llah! Ne ise 

çıúardım ùışaruya, be-hey mübārek hiç şenlik görmediñ mi? Cumèa günü èAbdü’s-selām 

Tekyesi’ne gitdik, orada vekālet ãūretiyle Tekyeler müfettişi Úādirî-òāneniñ Aómed Efendi 

oùuruyordu. Kendusuyle Bursa’da görüşmüşdük, vālideleri varmış kendisini göremedik, ancaú 

òanım aúşama müsāfir olmaú üzere ala-úoydu, yemìn itdi úalmaàa mecbūr olduú. Namazı 

Bāyezìd Cāmièi’nde úıldım. Bedeviye Òanım’ıñ Óaleb’e gitdiğini öğrendim, bu Úāniye 

óalamızıñ gelinidir, beş çocuàu vardır, zevci Aómed Efendi iki evlidir, evvelki óareminden 

çocuàu olmadıàı içūn bunu almış, dördü úız, biri oàlandır. Úızıñ birisini Çadalca’ya virmişdi, 

diğerini de orada gelin itdi. Ortaàı Ferìde Òanım da Bursa’ya gitmiş idi, gelmiş, òāneleri 

Úosúa’da idi. Oradan çarşudan baèøı ufaú tefek alaraú èAbdü’s-selām’a geldik. Cumèa irtesi 

günü çarşuya çıúdıú. Şeyò Cemìl Efendi ile māliyede buluşduú, baèdehū birlikde evúāfdan 

Cemìl Bey’i, oradan Bāb-ı èĀlì’ye İbnü’l-emìn Kemāl Bey’i heman ayaúdan görerek èavdet 

eyledim. Pazar günü Maúri Köyü’nde Aómed Bey’iñ òānesine gitdik. Aómed Bey bizi millet 

baàçesine götürdü. Deñize nāôır güzel bir mevúiè. Sābıú Çatalca Nāibi Tevfìú Bey de birlikde 

olduàu óalde èavdet itdik. Pazar-irtesi günü Aómed Bey’le Sulùān-aómed’e vālidesiniñ òānesine 

geldik, refìúayı orada bıraúdım. Baèdehū Óüsnî Bey’i buldum, evvelce ıãmarladığım 

úartvizitleri aldıú.  
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Yine çarşudan ufaú tefek alaraú çocuúları ve refìúayı müstaãóiyen Üsküdar’a geldik. 

Aldıàım cübbelik beyaz nişìliği èAbdü’s-selām Tekyesi’nde Aómed Efendi’niñ vālidesi ve 

hemşìresi biçdi, dikdiler. Artıú Bursa’ya èavdet arzusu uyandı çünki elli iki gün olmuşdı çıúalı. 

Faúìr bir yere gideceğim zaman uyuyamayarum ama vaúit müsāèid imiş, ne olursa olsun 

bayram geceleri de öyledir. äalı günü on iki vapuruyla İstanbul’ a geçdik, rıòtıma geldik, 

teõkereniñ úayd muèāmelesini yapdırdıú. Muèāmele bitmeyince ùabièî vapura ãalıvirmezler, 

úadın çocuúlarla ayaúda úaldı. “Beyefendi ben teõkereniñ muèāmelesini yapdırıyorum, 
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müsāèade buyuruñ da burada beklemesinler” didik. Polis efendi de o insāniyet nerede! Aàzını 

bile açmayor, úopası úafasını úaldırıyor, yaènì ‘olmaz’ deyor. Òitām-ı muèāmeleden ãoñra 

vapura geldik didim: “Yār u aàyāra úarşu burada bu úadınıñ çocuúla beklemesine memnūn 

olduñuz mu?” Didim, başını çevirivirdi. Allah esirgeye orada bir de úaøā vukū´ bulacakmış; ben 

teõkere úaydıyla uàraşırken bizim èaúıllı eùrāfa baúmaàa dalmış, bir ayaú daha atsa çocuú 

deñize düşecekmiş. Her ne ise insan bu zaómetleri gördükçe teõkere uãūlüni bir iki senedir 

úaldıran dāòiliye vekìli Şükrî Úaya Bey’e cān u yürekden duèāya ve teşekküre mecbūr oluyor. 

Öyle ya bizim gibi adamlardan ne olur? Eğer pādişāhı muóāfaôa ideceklerse anarşistlerden, 

bilmem kimlerden ãakınmalı. Çoluàumla, çocuàumla gelmişim, gidiyorum Allah’ıñ belāsı  
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òāin, baña eõiyyetden taúayyudden ne çıúar. Hani ya yoú mu adamıñ İstanbul’a gitmeğe 

tevbe ideceği gelirdi. Bilmem hangi seferimde Üsüdar’a birādere geldim, daha elimi yüzümü 

yıúamadım, úahve içmedim, çat úapı çalındı. Birāder selāmetde olsun gitdi, bakdım 

óiddetlenmiş çünki O biraz asabî, ateşîdir. “Ne var?” Didim, polis gelmiş “buraya müsāfir geldi 

mi?” dimiş. “Evet geldi.” “Pek aèlā ne vaúit gidecek?” “Canım ne èacāyib adamlarsıñız, daha 

şimdi geldi, ne vaúit gideceği belli olur mu? Baúalım vapur ãoracaú, ne vaúit var? Ne vaúit 

óareket ider?” “Efendim! Bize aşaàıdan şimdi emir geldi de onuñ içūn” deyince birāder: “haydi 

git söyle, onbeş gün ãalıvirmeyeceğim” diye óiddetle óarìfi úoàar. Bereket virsun birāder èasker, 

èaskerliğin de şerefi var, polis defè olur gider. Birāder ve Óüsnî Bey’le vedaè itdik. Binàāzi 

Vapuru imiş iki buçuúda óareket itdi. Vapurda Mora Yeñi-şehirli Muãùafa Dede de varmış. 

Saèat yedide Mudanya’ya vāãıl ve sekizde şimendufer óareket idüb on buçuúda Bursa’ya lehü’l-

óamd dāòil olduú. İşte du da Limni’ye altıncı seyāóātimdir ki elli iki gün imtidād itmişdir. Biñ 

üçyüz yiğirmi iki senesi Rebìèu’l-evveliniñ yiğirmi ùoúuzu ve biñ üçyüz yiğirmi senesi 

Óazìranınıñ birinci günü Bursa’ya èavdet eyledik. El-minnetü li’llah. 
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İSTANBUL’A ............... DEFèĀ èAZİMETİM 

Limni’den geldikden ãoñra ara ãıra mektūblar alıyorum. Bu meyanda bizim gümrük 

baş-kātibi Nesìb Bey’iñ vālidesi de intisāb itmek arzusunda bulunduàundan oña da mektūbla 
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dersi gönderdik. Zeynü’d-dìn’i óıfôa başlatdım. 26 Rebìèu’l-āhir sene 1322 de mübāşeret itdi ve 

Recebiñ beşinde sünnet cemèiyeti icrā itdim. O da bir tuóaf mes’eledir. Óikmet o çocuàun bir 

èacāèib tecellìsi vār idi. Cemèiyete Vāli-i Cedìd Reşìd Paşa’yı bile daèvet gibi. Çocuàu telli 

pullu götürdük, óākim, èaskerî úumondanı, eşrāf-ı belde, meşāyıò, èulemā hep medèūvv idi. 

Maèlūm ya meşāyıòıñ düğünlerinde alaylar yapılırdı. Gerçi bu úırú elli sene evvel yapılan 

alaylara muúayyes değildir, bu alaylar onlara nisbetle mühmelidir. Bunda maôhar, úudūm, òalìle 

urulacaú, tabièî sancaú úalúacaú işte o úadar. Eski alaylarda êarblar, úılıçlar, ateşler, güller 

uruluyor yenur yalatur idi. Şimdi onları yapacaú ne şeyò ne derviş úaldı. Faúaù hiç olmaz nevbe 

muntaøam urulsun diye bir úaç gece tekyede taèlìmler yapdırdıú. Zaman da, devr-i 

Óamìdiye’niñ en şiddetli zamanı, havadan nem úapdıúları zaman. Ne çāre ki Rūm İli’nden 

gelecek hücūmu görmeyorlar, bilmeyorlar da bizim gibi derviş, fuúarā gürūhunda úudretlerini 

ùanıyorlar. Münāfıúıñ birisi gitmiş ve evvelce “Efendim!” dimiş. “Mıãrî Şeyòi bir düğün 

yapıyor,  
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memleketliği daèvet itdi, óattā düğünde úılınçlar oynayacaú, ùopuzlar oynayacaú” filan, 

filan. Vālì de ser-úomisere menèi içūn òaber göndermiş. Ama böyle midir yoúsa polis ser-

úomiseriniñ bir èarz-ı hezzi midir? Orası mechūl úaldı. Çünki Reşìd Paşa faúìri der-gāhda 

gördü, taúdìr itdi, óattā bi’l-iltizām Óākim Reşād meåelā meråiye oúutdurdu, Vālì de geldi her 

ne ise. Mādem ki bunuñ menèi düşünülmüş bir gün evvel òaber viriñiz, ben de oña göre óareket 

ideyim değil mi? Òāyır bizim olduúca Bursa’da şöhretimiz var úaóù-ı ricāl münāsebetiyle der-

gāhlarda her cemèiyetde idāre-i uãūl, mevlūd, mièrāciye, meråiye, duèā hep faúìr ùarafından 

yapılıyor. Óāşā àurūr değil faúaù taódìå-i nièmet içūn söylüyorum ki esbaú Vālì Óalìl Paşonuñ 

ióøārında meşāyıòdan beş on kişi idik. Maèārif müdìrliğinde bulunan Óacı Velì Efendi bizi 

vālìye gūyā taèrìf itmek istedi “Efendim!” didi, “Şemse’d-dìn Efendi dāèìñiz güzel ilahîler 

biliyor şöyledir, böyledir.” Vālì “evet evet birlim, gördüm iftiòār ideriz, biz degil Bursalı iftiòār 

itsun ki böyle bir şeyòleri var” didi talùìf itdi ama óāøirūn üzerinde naãıl bir te’åìr yapdı bilmem. 

Yine birinde Şeyò æābit’iñ tefricde meråiye oúutduàu zaman süd ile aş yapmışdı, açıúda èulemā, 

meşāyıò, dervìşān àalabalıú, Óalìl Paşa meróūm faúìri intiòāb itdi, iki kişi úarşu úarşuya 
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oùurduú èaşūrā yidik. Orada da meråiye ve õikir ve duèā ùarafımdan icrā olunduàundan 

“siz” didi “Meşāyıòıñ alperdisiñiz, sizin olmadığınız meclisde bir õevú olmayor.” Óattā bir 

Muóarrem idi èāilesi de gelmiş, irtesi gün gördüğümde didi “aúşam refìka ile sāèat beşe úadar 

der-gāhıñ meóabbetini itdik emìn oldum ki o gün rūóāniyet-i İmam Óüseyin der-gāhda mevcūd 

idi” diyerek taúdìrāt da bulundular. Bunuñ içūn artıú bizim yapacaàımız alayı görmek üzere 

úadın erkek Emìr Sulùān’a úadar yollara dizilmişler idi. Ah óased ah. Vaútā ki Penç-şenbe oldu, 

müsāfir geldi, Vālì’den başúa hepsi var. Yemekler yendi, alay óāøırlandı, gülbenkler çekildi, 

nevbe başladı tam tekyeniñ cümle úapusundan çıúılacaàı ãıra beş altı úadar polis úapunuñ 

öñünü sed itdi, “nedir?” didik. Alay çıúmayacaú, Vālì Bey’iñ emri var. “Sebeb?” Sebebi böyle 

saùırlarla olmaz. Saùır didiği altı teber-dār ki sancaàıñ öñünde gider. Óālbuki bu teber-dārlar da 

hiçbir işe yaramaz. Ne óālìle, ne maôhar, ne kudūm çalmasını bilmez, sersem iòtiyar 

adamlardan intióāb olunur. Başlarında birer èarāúiye, omuzlarında teber alay tüfengi gibi 

yürürler. Pek aèlā teberler úalsun, ötekilere diyeceğiniz yoú ya. “Hāyır onlar da olmaz” deyince 

artıú Vālì’ye mürācaèat lāzım geldi. Óālú birikmiş, dost düşman baúar, kimi güler, kimi aàlar 
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Biz ùoàru ser-úomisere gitdik. Didim: “Efendim böyle bir vaúèaya maèrūø úaldıú.” 

“Evet” didi. “Vālì Bey’e iòbār itmişler düğünde úılınçlar, bıçaúlar urulacaú, ateşler yanacaú 

dimişler, O da ‘bu gibi şey’ler şu zamānıñ nezāketiyle mütenāsib değildir Avrupa’ya èaks iderse 

óükūmetiñ èaleyhinde bir tecemmuè maènāsı virilir. Bunuñ içun menè it’ diye baña emìr 

virdiler. Hem ā efendim siziñ èirfānıñız var, hiç bu úadar adam daèvet olunur mu? Görmeyor 

musuñuz iki kişiyi bir arada úonuşdurmayaruz.” Didim: “Beyefendi! O didiğiñiz şeyler eski 

zamanda olurmuş, bugün yap diseñiz ne o úılıncı uracaú, ne êarb oynayacaú ve ne de ateş 

yiyecek dervìş bulamayız. Yalñız altı teber var idi ki sancaú muóāfaôası idi onları da bıraúdıú. 

Şimdi biz burada lisān-ı èavāmla söyleyorum defler, dönyeliklerle çalparalarla sünnet 

gezdireceğiz. Buña müsāèade buyurulmazsa belediyeden bir ruòãat alaraú iki ùavul dört zurna 

getireceğim. İşte başımda bu tāc, arúamda tebeyyün olduàu óalde sünnetle gezeceğim’ didim. 

‘Haydi baúalım Vālì Bey’e gidelim keyfiyeti añladalım.” Adam başımıza neler gelmedi, bu 

istibdādıñ maóvıyla óürriyyetiñ, meşrūùiyyetiñ ôuhūrunu biñ cañla duèā iderdik. Maèa mā fìh 

bunda da yine yaúamızı münāfıúlar, òafiyeler şerrinden úurtaramadıú ya. 
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Vālì’ye çıúdıú. Úomiser didi: “Ben evvel gireyim de èarø ideyim, ãoñra siz de lüzūm 

olursa girersiñiz” didi. Biraz ùurdu çıúdı. Didiler ki: “Mādem úılınç, êarb yoúdur, yalñız 

maôharlar çalınacaú imiş ye’s yoú artıú, tekrār girmeğe lüzūm úalmadı.” Bunuñ içūn deyorum 

ki bu èacabā úomiseriñ iş-güzarlıàı olmasın. Ne ise geldik ama benim neş’em úaçdı. Emìr 

Sulùan’a gitmekden ãarf-ı naôar itdim, alayı Üftāde’ye ve civārındaki ceddimiziñ Saèdî 

Tekyesi’ne götürdük, ziyāret itdirdik, Óiãar Úapusu’ndan èavdet eyledik. Óaúiúaten çoú 

àalabalıú idi. Birúaç sene ãoñra meşrūùiyet ièlān idildi. Óükūmetiñ emriyle alaylarla teôāhürāt 

yapdık ve bu her sene èādet olmuşdu. Óattā Úuvā-y-ı Milliye’niñ ilk teşekkülünde de úurbānı 

añlar almaú şarùıyla bir alay daha yapmışdıú, faúaù ãoñra boş görülmeye başlandı. Fi’l-óaúìúa o 

gün her şeyi gözüme almışdım, nefy mi? Óabs mi? Her ne ise Óaúú muóāfaza itdi. O sene Vālì 

bizi Emìr Sulùan’da úadìriñ irtesi günü türbede ve aúşamına der-gāhında Lıóye-i Saèādet 

ziyāreti olurdu, Şeyò Efendi daèvet itmiş, ifùāra geldi, baède’t-terāvìó ziyāret idildi. Artıú duèācı 

biz idik ya ùarafımdan ùumùuraúlı bir duèā oldu. Paşonuñ naôar-ı diúúatini celb itdik, evvelce de 

baèøı meşāyıòla ifùāra çaàırmışdı, ismimiz defter-i maóãūãada muúayyed ya, resmî şeylerde 

çaàırırlardı. Óalbuki bizim resmî rusūmda  
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ne işimiz var, ama kime añladırsıñ. Gitmesen hah padişah düşması diye bir úulp 

ùaúarlar, meşrūùiyetde icābet itmesen hay müstebid, mürebbiò, vaùan òāini dirler. Hele 

cumhūriyetde çoú şükür úurtulduú. O sene Muóarremde Mevlevî-òāne’ye geldi, meàerse Paşa 

Ùarìk-i Mevleviye’ye müntesib imiş, orada da bizim duèāyı, icrā-y-ı uãūlü görünce faúìre bir 

teveccüh gösterir, óattā belediye re’isi úomşumuz Óālìlî-oàlu’na “canım seniñ úomşu şeyò 

efendi selefimizi tekyeye daèvet idermiş, bizi niçūn etmeyor” dimiş. İrtesi sene Óākim Reşad 

Efendi’niñ èāilece olan bir meråiye vaúfını bi’l-iltizām bizim tekyede oúutdurdu ve Paşa’yı 

daèvet itdiler. Bey, artıú paşa olmuşdu, o ãıralarda caddeler açılıyor; evvelā Óamìdiye, ãoñra 

Meşrūùiyet şimdi Cumhūriyet Caddesi’ni yiğirmi altı àuruş maãrafla üç ayda açdı ve yine ol-

vaút Mecìdiye şimdi İstiúlāl Caddesi’niñ Maúsem úısmından àayrısı da bir iki ay ôarfında açdı. 

Der-gāhıñ süknāsı da yola gideceğinden yeñiden inşā ve der-gāhıñ ièmārını arzu itmişler, 

úarşuluàunu bulmuşlardı. Allah raómet eyleye tuóaf bir tecellìsi var idi, bir şeye teşebbüå itdi 
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mi muvaffaúiyet óāøır idi. Bursa’da çoú óiõmeti vardır. Ne çāre ki biz tālièsiz Bursalılar 

úaçurduú, İstanbul’a şehr emìni oldu. Eğer üç sene úadar müddet úalsa idi 

184 

Anaùolu şimenduferiyle Bursonuñ ki birleşir, Keşìş’iñ güzel bir ---------ye şibih bir óāle 

geleceği gibi ãularıñ tevóìdiyle şelāle óālinde elektriú óuãūle getirub tramvaylar, fabriúalar 

yapılır, daha kim bilir ne kim āåār-ı teraúúî görülürdü. Bu òaùırına bir şey’ gelir, ānıñ iyiliğine 

úanāèat getirdi mi artıú kimseyi diñlemez yıúar, yaúar, yapar. Gerçi ibtidatda iètirāø iden çoú 

olur ama ãoñra duèā iden idene. Vāúıèā menfaèat-ı èamme de baèøı øarār-ı òās da olur ama oña 

da mesaà vardır. Baúıñız şu muvaffaúiyete; bir kilo-metreden ziyāde şimdiki Cumhūriyet 

Caddesi yiğirmi altı àuruş maãrafla açılırsa düşünmeli! Ne yapdı? Caddiye teãādüf iden 

evlerden, dükkañlardan şarúıyye aldı, o paronuñ bir úısmını istimlāka, bir úısmını yoluñ küşādı 

maãrafına ãarf itdi. Ne ise bundan baóåe lüzūm yoú ama benim bu def‘a İstanbul’a gitmekliğime 

sebeb beyān olunacaú da onuñ içūn biraz uõātdıú. Tekye heman mücedded yapılacaú, selamlıú, 

óarem dāiresiniñ yüzü yeñi caddiye açılacaú, semaè-òāne yapılacaú, bu da beşyüz maèdenî lira 

ile olacaú çünki keresteniñ bir úısmına para verilmeyecek, yıúılan yerlerden birçoú direkler, 

taótalar gelecek. Maãraf olaraú döşeme taótası, çivi, yevmiye, kireç gibi şeyledir ki beşyüz altun 

da kāfìdir. Bunuñ yüz yiğirmisini belediye virecek, ellisini evúāfdan alacaú, der-gāhıñ öñünden 

geçerek bizden başúa kimseniñ óaúúı mürūr olmayan yaènì o soúaàa kimseniñ úapusu 

bulunmayan maóalli de úomşumuz memleketiñ eñ zengini olan bir õāta elli liraya virecek iki 

yüz lira úadar da kendisi ve baèøı õevātdan ùoplayacaú idi. Yapar mı yapar, óalbuki taóvìl-i 

me’mūriyeti her şeyi yüz üstüne bıraúdı. İşte Gökdere ãuyunu borularla şehre isāle itdirdi ki 

bunuñ muósinātı ãoñradan añlaşıldı. Şimdi heman şehriñ úısm-ı küllisini idāre idiyor. İbtidā-y-ı 

teşebbüsde her úafadan bir ses, herkesden bir iètirāø vāúıè oluyordu. “Canım biñ senelik köyüñ 

yeñi èādeti mi bu? Ne olacaúmış?” Bir de úozalardan yüz àuruşda bir àuruş su parası øamm 

itdiler. Bu nedir diye dır dır ötdüler. Óalbuki ãu yapıldı, borular döşendi, o sene Bıñar-başı 

ãuyunuñ yolu bozuldu, sekiz ùoúuz ayda yapıldı. Eğer Gökdere ãuyu böyle muntaôam olmasa idi 

neèūzü bi’llah bir óarìú vuúūè bulsa idi Bursa maóv olurdı. Bunu görenler, Paşonuñ icraātına 

iètirāø idenler fikriniñ muãìb olduàunu taãdìú itdiler. İşte muóarremde der-gāha geldi, ùabièî 

mevúièine, óāline münāsib bir ãūretde ikrām idildi. Giderken “gelecek sene inşāallah 
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müceddeden yapılmış, maèmūr olmuş bir óalde görürüz” diyerek gitdi ve icraātına da başlandı. 

Daha bizim ùarafa nevbet gelmeden İstanbul’a şehr emìni oldı. 
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Yerine Tevfìú Bey geldi. Yoluñ úısm-ı mütebāúìsi úaldı Çünki veresiye binā yıúdırmaàı 

Tevfìk Bey tensìb itmedi. Parasını vir, ãoñra yıú deyor faúaù diğer úısmı yıúılmaàa başlamışdı. 

Óālìlî-oàlu úomşu olmaú münāsebetiyle tekyeye gelir gider, “ah şu tekyemizi bir çāre olsa da 

yapdırsaú” dir ùururdu. Didim: “Reìs Bey, arøuñuz óuãūl buldu, işte yolu belediye açıyor ve siz 

de reìs bulunuyorsuñuz, fırãant geldi.” “Evet evet” didi. Ama Paşa gidince her şey’ èaksi oldı. 

Memleketiñ eñ zengini olan ve yalñız maóallemizde üç beş òānesi bulunan, úaplucaları, 

dükkānları, fabriúaları óesāba gelmez olan õāt bizim tekyeye göz úoydu. Eğer şu zamanda olsa 

idi bizi çoúdan úapu ùışaru atdırır ve tekyeyi ãatun alırdı. Belediye reìsi müracaèat itmiş, 

“Paşonuñ size itdiği teklìfiñ zamānı geldi, o yolu alıñız da elli lirayı viriñiz. Hem úomşuluú 

óaúúı da var” didi ise de “baña tekyeniñ de şurasından şurasına úadar virirseñiz alırım yoúsa 

almam” dir. Eğer onuñ didiğini úabūl itsek tam köşe dönecek. Çünki üç metro en, otuz metro 

boydanda buradan gidecek. Yola giden yerden ikiyüz yiğirmi küsür metro gidiyor. Óāãılı óoca 

meróūmuñ leyleğiñ ayaàını, kuyruàunu, àaàasını kesmiş, “işte şimdi úuşa beñzediñ” didiği gibi 

tekyeniñ àarb cihetinden ikiyüz, şimālinden de o úadar giderse úuşa beñzeyecek. Tabi´î ben rāøı 

olmadım, reìsin de canı ãıúıldı, başladı taãbìèiyyāta. 25 Muóarrem sene 1324 ve 8 Mart sene 

1322 tarìòinde oàlum Feòāme’d-dìn dünyaya geldi. 11 äafer sene 1324 ve 23 Mart, caddeniñ 

küşādına başlanıldı.18 äafer sene 1324 ve 30 Mart tārìòinde süknāy-ı úadìm olan mektebe 

daşındıú. Óalbuki yıúılması úolay oldı ama gel yapılması, vālì deñişdi işinde rengi deñişdi. 

Heman şöyle böyle bir şey’ yapub işiñ içūnden reìs çıúmaú isteyor. İstidèā vire, uàraşa muàraşa 

epeyce muvaffaúiyet elde itdik. O sevinirken semaè-òānede dört dāne sancaà-ı şerìf çaldılar, 

kimiñ aldıàı meydāna çıúmadı. 17 Recebde temellere başlanıldı faúaù iş yürümeyor. Bir de diğer 

úomşu derdi çıúdı; getirdi bināsını tekyeye ittiãāl ittirdi, semaè-òāne damınıñ ãaçaúlarını kesdi. 

İstidèā virdik, vālì muèāvini Giridli bir patpūn, kulaàı da aàır işidir. Belediyeye óavāle itdi, 

belediye reìsi bize gücendi, fikrini taãvìb itmedim diye úızdı. Evúāf müdìrini tavsìù itdim onuñ 

neôāretini ricā itdim, òayr-òāh bir õāt idi, Cemālî Bey dirler epeyce yardım itdi. Sū-i istièmāle 
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meydan virmedik faúaù semāà-òāneniñ çatısı bir metro yuúarıya úaldırıldı, aúındı düzeldi. 

Oraya faøla maãraflar idildi, bir iki oùa yapmaàa mecbūr olduú. 
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Vālì Tevfìk Bey vicdānı güzel, hak-perest bir õāt idi. Bizim müracaèatlarızdan müteessir 

olur çükü o ----- cāir, açacağımız pencereye de māniè oluyor, maókemeden heyet getiriyor, 

aradan yol geçtiği içūn bir şey’ diyemeyorlar. Nihāyet bir pancūra úarār viriliyor faúaù bu 

keşmekeş arasında belediyeye gidiyor, bayılıviriyor, reìs úorúuyor. Meğerse bu Yādigār, Saúallı 

Meómed Paşa’ya mensūb imiş. Vālì evúāf müdìrine dir ki: “Şeyò Efendi’ye iyilik yapalım 

dirken fenālıú olacaú, zìra óerif óasta imiş, zaman maèlūm ya bu böyle úalsūn” dir. Gerçi 

úanūnen vaúfa hiç kimseniñ bināsı ittisal itmeyecek ama kime añladırsıñ. Lākin áayretu’llah 

ôuhūr itdi; meşrūùiyet ièlānında ne yüzi úaldı ne gözi, aóālìniñ yapmadığı úalmadı. O ve emåāli 

rezìl rüsvāy oldılar. Cāy-ı àarìbdir ki o úadar uàraşubda bizi menfūr iderek yapdırdıàı binānıñ 

üst úatında bir gün oùurmak nasìb olmadı. İstanbul’a úaçdı, òāne de bi’l-āòire başúasına ãatıldı. 

äoñra işitdik ki óaúúımda bir jurnal virilmiş. Burada èaskerî úāim-maúamlardan èAli Cevād 

isminde óafiyeleriñ reìsi imiş. Jurnal de, Reşād Efendi’niñ cāriyelerinden iki òanım yiğirmi 

oyuz sene evvel çıraú çıúmış evlenmişler, çocuú ãāóibi olmuşlar, úocaları ölmüş. Maèaşları var, 

kiracı idiler. İóyā günleri gelirler giderler imiş. İşte bunu vesìle  
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iderek, “geceleri Mıãrî Tekyesi’nde Reşād Efendi’niñ cāriyeleri şeyòe yetmiş biñ 

çekdiriyorlar, efendimize úahriye oúuyub Reşād Efendi’niñ taóta çıúmasına çalışıyorlar.” O 

zamanı idrāk idenler biliyorlar ki bu jurnal ne te’åìr yapar! Faúaù işte Allah bu, daha jurnal 

İstanbul’a gidüb de taóúìúāta başlanmadan meşrūùiyet ièlān idildi. Tuóafdır, bizde muòāberāt 

çoú, mükāfāt yoúdur. “El-kelām yecurru’l-kelām” dirler. äaded òārici ama bunlar birer òāùırā 

olduàundan yazıyorum. 1326 Muóarreminde Seyyid Uãūl Tekyesi’nde èaşūrā pişmiş, meråiye 

oúunacaú, óalbuki cemèiyetlerde duèā ve uãūl ekåer ùarafımızdan yapılırdı. Şeyòi èAbdi 

Efendi’yle òuãūsiyetimiz var, huúūúumuz var faúaù o gün Pazar olmaú münāsebetiyle şeyòimiñ 

tekyesinde de var. Orada şeyò, şeyòimiñ küçük oàlu olub, bi’l-āòire intiòār iden Óacı Meómed 

Efendi idi. Meşāyıò, dervìşān èAbdi Efendi’yi severler. Heman hepsi oraya gideceği maèlūm, 

beride kimse yoú. Maèa mā fìh Ùarìú-i Mıãriye’den olmaàla faúìriñ bulunmaúlıàım muúteøā. 
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èAbdi Efendi’ye didim: “Siz biraz te’òìr idiñiz, saèat yedide giriñiz, namaz, evrād, õikir, dirken 

ben yetişirim,” O da úabūl itmişdi. Faúaù cemāèat ùoplanmış, baèøıları taècìl itmişler. 

Uõātmayalım èAbdi Efendi tevóìd-òāneye girmeğe mecbūr olur. Bizim geldiğimizde meråiyeler 

oúunmuş, duèālar olmuş, devrāna başlamışlardı. Birisi òafiyyen úulaàıma “duèāda yañlış bir 

èibāre 
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oúundu, iş fenā.” “Kim duèā itdi?” didim. Vaóì Efendi ùarafından olduàunu söyledi. 

Meğerse óāãıl olan åevāb geçmişlere tevzìè olunurken “ 

èAbdü’l-óamìd’in de rūóuna’ dimiş. Çabuú eùrāfdan ióøār ile taãóìó itmişler ama bir o 

úadar işitilmiş. Aman efendim Bursa yerinden oynadı. Polislerdeki faèāliyeti görmeli; gece 

şeyòler ve o meclisde bulunañlar çaàırılıyor, istinùāú, istinùāú úıyāmetler úopuyor. Görenler 

“efendim bu şeyòler hem pādişāhıñ ekmeğini yerler hem de böyle òāinlik iderler, óerifleri kör 

destere ile kesmeli” didiklerini èAbdî Efendi işitmiş de Allah raómet eyleye söylerdi. Ne ise biz 

o gürültüde bulunmadıàımız içūn çaàırılmadıú. Óalbuki Vālì Tevfìú Bey ittióāda da mensūb 

imiş. äoñra Vaóì Efendi’niñ oàlu Reşìd Paşonuñ kātibi İstanbul’da şehir emānetinde Paşonuñ 

oàlu Semìó Bey meşhūr ikinci mā-beynci èArab èİzzet’iñ dāmādı. Öyle iken bì-çāre Vaóì 

Efendi’ye bir sene úadar menkūben tekyesinde oùurdu. Me’mūriyete de úomadılar, 

maókemelerde aèøālıúda bulunurdu. Dimek oluyorki başúa bir kimse olsa idi úanùumāna 

gideceğinde şübhe yoúdu. äoñ Cumèası olan üç gün ãoñra da bizim tekyede meråiye 

oúunacaúdı. Faúaù iş böyle daàdaàaya vardıàından didim: “Evvelā Vālì’ye gideyim, daèvet 

ideyim, baúalım ne cevāb virir” didim. äalı ve ya Çehar-şenbe günü gitdim, söyledim. “Pek aèlā 

bir māniè olmazsa gelirim” didi. 
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 Hiç mes’eleden baóå itmedi. Tabièî biz de óaøırlandıú. Müsāfirler geldi, Vālî, óākim ve 

sāir óuøūru muètād õevāt, meşāyıò. Tevóìd-òāneye girildi, bir de ne baúayım èAli Cevād 

maófele çıúmış, tā úarşuma oùurmuş, yanında bir iki daha øābiù var, bi-lā daèvet gelmişler. 

Şimdi bunu görenlerde bir òelecan. Laf değil insan bu, bir sürç-i lisān vāúıè olsa bitdiği gün. 

“‘Hah işte şeyòler ittifāú itmişler, şöyle böyle...” Arùıú kim bilir nerelere giderdik. Baña ãorãalar 
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ben Limni, ya Kerbelā, ya Medìne’yi isterdim ya, ne ise. Meråiyeyi oúudum, èaşırlar oúundu, 

duèāya başladım, herkes úulaú kesildi. O vaúitler mevkièe göre münāsib medólerle duèā idilirdi. 

Padişah duèāsı olunca Vālì’ye úarşu èAli Cevād baúar, eliyle taósìn iderek işte duèā böyle olur 

gibi bir işāretde bulunur. Duèā bitince defè olub giderler. Pek aèlā Vaóì Efendi’de úuãūr olmuş, 

O’ña muóāberāt götürüyorlardı mademki bizim duèā beğenilmiş neye mükāfāt göstermediler? 

èAdālet iki gözlü terāzi dimekdir, her ikisi müvāzì olmalı. Bu duèā mes’elesì-y-çūn zamān-ı 

Cumhūriyet’de de otuz altı günde derdimizi añlatdıú da óamd olsun tevúìfātdan úurtulduú. 

Gelelim mā taóassene fìhimize işte òafiye derdiyle elimizdeki para iãrāf oldu, birçoú yerler nā-

tamam úaldı. Burada mürācaèat itdik olmadı. Didim Reşìd Paşa’ya mürācaèat ideyim de hiç 

olmazsa Vālì Bey’e bir tevcìh  
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el-verir belki o ãūretle şu binā ikmāl idilir didim. Biñ üç yüz yiğirmi beş senesi 

Rebìèu’l-evveliniñ yiğirmi altıncı ve üç yüz yiğirmi üç senesi Nìsanınıñ yiğirmi altıncı Penç-

şenbe günü Bursa’dan şimenduferle óareket, iki buçuúda Mudanya’ya, üçde vapurla èāzim-i 

İstanbul ve sekiz buçuúda vāãıl, on birde birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi’niñ òānesine dāòil 

oldım. Cumèa günü İskele Cammièinde ãalat-ı Cumèa edā ve oradan Óaøret-i Hüdāyî der-gāhına 

gelinerek baède’õ-õikr şeyò efendi ile görüşülerek muèārefe peydā idilmişdir. Cumèa irtesi günü 

İstanbul’a geçdim, Bursa óākim-i sābıúını aradım geç geliyormuş, Maómūd Paşa’da biraz 

oùurdum baèdehū şehr- emānetine gidüb Reşad Molla’yı gördüm, oradan Nure’d-dìn Cerrāóî 

Der-gāhı’na uàradım Şeyò Yaşar Efendi ile óayli görüşdük, aóvāl-i òuãūãiye ve 

èumūmîyesinden baóåler itdi. Baèdehū bizim Naãìb Òanım’ı aradım o gün taóta siliyor imiş 

girmedim. Balaù’dan köprüye ve Üsküdar’a geldim,  Zeynü’d-dìn de berāber olduàundan, yolda 

epeyce sürdüğünden yorulduú. Pazar günü birāder ve Zeynü’d-dìn’le berāber Beyoàlu’nda 

altıncı dāireye gitdim Reşìd Paşa’yı gördüm iltifāt itdiler mes’eleyi añlatdım muèāvenetlerini 

vaèd itdiler memnūnen èavdet itdim. Vaóî Efendi-zāde Aómed Münìr Efendi kātibi idi, Òaraçcı-

zāde Meómed Efendi’den de Bursa’da memnūn olduàundan ānı ve daha birúaç kişiyi birlikde 

İstanbul’a getirmişdi añlarla da görüşüldü. Oradan óākim-i sābıú Sālim Efendi’yle görüşmek 

üzere Maómūd Paşa Maókemesi’ne geldim aradıàımdan memnūn oldu, baèdehu Üsküdar’a. 
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Pazar-irtesi günü Üsküdar Bedevî Tekyesi’ne gitdik, oradan Debbaàlarda Çehar-şenbe 

Tekyesi’ne uàradıú.  
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Pederi Küçük Tevfìú Efendi vefāt itmiş yerine oàlu Òayru’llah Efendi şeyò olmuş 

henüz genç idi āåār-ı istièdād nāóiyesinde görünüyordu 1 Mayıs sene 1323 äalı günü 

Üsküdar’da Ùarìú-i Saèdiye’den Fethi Efendi Tekyesi’ne gitdik, şeyòi Şemse’d-dìn Efendi’dir, 

bir vaút meclis-i meşāyıòda aèøā idi. Çehar-şenbe günü şehr-emānetine gitdim emri aldım Vālì 

Tevfìú Bey baş-kātib Taósìn Paşa’ya mensūb imiş ondan tevcìh alınmış, paşaya teşekkürle 

vedaè itdim, Reşād Bey’le görüşdüm baèdehū Üsküdar’da Çehar-şenbe Tekyesi’ne gitdim. 

Penç-şenbe günü biraderle köprüye geldik Doútor Úadìr Efendi ile görüşdük, Eyüb Sulùān’a 

gitdik, Úur’an-ı Kerìm’den ãoñra èindimde eñ èazìz bildiğim kitab Tebābìèu’l-Mevedde’niñ 

cāmièi olan õātı ziyāret itmek bende bir arzū-y-ı şedìd idi. Úadìr Efendi oraya mensūb imiş her 

ne ise Nişancı’da Murad Molla Der-gāhına geldik. Süleymān Efendi Óaøretleri’ni ziyāret itdim 

eånā-y-ı tevcìhimde úabriniñ üstünde nurlar tele’üv idiyor gibi geldi. Baèdehū maódūmları eş-

Şeyò Seyyid èAbdü’l-úādir Efendi Óaøretleri’niñ nezdine dāòil olduú, elini öpdük çoú iltifāt 

buyurdular. Faúìriñ Yādigār-ı Şemsî’den ve bir iki müddeè-i şāh velāyetden bi’l-āòire 

göndermişdim artıú Bursalılar’dan kimseyi gördiler mi faúìre selām gönderirlerdi, kenduleri 

muóibb-i ehl-i beyt ve ehl-i beyte iòānet idenlere ve yan baúañlara úarşu bi-zāre-i bì-muóābā 

idiler. Aramızda baèøı ãoóbetler geçdi birāderiñ baèøı suāline cevāblar virdiler, birbirimizi 

ùanıtdıú baèdehū oradan  
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Selamî Der-gāhına geldik, şeyòiyle Bursa’da görüşmüş idik Haøret-i Selāmî Dìvan 

ãāóibi, İzmirli’dir, èurefā-y-ı meşāyıòìndendir. Baède’z-ziyāre Eyüb Sulùan’da èarz-ı èiyāne 

itdikden ãoñra èavdet eyledik. Birāder teõkereyi úayd itdirdi. Naãìb Òanım gelmiş bizi 

bekleyormuş gece bi’ù-ùabiè úaldı. Çocuúları düşünüyorum onlara oyuncaú aldım, Feòāme’d-

dìn’iñ pek aúlı irmez ama Tāyān iótimal ki aramışdır. Óālbuki Feòāme’d-dìn raóatsız olmuş 

beni görünce ùanıdı ve lehü’l-óamd óastalıàı da izāle oldu, tuóaf bir óāl. Cumèa günü birader, 

Naãìb Òanım iskeleye geldik úayıúla Bursa vapuruna bindik saèat iki buçuúda Edremid Vapuru 

óareket itdi yedi buçuúda Mudanya, sekiz buçuúda şimendufer óareket iderek on buçuúda 
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lehü’l-óamd Bursa’ya geldik. Maúãad seyaóātimizi yazmaú ise de mes’eleyi de yarım bıraúmaú 

olmayacaàından bir parça ondan da baóå ideyim: tavãiyeyi vāliye götürdüm, oúudu vaøèiyetden 

ãanki “ne lüzūmu vardı, burada ānı biz yapardık” dimek isteyordu. Didim: “Efendim! Biz başúa 

ümìdle gitdik ama ne çāre ki böyle oldu.” Nihāyet biraz daha paronuñ ãarfına úarār virildi. 

Virildi ama úoca binā öyle üç biñle beş biñle biter mi yine noúãān úaldı, yuúarıda yazdıàım o 

òafiye de fuøūlî maãraflara ãoúdu. Nihāyet belediye reisi ile aramız daha açıldı istidèām nāfile 

sekiz biñ àuruşla ikmāli úābildir diye rapor viriyor, belediye mühendisi beş yüz àuruşla itmāmı 

mümkindir 

195 

diye rapor viriyor. Meclis-i idāre aèøāsı úomşumuzdan bir lā-òayr vardı, tekye düşmanı 

bir adam. “Efendim” dimiş, “oraya dükkañlar iódāå olunacaú, münāsib fiatlarla münāsib 

kimselere münāsib müddetle o dükkañlar ìcār idilir dükkañlarıñ inşāat maãārıfı bitdikden ãoñra 

da tekyeniñ nevāúıãı tedrìcen yapılır.” Óalbuki belediye reisiyle úomşu olduàu gibi onuñ bināsı 

yıúılub yapıldığı zaman epeyce muèāveneti ùoúunmuş bunuñ üzerine meclis-i idāre iki biñ iki 

yüz küsür àuruşa münāúaãa ile bir Yahūdîye ióāle ider, Yahūdî bir úısım nevāúıãı yapar faúaù 

öyle iki biñle beş biñ ile biter şey’ olmadıàını añlayınca firār itdi, belediye reisi deñişdi, 

mürācaèat itdik: “óerifi bul da yapdıralım” deyor, àarìb óaller. Ve’l-óāãıl öyle noúãān úaldı cam, 

çerçeve, úafes, ãıva ve sāir nevāúıãı tedrìcen ùarafımdan ikmāl idildi. Aç gözli o aèøā beye de 

pederimiñ çoú muèāveneti ùoúunmuş gençliğinde pederim muóāfaôa itmiş imiş. Dükkan ìcārı 

didiği de eñ úabadayısı otuz beş àuruşdur, bir úısmı on beş àuruşdur dükkañlar yapılacaú ãoñra 

da tekyeniñ noúãānları itmām idilecek ondan ãoñra da şeyòe ìrad olacaú bir ùaúım gedā-çeşmler: 

“olan bu yol şeyòe yaradı ya, yedi dükkan vay anasını” diyen diyene. Lākin ãormayor ìcarı úaç 

àuruşdur? Nihāyet nihayet yüz yetmiş yüz seksen àuruş ùutacak ama o da her vaúit müşteri 

bulunmaú şarùıyla. Yoúsa aylarca  
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boş úaldıàı olur otuz adım ileride bir dükkonuñ on lira ìcārı olur kimse bir şey’ dimez 

bilmem ki benim talièimdir bilmem ki tekyeniñ maèhūd Yahūdî Amerika’dan gelmiş. Beşinci 

Sulùān Meómed’iñ Bursa’ya geldiğini Yahūdîler caddesinde tāk-ı zafer yaparken düşer, ölür. Ne 

çāre ki bizim bina noúãan úalur. Evet, geldiğini işitdim işitdim ama kime ne söyleyeyim eğer 
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òalú hocalarıñ telúìnātı netìcesi tekyelere yan baúarken bu sefer aóāli her iki fırúaya da yaèni 

medreseye de tekyeye de ney-zen bakışıyla baúıyordı artıú bi’t-tabiè bizde ùarìúatden vazgeçdik 

faúaù idenler de buldu. Belediye reisi ièāneye muòtāc bir óāle geldi, evini ãatdı öteki aèøā çoú 

sürmedi dünyādan göçdi, yolu tekye ile almaú isteyen úonaàında oùuramadı òafiye rezìl-i rüsvāy 

olaraú belki çalışub çabaladıàı ve muvaffaú olduàu köşkde bir gece yatamadı. Ve’l-óāãıl hepsi 

birer óāle dūçār oldu.  İşte İstanbul’a gidişim de bu mes’ele üzerine idi. 

YEDİNCİ DEFèĀ LİMNİ’YE èAZİMETİM 

Midilli’de olsun Limni’de olsun günden güne iòvānımızıñ tezāyüdi ve bir ùarafdan 

mektūblarla iştiyāúarını bildirmeleri ùabièî faúìriñ de mülāúabeye arzu itmekliği mūcib oluyor 

ve Zühdü Bey’iñ tavsiyesi mūcibince Mıãrîliği Limni’de uyandıracak iòvānıñ şevkini muèceb 

olmaú üzere 
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èazìmetimi taãmìm itdim. 18 Rebìèu’l-evvel sene 1326 ve 6 Nisan sene 1324 tāriòinde 

Pazar günü maèa èāile arabaya rākiben ãabaóıñ alaturúa ùoúuzunda óareket itdik. Baharıñ Bursa 

ovasına virdiği feyø-i óayatdan istifāde içun araba ile èazìmeti tercìó itmişdik. Mudanya’ya 

vuãūl ve Kerìd Vapuru’na duòūl ile iki buçuúda óareket itdi, saèat onda İstanbul’a muvāãalet 

olunub birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi’niñ òānesine gitdik. Pazar günü dayı efendi ve Sırrî 

Efendi meróūmlarıñ úabirlerini ziyāret ve Selìmiye ùaraflarında gezerek èavdet eyledik. äalı 

günü Úadirî-òāneye gitdim Bursa Tekāyāsı óaúúında epeyce görüşüldü o der-gāhda úol ãāóibi 

İsmāèìl Rūmî Óaøretleri medfūndur, temur parmaúlıúlı úabri vardır, 1041’de irtióal itmişdir. 

Uãūl-i õikr orada şöyle idi: Baède ãalāti’ô-ôuhr evrād-ı şerìf oúunuyor, Eşrefìler de o evrādı 

oúurlar baèdehū tevóìd, cumhur ilahîyle ayaàa úalúıyorlar, İsm-i Hū, ill’allah Óayy, yalñız ism-i 

Hū ile devrān idiyorlar, baèdehū “Óayy Óayy Hū” ism-i şerìfi, ondan ãoñra “Allah Vāóid Eóad 

äamed” esmā ilāhîsi, ãoñra “Mālik-i yemi’d-dìn Allah,” nihāyet “ism-i Hū” ile ikmāl idiyorlar. 

ëevrāndan ãoñra úıyām ism-i Celāli de taberrüken yapıyorlar. Tācları bizimki gibi yaèni tāc-ı 

Òalvetî üzerine Úādirî gülü konulmuş onuñda bir sebebi var imiş, baèdehū èavdet itdik. Çehar-

şenbe günü Sulùan Aómed’de refìúonuñ óala-zādesi Ferìd Bey’iñ òānesine geldik 

198 
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biraz oùurduúdan ãoñra gezmeàe çıúdıú. äoúullu Şehìd Meómed Paşonuñ Tekyesine 

geldik. Óaøret-i Pìr’iñ orada bir óücresi vardır, ùış divarında da Óasan, Óüseyin èaleyhima’s-

selām Efendilerimiziñ isimleri muóarrerdir gūyā bu óaùù-ı Mıãrî imiş. Oradan baàçe úapusunda 

Yıldız Tekyesi’ne gitdik faúaù Yıldız’a müşābih olmamaú içun Yaldız’a taóvìl itdirmişler 

ùariúatleri Òalvetî şuèubātından Cerraóî úolundandır. Uãūlleri baède’ã-ãalāt Süre-i Mülk oúunub 

üç İólas’ı da èilāve eyledikden ãoñra şeyò efendi muòtaãar bir duèā idiyor, baèdehū ‘rūó-ı pak rā 

ãalevāt’ didi mi hep bir aàızdan “Allahümme ãalli èalā seyyidinā Muóammedin māòtelefeti’l-

melevāt” ãalevāt-ı şerìfeyi oúuyorlar, úuèūden tevóìd, baèdehū úıyāmen İsm-i Hū ve İsm-i 

Óayy, ãoñra tekrār oùuraraú úalbî İsm-i Celāl ile ikmāl idiyorlar. Gece Úadìr Bey’de úaldıú, 

baède’ù-ùaèām Ùarìú-i Şaèbāniye’den Nazki ëergahına gitdim, añlarıñ da uãūlleri baède’ã-ãalet 

Sūre-i Mülk ve İólās úırāetinden ãoñra òafiyyen bir duèā, úuèūden tevóìd ve İsm-i Celāl, êarb-ı 

esmā, úıyam da keõā, ãoñra duèā ile itmām idiyorlar. Baède’õ-õikr èavdet itdik. Penç-şenbe 

günü refìúa óalasıyla Maúrì Köyü’ne Aómed Beyler’e gitdi. Biz Zeynü’d-dìn’le Bāyezìd 

Cāmièi’nde öyle namazını edā ve çarşu içūnde bedestan münādìsi Óacı èAli Efendi ile 

görüşerek Meómed Paşa Tekyesi’ne èazìmet itdik. Uãūlleri, Uãūl-i Òalvetiye-i Şaèbāniye’dir, 

baède’õ-õikr saèat onda Úum Úapudan trene binerek Maúrì Köyü’ne gitdik. Gece enişteleri 

Cemìl Bey ve sāir aóbābları  
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geldi. İrtesi Cumèa günü şimenduferle äamatya’ya geldim, oradan Sünbül Efendi Der-

gāhı’na geldim, uãūlleri Cumèa namazından ãoñra pìş-úadem efendi minber öñüne dikilir, bir iki 

kişi bir direk dibine, bir kişi ortada ùurur, öteden bir iki daha úıyıdan köşeden yavaş yavaş 

çıúarlar, pìş-úadem dik perde ile añlara maóãūã bir úāèide ile ãalevāt-ı şerìfeye başlar: 

“Allahümme ãalli èalā” diye başlar ama her óarfiñ uzunluğı on altı, yiğirmi med úadardır óattā 

baèøı kelimeler añlaşılmayor ôannım üç defèā oúunuyor, baèdehū “faèlem ennehū” diyerek 

tevóìde başlayor, dirken yine köşelerden birer ikişer daha ôuhūr idiyorlar, ondan ãoñra yine dik 

perde ile beş on defèā da İsm-i Celāl ve İsm-i Hū úarışıú oúuduúdan ãoñra İsm-i Hū ile devrāna 

başlanıyor, meşāyıò ortaya alınıyor birinci devre bitdi mi ikinciye başlanıyor, baèøan şeyò 

efendi arzu iderse gūyā çile-òāneden çıúıyormuş ki çıúıyor. Gerçi úadìm-i meşāyıò èale’l-òuãūã 

teşerrüf itdiğim Rıøā Efendi meróūm ehl-i óāl bir õāt olub maôanneden idi. O ùabièî ôuhūrata 
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ùābiè olur ama ãoñraki gelenler siyyemā genç çocuúlarıñ böyle muúallidlikleri işi 

úudsiyyetinden çıúarub oyuncaú óāline getiriyordu. Her ne ise şeyò efendi bi’õ-õāt çıúarsa ne 

aèlā, çıúmazsa pìş-úadem efendi ism-i Óayy’da tācı çıúardı mı  
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ãarıúlı destārlı hiç kimse òalúa derūnunda úalmaú o tekyede èādet değildir çekerler 

alırlar veyāòud òalúadan ùışaruya çıúarırlar. Devrān bitdi mi kimseler úalmaz ôannım duèāyı 

pìş-úadem efendi kendi kendine yapıyor, birúaç da züvvār úalıyor. O der-gāhda gūyā İmam 

Óüseyin Efendimizin iki kerìmesi medfūn imiş; õāten İstanbul’uñ her ùarafında birer aãóāb 

türbesi vardır ya ama ne dereceye úadar muóaúúaúdır bilemem, bir de orada muóarremiñ 

onuncu günü Şeyò Efendi óamama gider, şeyò óamamda iken kim giderse para almazlar ãoñra 

bir úuyu vardır o da gūyā ùaşar imiş, herkes şişe şişe alırlar, teberrük iderler leyle-i mübārakede 

yüz rekèat namaz úılarlar böyle bir ùaúım èādetleri vardır. Oradan Bālì Tekyesi’ne ve úalèa 

òāricinde Seyyid Niôām Óaøretleri’ne gitdik faúaù bu yoràunluú da ãoñ dereceyi buldu. O gece 

Úosúa’da büyük óalamızıñ óafìdi Nihad Bey’de müsafir úaldım, Maúri Köyüne gitmedim. Bālā 

Tekyesi Naúşiye’dir. Seyyid Niôām, Şaèbāniye’den imiş, yolda oàlu Seyyid Seyfu’llah 

Óaøretleri’ni de ziyāret itdik. Cumèa irtesi günü İsmāèìl Óaúúı’larıñ işlerine baúan èOåman 

Efendi’ye gitdim, İzmir’de olduàunu añladım. Fātió’den dönüşde Bāyezıd’da bizim Derviş 

Receb’e rast geldim, oradan Meómed Paşa Tekyesi’ne geldim, ëerviş Óamdi’yi Maúri Köyü’ne 

gönderdim, ben Sirkeci’de çocuúları bekledim. Bugün aúşama úadar aç gezdim, çocuúlar geldi 

on bir buçuú vapuruyla  
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Üsküdara geçdik. Pazar günü äafvet Paşa Tekyesi’ne gitdim, uãūlleri Şaèbāniyedir. 

Gece Naãūóî Der-gāhı’nda Mevlūd-i Şerìf varmış baède’ù-ùaèām Çıñar Úara-úolu’nun yanından 

der-gāha gitdim cemèiyetli idi, güzel mevlūdler, tevşìóler oúundu, üç òalúa devrān oldu dört 

buçuúda èavdet itdim. Pazar-irtesi günü Eyüb’e gitdik, Nişancı’da Şeyò èAbdü’l-úādir Efendi 

Óaøretleri’ni ikinci defèa ziyāret itdik, bize siàaralar, çaylar ikrām itdi, ekåer ãoóbet eånāsında 

gözlerini úapayaraú söz söyleyor. Oradan Selāmî Tekyesi’ni ziyāret itdik, Rıfāèiye’den Óasìb 

Efendi Tekyesi’ne gitdik, baède’õ-õikr Ümm Sinān Óaøretleri’ni ziyāret ve orada medfūn olan 

Müddeèì-i èUmūmî Reşìd Bey meróūma fātióālar itóāf itdik. Oradan Óaøret-i Eyüb’ü ziyāret 
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iderek èavdet eyledik. äālı günü ãabaóleyin Limnili İsmaèìl Efendi geldi, görüşüldü, baèdehū 

İstanbul’a geçerek Úara Baba Tekyesi’ne gitdik ve teõkereyi Midilliye úayd itdirdik. Çehar-

şenbe günü İsmaèìl Efendi oàlu äabri Efendi ile geldiler, ikinci ismi telúìn itdim baèdehū 

Debbaàlar’daki Küçük Tevfìk Efendi’nin  Rıfāèî Tekyesi’ne gitdik. Orada Úara äarıúlı İbrahìm 

Efendi, Úadiriye’den Óicabî Efendi, Emek-yemez Tekyesi Şeyòi èAzìz Efendi, äandıúcı Şeyòi 

Óaydar Efendilerle görüşdük. Úara äarıúlı İbrahìm Efendi heman seksen yaşında bir pìr-i 

fānìdir, eånāy-ı õikirde úıyām ider aàır aàır şöyle bir devr ider, “Yā Rasūla’llah” diye mühtez 

bir ãadā ile nidā iderek bir arşun óoplar kendisini yere atar, ānıñ óāli faúìre çoú te’åìr iderdi. 
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Cenāb-ı Faòr-i èĀlem ãallallahü èaleyhi ve ālihì ve sellem Efendimiz’e bu õāt èāşıú 

imiş, òānesinde İbrahìm Nebì èaleyhi ve ālihi’s-selām levóası olub baúar baúar aàlarmış, işte 

böyle der-gāhlarda birúaç defèalar “Yā Rasūla’llah! Yā Óabìba’llah” diyerek kendisini yere 

atarmış ãoñra bì-çāre dayanamamış kendi kendinin èömrine òitām virmiş diye işitdim, 

raómetu’llahi èaleyh. Bir de Āsitāne-i Rıfāèî’de bir siyahî var idi, o da bir èacāib óāl ãāóibi idi 

ôannım Mūsiúìye-i Hümāyün’dan imiş. Alay emìni veyāòud Bin-başı Selìm Efendi, muúābele 

èaşúla icra oluyor. Bu õāt õikre girdi, nihāyet tevóìdin nihāyetine ùoàrı ceõbeye úapandı, ùaşdı, 

kendini òalúadan ùışaruya atdı úafeãin maófelin altında úalın meşe direklere úafayı öyle bir urdu 

ki Allah óaúúı-y-çūn benim başım döndü. Bir bir daha, bir bir daha, heman Şeyò Żiyā Efendi 

naúben naúìbler úoşdu dört kişi úoca èarabı øabù idemeyorlar silküp silküp atıyor, dirken yere 

düşdüler. Yerde de taótalara úafasını uruyor. Baúdı ki olacaú değil “ill’allah” didi, õākirler 

cumhūr ilahîye başladı. Úaynayan tencereye bir ãoàuú ãu dökünce àaleyān kesildiği gibi bunda 

da sükūnet óāãıl oldı. Òāùırıma geldikçe aàlarım, Yā Rabbi! Nedir bu èaşú? Nedir bu òāriú? 

Bunlar hep seniñ èaşúınıñ meóabbetiniñ eåerleridir. Eger şu õātıñ úafası ùaşdan olsa va’llahi bir 

ùarafı zedelenirdi, faúaù Óikmet-i Óaúú, himmet-i veliyy-i muùlaú bir şey’ olmadı. Bizim 

tekyede de oldu ya óālā divarda, pencerede yerleri ùurur ama o 

203 

Úadiriye’niñ èAbdu’r-raómān-ı Ùalibānî úolundan idi. Esasen ùarìúiñ ayrısı àayrısı yoú 

ya hep Óaúú èāşıúıdır. èĀåār-ı èaşú-ı Òüdā cezbe-i meóabbet-i kibriyādır. Óicabî Bey ise bizim 

Nuèmāniye Der-gāhı Şeyòi äafiyyü’d-dìn Efendi re’ìsü’l-meşāyıò iken Bursa’ya geldiği zaman 
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intisāb itmiş ôann iderim. Bi’l-āòire büyük oàlu èİzze’d-dìn Efendi’den istiólāf itmişdi. 

Üsküdar’da bir maólūl der-gāh vuúuè bulub mūmā ileyhe virmişler. Baède’õ-õikr èavdet 

eyledim. Penç-şenbe günü úayıàa rākiben ãalona çıúdıú. Ber-muètād teõkere úayd, eşyā 

muèāyene idildi, ne iètinā, ne diúúatli adamlar ama Yıldız’da bomba atıldı da bu úadar adam 

telef oldu da fāèilini bulamadılar ama biz faúìrleri polis efendiler úarşularına dikerek: “Nereden 

geldiñ? Nereye gidiyorsuñ? Úaç gün ùuracaúsıñ? Kimde müsāfir olacaúsıñ? Òāne numrosu 

úaç?” Bu suāller hep cevāb ister. Sāèat beş buçuúda Óidiviye úumpanyasınıñ Saèìdiye vapuruna 

geldik. Artıú èaúıllandım; kim biner ara postalarına? Óacı Dāvud’a? Yunan’a? Úırú sekiz sāèat 

elli sāèatde Midilliye geliyorduk. Bileti ùışaruda almışdıú faúaù içerūya girince Zeynü’d-dìn içūn 

nıãf úabül itmediler on beş àuruş daha virdik. Gerçi bir şey’ değil ama bunu da uãūlsüz gördüm, 

çünki artıú vapura girilmiş çıúmaú müşkil, ister istemez úalınacaú şu óālde fırãant esirliği 

dimekdir, ùışaruda acente úabūl idiyor içerūsu itmiyor ama kim uàraşacaú, her ne ise 
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virdik on beş ve’s-selām. Vapuruñ 150 adım boyu, 19 adım eñi var. Gece bizim 

seccādeniñ üzerine yolcular oùurmuş èArab, èAcem, Türk, Kürd, Rūm Ermeni óattā Yahūdî de 

var; insan úolleksiyonı gibi. Artıú orada oùurmak olamayacaàından haydi güğerteye, sāèat 

ùoúuza úadar oralarda oùurdum. Biraz uyumuşum, üşümüşüm bi’l-mecbūriye aşaàı indim bir iki 

sāèat uyudum ãabaóleyin sāèat iki buçuúda Midilli’ye vāãıl olduú Gelibolu, Çanaú-úalèa gibi 

yerlere uàramayor. Evvelce yazmışdım áālib Efendi ve sāir iòvan vapura gelmişler. Cumèa 

namazını Çarşu Camièi’nde edā itdik baèdehū çay-òāneye gitdik, úalèa biñ-başısı, doútoru, 

defter-i òaúanî me’mūruyla görüşüldü, yoràunlukdan ve uyúusuzluúdan ùurmaàa mecālim yoú. 

Gece baèøı iòvānımız geldi görüşüldü. Cumèa irtesi güni òāneden çıúmadım Òoca Bey-efendi, 

Mülāzım Kemāl Efendi geldi, gecede iòvān ùoplandı. Midilli’ye vürūdumuzla berāber nāfiè 

yaàmurlar yaàdı, bunu da úudūmümüzün uàruna èaùf itdiler, lüùf-i Óaúú. Pazar güni óamama 

gitdim, Çıñarlı Cāmiède mevlūd var imiş medèūvv idik faúaù gecikdik. Vayúala’ya gitdim, bu 

cāmiè tekye óālini aldıàından ùolayı evlād-ı vāúıf èale’l-òuãūs mütevellìsi Úuyumcu èÖmer 

Efendi çoú memnūn oluyorlar. Haftada iki gece āyin münasebetiyle cemèiyetli oluyor, duèāda 

vāúıfa Fātióālar oúunuyor. Bunuñ üzerine vaúfı müsāèid olduàundan cāmiè müceddeden tezyìn 
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idilir iòvān içün de üç oùa inşā idilir, birini şeyò oùası ittiòaõ itdik, birisi iòvān içūn, digeri de 

úahve ocaàı olmaú üzere taèyìn idildi. 
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Orada iken düyūn-ı èumūmî baş-kātibi geldi müntesib-i ùarìú, cizye-dār bir õāt. İkindi 

namazını orada úıldıú. Gelürken Baórî Efendi’ye rast geldik, bu õāt bir sene Bursa’da 

Ramaøāniye úalmışdı, evúāf müdìriyle oùuruyorlar imiş, biraz da orada görüşdük. Gece 

Vayúala’ya gidildi bir óayli cemiyet var idi. áālib Efendi’ye Fātióa’ya me’õūniyet virildi, gece 

beş buçuúda èavdet itdik. Bu defèā ki gidişim ãoñ imiş gönlümüze ùoàmuş gibi olduàundan 

biraz faøla oùurmaú istedik. Bunuñ içūn ayrı bir ev isticār idilmesini yazmışdım güzel, mürtefaè 

bir mevúiède ùutmuşlar, neôāreti de òoş havası da. Artıú kendi evimizdeyiz. Pazar-irtesi günü 

saóile indim èAvdetde aãóab-ı kirāmdan olduàu maônūn iki õāt var, úalèa òāricinde medfūn, 

daha başúa ãaóābe ve tābièìnden olduúları mervì imiş bunlardan birisi Saèìd bin el-èĀs, diğeri 

Òuneys ve Óāriå Óaøerātı imiş. Her ne ise onları ziyāretle èavdet itdim. Gece iòvān geldi 

refìúonuñ dişi ùutdu, gece óekim getirdiler. äālı günü ãabaóleyin úalèa civārına gitdim, eùrāf 

lale-zār, ne manzara idi o aman Yā Rabbî; vāsiè bir sāóa, bir úısmı başdan başa úırmızı gelincik 

çiçeği ki biz oña da lāle diriz, aãıl lāle başúadır saúsılarda olur, diger úısmı ãab ãarı çìdem mi 

dirler ne dirler bir çiçek Allah Allah! Bir ùaraf Óasenî bir ùaraf Hüseynî ikisinin üzerinde úalan 

maóālde de úırmızı ãarı muóteliù. Ne úudret, ne sanèat! Gûyā bir üstād bunları böyle intióāb 

iderek 
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bi’l-iltizām ekmiş. Oraya oùurdum, deñiz rākid, aúıntılar yol teşkìl itmiş, úarşudan 

baúınca belli, baèøan ufaú böcekler deñize atılıyor orada bir helezūnî çizgi óāãıl oluyor. Dirken 

Anaùolu Ùaàlarının üstünden şems èālem-tābiè-i èarø-ı cemāl itdi mi deñize èaks iden mücellā 

ãārı tüllerle müzeyyen bir gelin ãāçı ôann olunuyor. Az arası geçdi deñizin bir úısmında ufaú 

ufaú úabartılar óāãıl oldu, güneşin øiyāsı èaks itdikçe milyonlarla parlaú birer cisim óālini aldı, 

birer elmas-pāre şeklini alan o ùalàacıúlar sāóile geliyor àāib oluyor, faúaù digeri ānı taèúìb 

idiyor Sübhāna’llah, Sübhāna’llah. Úudret-i Fāùıronuñ ãunèine óayrān olmamaú úābil mi? 

èĀdetā o manôaradan baña istiàrāú geldi yeşillik, elvān çiçekler, úalèa, deñiz, hava, güneş her 

birinde bir dürlü āåār-ı ãunè-ı gerd-kār āşikār, her zerresinden bir maèrifet-i bedìdār, 
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Sübhana’llahi’l-meliki’l-úahhār! Sübhana’llahi’l-úuddūsi’s-settār! Sübhana’llahi’l-òāliúi’l-leyli 

ve’n-nehār! Oradan ãāóile úarìb èacemiñ úahvesine geldim, eyi çay yapar iki çay içdim, 

àazeteye baúdım Tercemān’ıñ 18 Nisān sene 1323 tāriòli nüsòasında bizim Midillu’ya 

geldiğimiz yazılmış, baèehū èavdet itdim. Gece òānemize iòvān geldi, baède’ã-ãalāt berāber uãūl 

yapdık. Çehar-şenbe günü rūz-ı Óıôırdır, geçen defèā da teãādüf itmiş ve Òristiyañlarıñ 

şımarıúlıúlarını yazmışdım. áālib ve Rāmiz Efendilerle biz úayıàla, úadınlar araba ile Varya’ya 

ve baàçelere geldik, o menāôır-ı laùìfe o úadar şāèirāne ki ben taãavvur itmeyi 
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ne yazabilirim, ne söyleyebilirim. èAvdetimiz araba ile idi o da başúa bir èālem; aman 

Yā Rabbî o ãayfiyeler, baàçeler, aàaçlar bir ùaraf, sāóil bir ùaraf, yeşillik cānım! Dünyada cennet 

işte oraları. Mūcib-i teessüf olan vaútiyle åervet İslamlar’da iken şimdi Òristiyañlar’a geçmiş, 

hele maènen Yunanistan olmuş, maddeten de öyle. Yüz bin liralık kimseleriñ esāmìsi 

oúunmuyor, beş yüz biñ, bir milyon olursa onuñ ismi maèlūm. Zeytunluú içūnde birini gördük, 

zincirlerle çalışıyor. Didiler: “Bu filandır, seksen yüz biñ lira úadar åerveti vardır.” Efendim, 

óerif ùaàın tepesine çıúmış, barutla úayaları pārelemiş, úofa ile ùopraú çıúarmış, zeytun dikmiş. 

Didiler ki baóriyeniñ maãrafını yalñız Midillu’nun vāridātı te’mìn idiyor. Aúşama iòvān 

Vayúala’da yemek tedārik itmişler, bu èādeti geçen sefer taùbìk itmişdik; herkes birer úab 

yemek getirecek, faúìr olan birúaç kişi de tabièî bulunacaú. Bu gibi şeyler vesìle-i meóabbet, 

mūcib-i ülfet olur, gerçi biz orada gündüz yedik, içdik ama mevkièin leùāfeti bize iştihā viriyor. 

Gece yatsudan ãoñra uãūl icrā itdik. Penç-şenbe günü çarşuyu gezdik, Óamìdiye baàçesine 

gitdik, maèlūm ya her zaman bir moùa vardır; serkārda bulunan õāta yaranmaú içūn hep ānıñ 

nāmına bir şey’ yapılır: cāmiè mi Óamìdiye, mekteb mi Óamìdiye, medrese Óamìdiye, óasta-

òāne Óamìdiye, çeşme Óamìdiye, úara-àol Óamìdiyye. Bir şey’in kıymeti nedretindedir, böyle 

oldu mu şerefi úaçar, tebeõõül olur, ama kime añladırsıñ?  

208 

Elān kemā kāne. Bu baàçeden geçen seferde baóå itmişdim beş altı sene içinde yiğirmi 

otuz senelik aàaçlar yetişdirmişler; saèy-i beşer neler yapmaz, iş çalışmaúda ve çalışmasını da 

bilmekdidir. Aúşama Vayúala’ya gitdik. Mevlevî Şeyòi Naôìf Dede Efendi, İzmir Óiãār Camièi 

òaùìbi Rāúım Efendi ki mūsiúìye āşinā, der-gāh uãūllarine vāúıf òoş ãadā bir õātdır. Bunlarla 
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berāber bir de banúa re’ìsiniñ úāin-birāderi ki Mūsiúìye-i Óümāyundan muòric imiş, ānıñda 

ãadāsı güzeldir eånā-y-ı õikirde biraz ilahî ve naètlar oúudular òoş meóabbetler idildi. Faúaù hep 

úuèūden, çünki burada úıyām, devrān gibi uãūller neşr olunamamış, gece beş buçuúda èavdet 

itdik. Cumèa günü Rāúım Efendi Çarşu Camièi’nde òuùbe oúuyacaàından oraya gidildi, vāúıèan 

mūsiúìye āşinā, sesi de øararsız ancaú az olmaàla yüksek perde gösteremeyor, maèa mā fìh ufaú 

cāmièler içünde kāfìdir. Baède’ã-ãalāt áālib Efendi’de biraz istirāóat itdikden ãoñra Vayúala’ya 

gitdik. Bu uãūl iòvānın òoşuna gitdiğinden her biri birer úab yemek getürmekle aúşam loúması 

orada yapıldı, gece de biraz uãūl ile evrād-ı Úādirî oúuduú. Cumèa irtesi yalı úahvesinde çay 

içerek bizim eski vaùan olan äarı Baba’yı ziyāret ve Turunçlu Camièi’ni görerek òāneye èavdet, 

saèat ùoúuz buçuúda tekrār Şerìf Ebu’l-Óasan Óaøretleri’ne çıúdım. Pederleriniñ ismi Óüseyin 

imiş, 1147 tāriòinde èāzim-i sūy-ı Cenāb olmuşlar. Úırım’ı Rusya’ya teslìm idüb de Ruslar’dan 

baèdehū iòānet gören ve óıyānet itdiği 
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óükūmete ãıúılmadan tekrār deòālet iden Şāhin Giray, Rodos’da ièdāmdan ãoñra taèyìn 

ve Úırım’a giremeyen Necat Giray’da oradadır. Yine iòvān birer úab yemek getürerek 

Vayúala’da baàçede ùaèām idildi. Gece áālib Efendi’niñ eniştesiyle belediye me’mūrlarından 

Aómed Efendi’ye bìèat virdik. Hava güzel ise de pek şiddetli rüzgār olduàundan baède’õ-õikr 

sāèat dörtde èavdet itdik. Pazar günü Mevlevî-òānede mevlūd var idi. Rāúım Efendi ve zirāèat 

banúa me´mūrunuñ úāin-birāderi oúudular, óattā mièrāç faãlında müftî èAùā Efendi bir sayóa 

iderek vecde geldi, hepimiz de müteessir olduú. Kendusünüñ èirfānını eånā-y-ı velādet-i 

seniyyede úıyāmda iken itdiği duèādan añladım. Baèdehū Vayúala’ya geldik cāmiède müeõõini 

ve mekteb-i ibtidāî muèallimi Rıøā Efendi, berber èAli Bey, Óüseyin Aàa, Ùoàramacı èĀãım 

Efendi’ye èarākiye tebkìr itdik, derslerini virdik. Gece de èĀrif Efendi’ye ve Mevlānā’ya ikinci 

ismi telúìn eyledik. Muúābelemiz şevúli idi, bir óayli züvvār olduàu gibi iòvānımız da úırúı 

geçmişdi. Óamdü li’llah. Himmet-i erenler ve lüùf-i Óaúú’la òoş meóabbetler oluyor, hele Bekir 

Efendi’niñ, áālib Efendi’niñ èāşıúāne sayóāları cāmièi çınladıyor. Pazar-irtesi günü aúşam üzeri 

Vayúala’ya indim hava güzel, deñiz de pek laùìf idi. Aúşam mevlūd oúundu yine Rāúım Efendi 

ve banúa me’mūrunuñ úaynı, bizim küçük Nāfiô Efendi ùaraflarından úırāet idildi. Óākim efendi 

ve sāir rüesā ve vücūh-ı belde hepsi mevcūd idi didiler ki: “cāmièiñ resm-i güşādında yoúdur, 



 166
 

210 

cemāèat olmamışdı.” Mevlūdden ãoñra õikr itmedik óākim efendi arzu itmiş ise de pek 

àalabalık olub èacemî de çoú olduàundan züvvāra úarşu mūcib-i ceóālet ve müteèaããbìn içūn 

bāèiå-i iètirāø olmasun Didim. Gece áālib Efendi, Çavuş Muãùafā Efendi’ye ikinci ismi telúìn 

itdim. äālı güni úalèa civārında Mevlevî-òāne arúasında deñize nāôır bir maóālde oùurdum 

leùāfet-i mevkièiyesine óayrān oldum. Baèdehū Úādirî Tekye’sine gidüb aúşamdan loúma orada 

idildi, gece de mevlūd oúundu duèā ùarafımızdan icrā idildi. Baèdehū õikre bedā’ eyledik. Her 

ne úadar èacemî iseler de İzmirliler, maèiyyet vapurundaki õātların àayretiyle devrān ve úıyām 

õikri ìfā idildi. Rāúım Efendi’nin oúuduàu naèùlardan neş’e-yāb olduú, semā´ itdim, beş on 

daúìúa ãoñra Mevlevî şeyòi gūyā meróameten ùutmaú istemiş mutaãarrıf paşa menè itmiş ki paşa 

daha uãūl āşinā imiş dimek. “Şeyò efendi siz Mevlevîsiñiz, siz de semaè itseñize” dimiş. “Pekì 

paşam” diye çıúarsa da üçüncü veya dördüncü devirde başı döner düşerken ùutarlar ãoñra faúìre 

didi ki “İstanbul’a bilmem hangi çelebi geldiğinde bunlarıñ tekyesinde bir muúābele olmuş, 

selāmlarda bu ùurmamış ùutmak istemişler çelebi menè itmiş,” yaèni hiç durmadan bir 

muúābeleyi semaèla ikmāl itmiş ki kendüsünde vecdiñ ôuhūrunu añlatmaú isteyor. Olur ya faúaù 

Óāleb orada arşun burada, maèa mā fìh hem biraz sinni geçkin ve hem de 
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Midilli’de muúābele olmadıàından iótimaldir metrūkleşmiş. Her ne ise òoş meóabbetler 

oldu, mutaãarrıf ôannım Nuãret Paşa nāmında bir õāt idi. Çehar-şenbe günü Vayúala’da 

oùurdum. Aúşama Rāsim Efendi’niñ òānesine gitdik, Necìb Onbaşıya dördüncü ismi telúìn 

itdim, gece Bursa’yı rü’yāda gördüm. Penç-şenbe, bu gün Mayıs birdir, ãabaóleyin ùoúuzda 

úalúdım manôarasına hayrān olduàum úalèa civārına giderek ùulūèu seyr itdim, Kemāl Bey 

merhum dimiş: “Midillu’nuñ manôarası, Saúız’ıñ ãuyu, Rodos’uñ havası bir arada olsa idi 

cennet der idim.” Ne ùoàru söz. èAvdetde biraz òānemizde istirāóat itdim. Baède’ô-ôuhr 

Vayúala’ya gitdim. Aúşam õikirde iòvān ve züvvār çoú cemèiyyetli idi, eğer felek şu 

meóabbetleri çoú görmeye idi ôannım Midillu’nuñ úısm-ı küllîsi dāòil-i ùarìú olacaúlar idi. Bu 

gece mehtāb da pek güzeldi; havada bulut yoú, ay meydanda, rüzgār yoú, deñiz sākin, ãoóbet 

ide ide sāóilden èavdet itdik. äıcaúlar biraz ziyādeleşdi, óarāret otuzu buldu, buronuñ bahārı 

Mart, Nìsandır, Mayıs didiñ mi mevsim-i óaãaddır, on beşinden ãoñra otlar ãararır faúaù biraz da 
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lodos icrā-y-ı óüküm idiyordu. Cumèa günü eùrāfdan bulutlar ôuhūr itdi, úalèede mevlūd 

olmaàla oraya çıúıldı òuùbeyi oúudum, baèdehū deñiz kıyısına geldik, yalı úahvesinde oùurduk 

bu aúşam loúma erkence idildi, mehtābdan deñizden istifāde 
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itmek üzere bir ãandala bindik, saèat üçe úadar bir limondan diğer limana gitdik geldik, 

“hava sākin, deñiz rākid, semāda mahtāb parlaú, 

Bu óāle oldular óayrān, ne yapsun şāèirān, èuşşāú.” 

Şu beyt şimdi yazarken ôuhūr itdi çünki bu èālemler hep gözümüñ öñünde sinema gibi 

gelüb geçiyor; ayıñ on beşi úordonuñ úarşudan görünüşü, mehtābıñ ãuya èaksiyle fenarlarla 

reúābet idişi olur manôara değil. Baèdehū sāóilde biraz daha oùurduk, saèat dörtde èavdet itdik. 

16 Rebìèu’ı-āòir sene 1326 ve 3 Mayıs sene 1324 Cumèa irtesi günü Vayúala’ya gitdim oradan, 

Şerìf Óaøretleri’ne çıúdım hava da müsaèid olduàundan mevkide mürtefaè bulunduàundan 

Midillu ayaàımızıñ altında, deñiz öñümüzde, Anaùolu Ùaàları úarşumuzda biraz Bursa’ya 

beñzedirdim, meåelā Óüsamü’d-dìn’den baúınca Óiãar’ı úalèeye, Sed-başı cihetlerini Òristiyān 

maóāllātıyla Varya’ya, ovayı deñize, Úaldar Ùaàları’nı da Anaùolu Ùaàları’na müşābihātı var 

idi. Ùaóãil-dār èĀrif Efendi vaútiyle iòvāna bir øiyāfet vaèd itmiş bizim vürūdumuzla oña bir de 

mevlūd ilāve itmekle cemèiyetli òoş bir mevlūd-i şerìf oúundu. Baèdehū õikr-i şerìf icrā idildi, 

Vayúala Cāmièi müeõõini ve ibtidāî muèallimi Rıøā Efeni’niñ óüsn-i óāli ve sinni de úırú altıya 

vāãıl olmaàla intisābdan birúaç gün ãoñra telúìn-i esmā idilmek tensìb idildi, müsāfirlikde 

seòāvetim faøladır Bursa’da olsa  
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biraz nazlı oluyor ama her vaúit bulunamadıàım içūn münāsib olanlara telúìn idiyoruz, 

Vayúala’ya èavdet itdik. Şerìf Óaøretlerinde Ùopuz Óüseyin ile Cemāl Efendi nāmında iki 

kimseye èarāúiye tebkìr idüb gecede Vayúala’da Rıøā Efendi’ye bìèat verilmişdir. Gece saèat 

yedide èavdet eyledik. Pazar günü Vayúala’da ùarafımızdan bi’l-vekāle Bekir Efendi ùarafından 

èarāúiye tebkìr ile dersleri virilen baèzı kimseler rābıùalarını tecdìd içūn mürācaèat itdiklerinden 

düyūn-ı èumūmîye ketebesinden Rāsim Efendi, Liman re’ìsiniñ maòdūmu Süleymān Bey, èÛdî 
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İbrahìm Efendi, úahveci Óüseyin Aàa, Temūrcu Aómed ustaya ayruca dersleri virildiği gibi 

Cemāl ve Ùopuz Óüseyin’e de biraz ders virildi. Aúşam muúābelemiz cemèiyetli idi, baède’z-

õikr òānemize geldik. Hava bugünlerde faøla ısındı derece otuz ikiye çıúmış faúaù yaàmura 

èalāmet olacaú. Pazar-irtesi günü òānede oùurdum şiddetli rüzgār var idi, gece iòvān geldi baèøı 

larına erkāna dāir şeyler yazdırdım. äālı günü Vayúala’ya indim piyāde èaskerlerinden İzmirli 

Derviş Óaúúı’nıñ dersi virildi, rābıùası deñiştirildi. Furtuna pek şiddetli, deñiziñ óāli dehşet, 

úoca deryā pür hiddet, nerede o geçen aúşamki leùāfet. Çehar-şenbe günü Vayúala’da öyle 

namazını edā itdikden ãoñra áālib Efendi’ye dördüncü esmāyı telúìn itdim. Penç-şenbe günü 

Çakarlı Cāmièi’ne gitdim, baèdehū Vayúala’ya geldim. Gece baède’õ-õikr māliye muúayyidi 

Tevfìú Bey’e 
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èarākiye tebkìr idüb dersini virdim. Cumèa günü şiddetli nazle olduàumdan òuùbe 

oúuyamadım, namazdan ãoñra òalúalara gitdik orası bizim Abdal Murad’a beñzer. Tepede, 

gerek Midillu ve gerek deñiz ve eùrāf pek güzel görüniyor. Aúşam üzeri Vayúala’ya geldik 

áālib Efendi’yi ser-ùarìú naãb itdik bu gece o õikr itdirdi. Cumèa irtesi günü ãıóóat óablarından 

almaàa mecbūr oldum. Gece Vayúala’da loúma itdik, baède’õ-õikr èavdet itdik. Pazar günü äarı 

Ilıca’ya gidildi faúaù bizim bekārlar óamamı gibi óavøıñ eùrāfında ãoyunub girmeli, ne peştamāl 

ne óavlı var, berāber götürmeli öñüne gelen giriyor, dibi ãarı çamur ile ùolu óattā yılanda var 

imiş. Ben cesāret idemedim vāúıèan pek şifalı imiş óattā óāmile olmaú isteyen úadınlar bir kere 

girüb çıúdı mı gebe olurmuş. Òuãūsi banyolara gitdik onlar da mezar gibi çuúur, dar, rūóa da 

cisme de úasvet viriyor, òuãūsi banyolar meşhur Rūm İli’niñ ıãlaóātına me’mūr Óüseyin Óilmi 

Paşonuñ birāderi Óasan Efendi imiş, vāsiè arāøi üzerine binālar yapılmaú üzre ióøārātda 

bulunuyorlardı, ôannım ãoñra o õātı öldürmüşler, tabièî úapluca ve banyolar da yarım úalmışdır. 

äuyu ùuzludur, ãabun sürülmezmiş ayrı bir su ile tekrār ãabunlanmaú lazım imiş. Oradan äarlıca 

Úarye’sine çıúdık havadar, güzel bir mevkièi var, öyle namazını baède’l-edā meşhūr  
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bir servi var, rivāyete naôaran iki biñ senelik imiş, yedi kişi el ele ùutdular öyle ióāùa 

itdiler cesāmeti bundan maèlūm olur. Aúşamüzeri Vayúala’ya geldik, gece õikirde óākim efendi 

de bulundu òoş ãoóbet, meóabbet, ehlu’llah bir õāt, dil-āgāh idi. Pazar-irtesi gün dişlerimden 
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muøùarib olduàumdan çıúmadım, gece iòvāna lāzım olan baèøı şeyler yazdırdım, ez-cümle 

Bergüzār-ı Şemsî nām eåerden baèøı parçalar mesela saèy, aòlaú gibi şeyler idi. äālı günü 

Vayúala’ya indim, aúşama loúmayı orada itdik. Bu gece Rebìèu’l-āòiriñ yiğirmi altısı olmaú 

münāsebetiyle ber-muètād pederimiñ rūhì-y-çun yetmiş biñ tevóìd oúuduú. Pederim 26 

Rebìèu’l-āòir sene 1305 ve 19 Úānūn-ı evvel sene 1303 tāriòinde äālı günü àurubla berāber 

irtióāl itmişdir, raómetu’llāhi èaleyh. Bunuñ içūn her sene yetmiş biñ oúumaàı èādet itdim. 

Dişden, nezleden çoú muøùarib oluyorum. Çehar-şenbe günü Vayúala Camièi’niñ mütevellìsi 

Úuyumcu èÖmer Efendi daèvet itmişdi oraya gitdik, óākim efendi ve sāir vücūh-ı belde orada 

idi, baède’ã-ãalāti’l-èışāi mevlūd oúundu, óākim efendi maèlūmātlı bir õāt, gitdikçe açılıyor, 

Maànisalı èĀsım Molla deyorlar, Ùarìú-i Mevlevî’ye mensūb imiş. Gece èavdetde biraz áālib 

Efendi’ye uàradık bizim Óālife Bekir Efendi köylerde idi, bu gece rü’yāda gördüm, irtesi günü 

geldi. Penç-şenbe günü Bekir Efendi geldi görüşdük ãoñra Vayúala’ya gitdik. 
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Bu gün èĀrif Efendi’ye daèvetli idik baède’ù-ùaèām Vayúala’ya geldik. Gece 

cemèiyyetli idi telàraf müdìri, muóāsebe muòbiri ve sāir züvvār da epeyce idi, baède’õ-õikr 

müeõõin Rıøā Efendi’niñ yeàeni Óasan Efendi’ye èarākiye tebkìr itdik, Bekir Efendi’ye de 

beşinci ismi telúìn eyledim. Cumèa günü Çarşu Camièi’nde òuùbe oúudum, baèdehū Varya 

civārında Pìàolì Úaryesi’nde virgü úalemi ketebesinden Óasan Efendi’iñ köşküne gitdik. 

Evvelce de söyledim ya o civārıñ leùāfeti úalemle taèrìf olunamaz, aúşama orada úaldık, yatsu 

zamānı áālib Efendi’ye èavdet itdik, beşe úadar oùurduú. Artıú Pazar gecesi èavdet itmek üzere 

idik lākin iòvānıñ ıãrārı ve maózūniyet iôhārı üzerine birúaç gün daha úalmaàı tercìó itdik. 

Meğerse bu ãoñ gelişimiz imiş ya. Bir daha gitmek naãìb olmadıàı gibi bi’l-āòire ne Midillu 

úaldı ne Limni. Bu günlerde deñiz de şiddetli yıldız rüzgārından köpürüyordu. Cumèa irtesi 

günü maókemede óākim efendi ile görüşdük, pek çoú óürmet itdiler fi’l-óaúìúa úalbden úalbe 

yol vardır dirler ibtidā-y-ı ru’yetde sìmāsında āåār-ı meóabbet-i evliyāu’llah ôāhir ve ãabāóat-i 

vechesinde èārif-i dil-āgāh olduàu bāhir olmaàla rūóen bir incizāb ùuymuşdum. Baèdehū 

Vayúala’ya gitdim, sekiz on sene evvel intisāb iderek baèdehū Úara-Aàac’a tenaúúul iden 

Óasan Vehbî Efendi geldiàimizi işitmiş, Ebu’l-èizzet, Midillu’ya gelmiş bu gece oña bìèat 

virdik, òoş şevúli bir meóabbet oldu. Furtuna  
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ber-devām, bir hafta daha úalmaàa úarār virdik. Pazar günü Yalı óamamına gitdim, 

dellāk Vayúala’nın bānìsi sülālesinden imiş, baèdehū òānemize geldim, iòvāna baèøı yazılacaú 

şeyleri yazdırdım. Gece Vayúala’ya gitdik meóabbetimiz pek òoş idi. Pazar-irtesi günü hep yazı 

ile meşàūl olduú, aúşam üzeri sāóile indim, gece evde oùurduk. äālı günü yazılarla meşàūl 

olduú, aúşam äarı Baba’ya gitdik, bu gece orada õikr itdik. Çehar-şenbe günü Sìsam 

Cezìresi’niñ urulduàunu oúuduú, baèøı óavādiåler neşr olundu. Bu gece Çakarlı Cāmièi’nde 

õikr-i şerif icrāsını arzu itdiklerinden orada icrā-y-ı uãūl idildi, şevúli meóabbetler oldu. Penç-

şenbe günü Dervìş İbrāhìm’iñ óaremi Òaùìce Òanıma ders virdik, Bekir Efendi ile iòvān 

beyninde biraz didi-úodu olmuş, Bekir Efendi sert ùabì´atlı bir õāt, óālbuki idāre-i umūr idenler 

biraz óaøımlı olmalı, meåelā cüz’î bir úuãūr içun der-gāhdan ùarda úalkıyor imiş, óāãılı bu 

iòtilāfātdan canım ãıúıldı, lehinde bulunañlar bir dürlü, èaleyhindeki bir dürlü söyler, müteessif 

oldum. Varya’ya ùoàru gidüb geç vaúit èavdet itdim. Vayúala’ya gitmedim, Úādirî Tekyesi’ni 

açdık, o gece orada úıyām, úuèūd õikirleri icrā itdik, şeyò efendi tekyeyi bizimkilere viriyor, 

iòvānıñ her biri mükedder, òaberleri olmayañlar kimi Şerìf Óaøretlerine çıúmış, kimi äārı 

Baba’ya gitmiş, nihāyet Úādirî Tekyesi’nde buldular. Bekir Efendi ise irtesi günü aàlayarak 

geldi, 
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“bu sözleriñ çoàu iftirādır, ben böyle dimedim” gibi sözlerle èöõr diledi, bir daha bu 

gibi didi úodulara sebebiyet virmeyeceğini te’mìn itdi. Cumèa günü namazdan ãoñra Varya’ya 

gidüb araba ile Vayúala’ya èavdet itdik. Herkes ùoplanmış bir sürūr ile òoş-óāl oldu, çünki 

Vayúala Camièi’si cemāèat azlıàından mesdūd gibidir õikir münāsebetiyle cemāèati çoàaldı 

bunuñ içūn gerek evlād-ı vāúıf ve gerek mütevellìsi ve sāir úomşular maóāll-i õikriñ Úādirî 

Tekyesi’ne nakline pek maòzūn olmuşlar idi. Bekir Efendi èālimdir, imamdır, òaùìbdir, vāèiôdir 

iòvāndan ānıñ yerini ùutacak yoú gibidir, Kemāl Efendi, áālib Efendi gençdir, olsa da meşìòat 

maúamını ùoldıramaz elùāf-ı Óaúú gibi olmuş didim. Ben Bursa gibi yerden mahøā iòvānıñ 

arzusu ve ittióād ve ittifāúı içūn raóatımı terk idüb geliyorum, eğer siz böyle arañızda nifāú, 

şiúāú óuãūle getirirseñiz ben bir daha gelmem. Öyle oldu, bir daha gidemedim, iòvānıñ baèøısı 

adaúlar adamış; kimi yalın ayaú Şerìf Óaøretleri’ni ziyārete gitme, kimi mum adamış kimi lebs 
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her ne ise bu úadar bir gūşmāl ile óüsn-i óāl óāãıl oldu. Bu gece neş’eli meóabbet oldu, iòvāna 

bìèat virildiği zaman erkān üzre yalñız dört úapı selāmı icrā olunuyordı faúaù artıú epeyce 

alışdıúlarından áālib Efendi’ye tamām-ı uãūlü taèrìf itdim Ancaú maófel teşkìlinde ãaàdaki 

õākir naèù-ı şerìf oúuduàu gibi ãoldaki naèù-ı pìr oúurdu. 
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Bu uãūlüñ taùbìú zamanı gelmişdi, naèù-ı şerìf Dìvān-ı Óaøret-i Pìr’de var, aldık naèù-ı 

pìr ezberimde yoú, dìvan ve mecmuèa da Bursa’da, dur baúalım söyledirlerse bir medó-i pìr 

yazayım didim şu nuùuú ôuhūr itdi: 

Destūr 

Meded ey şāh-ı iúlìm-i velāyet Óaøret-i Mıãrî 

Meded ey vāli-i mülk-i kerāmet Óaøret-i Mıãrî 

 

Kerem úıl bendegānına sülūkunda meded-res ol 

Olubsun menbaè-ı cūd u semāòat Óaøret-i Mıãrî 

 

Faúìr bì-nevālardan dirià itme füyūõātıñ 

Cihanda şöhretin ãāhib-i seòāvet Óaøret-i Mıãrî 

 

Penāh ve dest-gìrimsin gerek ôāhir gerek bāùın  

Ki sensiñ rehber-i semt-i selāmet Óaøret-i Mıãrî 

 

Dir iósānınıñ èāciz gedāsı Şemsî-i Mıãrî 

Füyūõātıñla ióyā úıl èināyet Óaøret-i Mıãrî 

24 Rebì´u’l-āòir sene 1326 Cumèa irtesi / 17 Mayıs sene 1324 / Vayúala Cāmièi önünde 

sāèat 11  

Bundan ãoñra bìèat cemèiyetinde hep bu uãūl taèúìb idilmişdir. Cumèa irtesi günü 

Derviş İbrahìm’iñ úāin-vālidesi Fāùıma Cemìle Òanımla úomşuları Fāùıma Şādiye Òanımıñ 
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intisābları üzerine dersleri virildi. Eski müftîniñ familyası Rüştiye Òanım zihni perìşān bir 

úadıncaàız ãıú ãıú devāma başladı, naãılsa ãavdıú. Müftî maôanneden bir õāt idi, gerçi görüşmek 

naãìb olmadı ama iòvāna çoú muèāveneti olmuş, kerìmesi óasta imiş rü’yāsında Óaøret-i Pìr 

ôuhūr ider, iòvāna muèāvenet içūn babasına söylemesini emr ider ve elleriyele mesó   
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itmekle úızcaàız ifāúat bulur. Bunuñ üzerine Müftî èAbdu’r-raóìm Efendi meróūm, 

varsa Mıãrîler, yoúsa Mıãrîler diyerek penāh ve dest-gìr olur, óaúlarındaki güft u gūları 

ehemniyetsiz bıraúdırır óattā kendi cāmiède āyin icrāsını teklìf ider, ne çāre ki evlādları her 

vechile babalarına øıd ôuhūr itmiş. áālib Efendi ile bu gün óükūmetde virgü úalemine, 

muóāsebe baş-kātibi Şevket Efendi’ye, èAli Bey’e, evúāf müdìrine, düyūn-ı èumūmî baş-

kātibine, telàraf müdìrine gidilerek vedaè eyledik. Artıú bu aúşam Limni’ye èazìmet 

muóaúúaúdır. Aúşam áālib Efendi’de oùurduk, iòvānıñ cümlesi geldi; Baórî Efendi, Necìb 

Onbaşı, Rasim, Nāfiõ, Rıøā Efendiler, Óasan Onbaşı vedaè idüb gitdiler. Sāèat altıda Óacı 

Dāvūd’uñ äofya Vapuru geldi sürèati on mil, ùūli 100 adım. Bekir Efendi, áālib Efendi, Rāmiz 

Bey, Tevfìú Efendi, Mevlānā Çāvuş, Muãùafā, èĀrif, Óasan Onbaşı, müeõõin Rıøā, birāder-

zādesi Óasan, èArab Aómed, èArab Vāãıf, Óüseyin, Cemāl, èĀsım, èAli, Süleymān, Rāsim, 

èAsker Óaúúı, Óasan, Vehbî, Aómed Usta, beyler, efendiler, aàalar vapura úadar geldiler, hep 

müteeååir bir óāldeyiz, kimi aàlar, kimi āh ider, of çeker. Temkìni bozmaú istemedim faúaù 

cidden müteeååir oluyoruz, óaúlarımız da varmış ya çünki ãoñ mülāúāt imiş. Sāèat sekize úarib 

vedaè itdik, gitdiler, biz de úamaraya oùurduú. Sekizi çar-yek geçe óareket itdik, bu defèā 

Midillu’de iúāmetimiz 
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bir erbaèìn dimekdir. Hava pek laùìf, Pazar günü sāèat altı buçuúda Limni’ye muvāãalāt 

ve “huøūr-ı pìr’e niyāza geldim” neşìdesiyle deòālet eyledim. äandalla biz gelirken diğer 

ãandalla Selānìkli Úara Baba Şeyòi Aómed Efendi ile görüşdük, bir hafta muúaddem gelmiş 

gidiyormuş. Baèøı õevāt geldi, gece uãūl yapıldı, bizim èAbdü’l-úādir Úuùsî Efendi’niñ 

òānesinde kimse olmadıàından orasını istìcār itdik, mevúièi, neôāreti pek òoş idi. Limni yine 

bildiğimiz Limni. Pazar irtesi günü Óaøret-i Pìr’î baède’z-ziyāre òāneye geldim, ãoñra ãāóile 

indim, düyūn-ı èumūmîyede Kemāl Efendi ile görüşdüm, der-gāh meõbelelik óālini almış, 
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Selānikli Aómed Efendi biraz temizlemiş faúaù aşaàıki oùalar aòura dönmüş, semaè-òānede gūyā 

taèmìr vār imiş. Cumèa’ya temizleyecekler, biz de õikir ideceğiz, bu defèā emìn oldum ki bu aùa 

ne maddeten ne maènen teraúúì itmeyecekdir. Yaènì Müslümanlar. Òristiyan maóāllātı maèmūr, 

kilisaları, mektebleri mükemmel, Türkleriñ ne cāmièleri, ne tekyeleri, ne òāneleri temiz değildir, 

aòlaú da yoú, Òristiyañlardaki teèāvün, tenāãur nerede, Türklerdeki neôāfet ve tenāfür nerede, 

meğer Allah esbābını òalú ide. Çehar-şenbe günden güne tezāyüd itmekde. Bu Çehar-şenbe 

taèbìri Abdal Babonuñdır, Bektāşîlere bu nāmı virirmiş, Mıãrîler ise tedeyyünde çünki müşevviú 

yoú çünki türbe-dār herkesi dil-gìr idiyormuş, faúìr gitdiğimde Mıãrîler biraz mevcūdiyet 

gösteriyorlar, neş’eleniyorlar, ãoñra, ãoñra işte o úadar. Muúaddem huøūr-ı pìrde şu úıtèayı 

söyledim idi: 
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Şehr-i Bursa’da seniñ der-gāhıña hiõmetdeyim  

İftiòārımdır ne şüphe her zaman èizzetdeyim 

Eyledim èazm-i ziyāret -i pìr ve’l-asitānesini  

Çün naãìb oldu ziyāret Şemsiyā devletdeyim. 

 

Aúşam Taósìn ve Kemāl Efendiler’le görüşüldü. äālı günü cāmiède öyle namazını 

baède’l-edā Óaøret-i Pìr’i ziyāret eyledim, baèøı õevātla görüşüldü, Úomiser Midillu’lu Úadìr 

Efendi, Mutaãarrıf-ı sābıú Nāil ve lāóiú Neş’et Beyler’e gitmek teklìfinde bulundu, úarār 

virmişken Nāil Bey evvelā bizim gitmekliğimiz lāzımdır dimiş. Şerif Aàa ile óākim efendiye 

gitdik, óakim efendi òoş, mültefit bir õāt, fevúa’l-èāde óürmetde bulundu, baèdehū Nāil Bey 

gelecek diye der-gāha geldik, türbe-i şerìfi ziyāretden ãoñra geldiler, O da mütevāøıè, òoş bir õāt 

olub evvelce mutaãarrıf iken her naãılsa iúāmete me’mūr olmuş on bir buçuàa úadar görüşdük. 

Mesmūèāta göre òafiyelerden birisi Nāil Bey’iñ refìúası Reşad Efendi’ye mensūbedir diye 

jurnal virmiş, bu ise bì-òaber. Bì-çāre İstanbul’a taóvìlini yazarmış bunuñ üzerine 

mutaãarrıflıúdan èazl ile iúāmete me’mūr olmuş. Óālbuki Reşad Efendi’ye mensūbe olan saraylı 

başúa bir Nāil beyin familyası imiş ama kime añladacaú. Bu Devrìkli Óāfıô Paşa-zāde Nāil Bey, 

öteki bilmem ne Nāil bey, bu õāta èādetā Limni aóālìsi meftūn olmuş, herkes ānıñ óüsn-i 

aòlāúından, òalúa úarşu muèāmelātından, icrā-y-ı me’mūriyet óālindeki èadāletinden memnūn  
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ve müteşekkir. Eånā-y-ı ãoóbet de Cenāb-ı Pìr’den gördüğü taãarrufu añlatdı. Maèlūm 

ya böyle õātlarıñ çoàu feylesof meşrebdir, maèneviyāta o úadar iètiúādı yoúdur, İstanbul’a 

kerìmesini berāy-ı tedavì göndermiş, Bey-oàlu’nda bilmem nerede iúāmet ve ùabìb-i òuãūãî 

ùarafından tedāvì idiliyormuş. Óālbuki on onbeş gündür mektūb òaber almadıàından çoú merāk 

itmiş, Limni’de telàraf-òāne günde bir sāèat úadar açıúdır, gelecek cevāb bi’ù-ùabè irtesi güne 

úalacakdır, telàrafı çekdim. äıúındımdan lā-èale’t-tayìn gezerken tekyeye gelmişim, türbe-i 

şerìfi görünce didim: “Yā Mıãrî seni evliyā diyorlar, óaúìúaten evliyā iseñ bu telàrafıñ cevābını 

bugün isterim.” Óālbuki bu èādetā muóāle taèlìú gibidir. Oradan çıúdım, iki sāèat ãoñra yine 

telàaf-òāneye gitdim, çünki telàraf-òāne sāóildedir, deñiz manôarası pek òoşdur, görüşürken bir 

işāret oldu, telàraf me’mūru didi: “Bey-efendi, İstanbul! áālibā siziñ telàrafıñ cevābı geliyor.” 

Óālbuki bu olur şey’ değildir, zìra ben ùoúuza çekdim, öyle zamanı doútor kim bilir nerede, 

hangi vizitesinde, hangi óasta-òānededir? Olsa olsa telàrafı aúşam òānesinde, idare-òānesinde 

alacaúdır, cevābı da irtesi gün gelecekdir. Bir de baúdım ki bizim telàrafıñ cevābı değil mi? Bu 

benim çoú óayretimi mūcib oldu. Ve Cenāb-ı Mıãrî’niñ 
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büyük olduàuna şüphem yoúdu ama bu defèa ile bütün bütün muùmein oldum. Bālāda 

otuz üçüncü ãaóìfede Ùop-òāne Müftìsi Bekir Efendi nāmında bir õātdan ātìde baóå olacaú 

dimişdim, bu õātla görüşdüm, ôannım iki defèa, nūr gibi, pamuú gibi bir õāt idi. Ùarìú-i 

Úādirîye’ye mensūb imiş, úonu úomşu öñüne gelen enfās-ı mübārekesinden bizlere baóå 

iderlerdi. El-yevm erkān-ı cumhūriyyetiñ ser-āmedānından olan Fevzî Paşonuñ peder-i ekremi 

imiş. Biñ iki yüz yetmiş üçde beşde mi bilmem Sulùān Mecìd’e úarşu bir sū-i úaãd 

óaøırlanıyormuş, óükūmet òaber alır, bunları ùoplar, meşāyıò-ı kirāmdan meşhūr Óacı 

Feyøu’llah Efendi’yi Midillu’ya, Müftî Bekir Efendi ile yine èulemādan Úara Naãūó bilmem ne 

efendiyi Limni’ye ve’l-óāãıl her birini èalā-óide birer ùarafa gönderirler. Müftî Bekir Efendi 

müebbeden, öteki óoca muvaúúaten müneffì imiş. Baèøı  āåārımda yazdıàım vechile baña 

iùmi’nān-ı úalb olmadıúca bir şeye, birden inanmadıàım gibi olur olmaz kimseleriñ yaènì pek de 

mevåūú èadd idemeyeceğim kimseleriñ de rivāyetini, sözünü kitābıma yazmam. Bu óāl Limni 

aóālìsiniñ beyninde tevātüren åābitdir. Oronuñ eşrāfından aùlasü’s-sìmā Şerìf Aàa, Óacı Dervìş 
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buna mümāåil kimselerden işitdim. Her ne ise Müftî Bekir Efendi her gün türbe-i şerìfeye gelir, 

eşiğine yüzünü sürer, oúur, niyāz idermiş. Arúadaşı óoca iètirāø idermiş: “Canım sen èulemādan 

olacaúsıñ, müftì olacaúsıñ, böyle ùaşları öpmek, eşiklere yüz sürmek saña yakışır mı? İşte benim 

gibi bir fātióā,” oúuyuvirmiş. 
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Müftî oralarda mı ya o geceleri Mıãrîler’iñ münāvebeten òānesinde õikr u tevóìd, ãoóbet 

ve meóabbet ber-devām. Üç ay ãoñra Müftì Efendi müebbed olduàu óālde ıùlāúına emr gelir, 

muvaúúaten gelen óoca úalır, maòzūn olur, Müftî Efendi’yi vapura bindirirler, aàlaşa aàlaşa 

vedaè iderler. Óocaya dir ki: “Óocam buradan çabuú úurtulmaú isterseñ Sulùān Mıãrî’niñ eşiğine 

sen de yüz sür” diyerek İstanbul’a èavdet ider. Ber-mūcib-i tavãiye óoca da ziyārete başlar ve 

úurtulur. Limnîler o zamonuñ meóabbetini õevúì söylerler ùururlar idi. Evet Óaøret-i Mıãrî de 

böyle èacāib taãarrufāt vardır, bilen biliyor. Baèdehū Mutaãarrıf Bey’den òaber geldi, Úadrî 

Efendi vāsıùasıyla yemeğe daèvet itmişler. Kendileri øābıùa nāzırı ôannım Şefìú Paşonuñ olacaú 

maòdūmudur, genç, faèāl olduàu nāóiyesinden belli, gitdik, óürmet ve iltifāt itdi, Óaøret-i Pìr’iñ 

terceme-i óālinden ãordu, añlatdıú, baède’ù-ùaèām èavdet itdik. Teraúúìye meyyāl, orada úalub 

küşād itmiş, Limni’yi ièmār itmek arzusunda idi. Planlarını óaøırlamış, belediye baàçesi 

yapacaàı maóālde bir gün birer úahve içdik. Gece der-gāhda kimse olmadıàından baède’z-ziyāre 

Taósìn Efendi ile òānemize geldik. Midillu’dan èĀrif Efendi imøāsıyla èumūm-ı iòvān nāmına 

tekrār èavdetimizi ricā ider bir telàraf aldım. Eğerce ùoàru Midillu’ya posta olsa giderdim, faúaù 

Midillu’ya gitmek içūn tam bir hafta deñizde gezmek lāzım.  
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Çünki o ara postaları İzmir’den Midillu’ya, Limni’ye, Selānìk’e, Úara-aàac’a, Dere-

aàac’a, Nevāle’ye daha bilmem nerelere uàrar, oradan Midillu’ya gidermiş. Çehar-şenbe günü 

türbe-i şerìfde òatme başladım, iki cüz’ oúudum. Baèdehū Şerìf Aàa ile Reìs Bey’e gitdik, 

müddeèì-i èumūmî muèāvini yeñi gelmiş, òāne arayormuş, bizim evi oña virmeğe úalkdıú lākin 

òāne ãāóibiyle uyuşamadılar. Orada İslamlar’ıñ óāli faúr üzeredir, Òristiyan maóāllesindeki 

sāóil hem temizdir, hem mükemmel òāneler vardır, me’mūrìn-i óükūmet hep o cihetde iúāmet 

iderler. Òristiyañlar çalışub memleketi benimsemişler, bizimkiler muvaúúat müsāfir gibi. Saèy 

içūn maúāleler yazdım, oúudum kime añladırsıñ, azıcıú daha söylesek “ed-dünya sicnü’l-
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mü’mini ve cennetü’l-kāfir”, “ed-dünya cìfetün ve ùālibühā kilābün” gibi cevāblar óaøır. Ne 

úadar yañlış añlayış, ne úadar ters belleyiş. Pek aèlā icrā-y-ı èibādet ideceğiñ cāmièi ne ile inşā 

ideceksiñ? Düşmondan vaùanı ne ile muóāfaôa ideceksiñ? Bunlar hem paraya mütevaúúıf değil 

mi? Bārì aòrete çalışsalar, ne gezer. Her bir aòlaúsızlıú bizde āşiyān. İsteyorsañ óabs-òānelere 

baú. Ben artıú emìn oluyorum ki Uruponuñ münevver fikirlileri bugün hep Müslüman dimekdir. 

Çünki bize emrolunan şeylere bugün Avrupalılar ìùbāè itmekdedir. Teålìå bitdi, şimdi “Allah 

birdir” deyorlar, Óaøret-i Peyàamber Efendimiz’i de “O büyük bir Peyàamber’dir” deyorlar. 
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Teèāvün, tenāãur, çalışmaú onlarda. Óüsn-i aòlāúa gelince baèøı memleketlerde polis 

teşkìlātı úalúmış, óabs-òāneler boş ùuruyormuş. İsviçre, İsveç gibi memleketlerde loúanùalarda 

yemeğiñ bedelini müşterî úasaya atub çıúub gidiyormuş, tramvaylarda biletçi yoúmuş, yine bir 

yerde elli sekiz senedir ------, cināynet vuúuè bulmamış deyorlar. Birçoú para virdikleri óālde 

ièdāma maókūm bir mücrimiñ ipini çekecek bir kimse bulamayorlarmış. Japonya’da yerde 

bulduàu bir meblaàı, bir şeyi polis idāresine teslìm ideni mes’ūl idiyorlar imiş, eliyle úomadıàı 

bir şey’i yerden aldıàı içūn. Allah haúúì-y-çūn dìn nāmına, millet nāmına, vatan nāmına bunları 

oúuduúca, işitdikce teeååürümden aàlamak isteyorum. Bilmemki biz Müslümanlar, Türkler 

nìçūn böyle oluyoruz; cāmiède ayaú-úablarını göz öñüne komaàa mecbūruz, yoúsa namazdan 

ãoñra yerinde yeller esdiğini görürüz. Bu maóāll-i èibādet! Evet, birisi seròoş olur, memerr-i 

nāsda eñ àalabalıú bir yerde ùabancasını atar, kime teãādüf iderse itsun vaôìfe bile itmez, eånāf 

aldadır, tüccār aldadır, herkes óìle ider, óattā èulemāü dìn bile óìle-kārdır; óìle-i şerèiye diye bir 

şey’ ùuttururlar cāhil òalúı iàfāl iderler. Üç biñ àuruşu üçyüz biñ àuruş yaparlar. Ne bu? Devr-i 

Şerèî imiş! 

228 

İşte Limni de böyle. Òristiyan Maóallesi’nde úırú elli biñ ãarı liraya yapılmış binālar 

var. Baba-oàul, iki úardāş münāvebeten Mıãır’a, İskenderiye’ye óattā Amerika’ya gidiyor, 

iútiãada rièāyetle para birikdirüb gönderiyor, onuñ nāmına binā yapıyorlar, arāøi alıyorlar. 

Limni, Midillu gibi münbit değildir, óālbuki ki baàçevonuñ baàçesine gitdim, úuyudan ãu 

çıúarmışlar, mükemmel maóãūl istióãāl itmişler. Bunlar hep Òristiyan! Bu gece Nāil Bey daèvet 

itdi, Ser-úomiser Úadrî Efendi ile Taósìn Efendi birlikde gitdik, üç buçuúda èavdet itdik. Penç-
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şenbe günü baède’z-ziyāre èavdet eyledim. Aúşama Taósìn Efendi’de medèūvv olduàumızdan 

orada bulunduú. Refìúayı ılıcaya götürmüşler, eõondan ãoñra geldiler. Yatsuyu cāmiède edā 

itdik, Der-gāhda oùada úuèūden õikr eyledik. Semaè-òāneniñ taèmìri bir úaç güne úadar bitiyor 

imiş. Cumèa günü türbe-i şerìfde bir cüz’ oúuyabildim. Cumèa namazından ãoñra Cezā Reìsi 

Óasan Rācì Bey, Müddeèì-i èUmūmî Muèāvini Edìb Efendi, Eczācı Óaúúı Bey daha sāir õevāt 

geldi, tekyede oùurduk. Gece Kemāl Efendi baèøı şeyler yazdırdım; uãūle, erkāna dāir ve 

maúallātımdan baèøı parçalar. Müftî Efendi bu defèā iltifāt buyurmadılar. Geçen defa bizim 

Úadrî Efendi’ye şu Eimme-i İånā èAşer Efendilerimiz’iñ āb-ı rūy-ı óürmetine Óaúú’dan 

istimdādını yazdırmışdım, bir de “óuzūr-ı Pìr’e niyāza geldim” nuùúunuñ ãoñ cümlesini. Her 

ikisini de türbe-i şerìfe taèlìú itdirmişdik. Müftî Efendi taèaããubuyla berāber  
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 Óaøret-i Pìr’i ziyāret ider. Óattā bize intisāb iden oàlu Celāle’d-dìn’i de óāfıôlığa 

çalışdırırken hep türbeniñ ùış ùarafındaki maóālde diñlerdi. 

Úıtèa 

Üç Muóammed dört èAli’niñ óürmetine Ey Òüdā 

İki Óasan bir Óüseyin’iñ èaşúına Yā Rabbenā. 

Caèfer ve Musā çeharda pāk-ı maèãūmān içūn 

Şemsî-i Mıãrî’yi eyle sırrıña sen āşinā. 

 

Bu úıtèa, Óaøret-i Mıãrî Efendimiz’iñ àayr-ı maùbūè enfās-ı úudsiyesinden medó-şāh-ı 

velāyet óaúúında bir nuùú-ı èālìleri vardır. Anlarda Allah, Muóammed, Cār èAli ta´bìrini 

kullandıkları gibi Molla Cānib’iñ olduàu mervì olan şu kıt´ada: 

 

Büdde merā necd-i abā derìn-i óuccetine safer 

Hezār-ı nuãret ve şādì hezār-ı fetó u ôafer 

Bi-óürmeti Allah Muóammed, bi-óakkı cār èAli 

Bi-dü Óasan yemìn ve bi-hūy-ı Caèfer 
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Olduàu gibi Mevlānā Òālid Żiyāe’d-dìn Óaøretleri’niñ Dìvān’ında eimme-i iånā èaşer 

efendilerimizi åenāsı eånāsında dü-mūy taèbìrini úullanmışdır. Bunlarıñ altında ìøāóāt virilmişdi. 

Üç Muóammed: Muóammed el-Bāúır, Muóammed Naúì, Muóammed el-Mehdì, dört èAli: èAli 

el- Murteøā, èAli Zeyne’l-èābidìn, èAli Rıøā, èAli el-Naúì, iki Óasan: Óasan Rıøā, Óasan 

èAskerî’dir diye de yazmışdıú. èAvdetimizden ãoñra bu õāt türbe-i şerìfe girer levóayı görür. 

“Vay bu ne dimek! Biz Muóammed’i bir biliyoruz, üç Muóammed olur mu?” 
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diye ùutdurur. Zavallı Niyazî Efendi ìøāóāt virirse de òoca diñler mi ya. “Õāten bunlarıñ 

vaôìfesi eslāfı göğe çıúarmak, zamanî òalúını yasa düşürmek, millet beynine tefriúa virmekden 

èibāret değil mi?” Kemāl Bey meróūmuñ mürācaèātı üzerine aùalara birer vāèiô göndermişler. 

Midillu’daki biñ, Limni’deki beşyüz alırmış. Bunlar her zaman köy köy gezüb Müslümañlara 

øarūriyyāt-ı diniyyelerini öğredecek. Midillu’daki senede iki defèa köylere gidiyor, her köyde 

birer sāèat vaèaô idüb geliyor. Limni’deki hiç gitmez, müftîliği de almış, yalñız Cumèa günleri 

namazdan bir sāèat evvel cāmièe gelir, vaèaô ider. O da Bektāşîler’iñ èaleyhinde filan. Niyazî 

Efendi yazıyor: Müftî Efendi levóa içūn cāmiède deyor ki: “baèøı Rafıøîler vardır, on iki imam 

sayarlar, aãóāb-ı åelāåeyi daha başúalarını sevmezler, işte bu levóada da on ki imam diye bir 

ùaúım isimleri yazmışlar” diyerek ãaçma ãapan manùıúsız sözler söyler. Óālú ne bilsun, müftî 

bu, èālim adam, elbette ùoàrusunu bilir. Óālbuki on iki imam içūn kütüb-i sittede bā-òuãūã 

Buòārî-i Şerìf’de “se-yekūnü iånā èaşara emìran küllühüm min úureyşin” óadìåi vardır. Bunu 

tabièî inkār idemeyeceklerinden bu on iki emìr èalā zaèmi èAliyyi’l-úārì: 4 çār-yār, 4 Muèāviye 

oàlu, altı da Mervan’la èAbdü’l-melik ve mütevāliyen úral olan oàulları. Tam bir düzinedir. Bu 

èAliyyü’l-úārî’niñ on iki imamıdır. Yine diğer rivāyetde Emeviyye-i Mervāniyye on iki 

olduàundan bu óadìåiñ 
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ãırf Mervānîler’e èāid olduàunu gördüm. Sübóana’llah! Òānedān-ı Muóammediye’ye 

imam taèbìrini çoú görmüşler. Faúaù ãoñra başúa bir şey’ düşünmüşler; öñüne gelene imam diriz 

çoàalır, bu on iki de bunlarıñ arasında àāib olur. Bundan ãoñra artıú imam didik. Maóāllede bì-

namazlara bile maóālle imamı dimişler. Müctehidìn imam, úurrā imam, muóaddiå imam, fuúahā 

imam, naóviyyūn imam, kelāmiyyūn imam, ãarfiyyūn imam, imam imam imam! Bu úadar 
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gürültü içūnde bir kerre İmam èAli el-Murteøā didik mi? Yāòud İmam Óasan, İmam Óüseyn 

didik mi? Haydi şöyle taèbìr ideyim: Bir çoú ecrām-ı semāviye arasında şems, èāl-i menāb gibi 

parıldıyor ve’s-selām. Bunuñ üzerine uzūnca bir mektūb yazdım, bir ùāúım miåallar ìrād itdim; 

meåelā “ben ümmet-i Muóammed’denim, faúaù Óaøret-i èİsā ve Mūsā’ya èadāvet mi idiyorum? 

Meõheb-i Òānefî’denim, Şāfièî, Mālikî, Óanbelî’ye buèø mu idiyorum? èOåmanlı tebèasıyım, 

İran’a, Afàan’a, Fās’a laènet mi oúuyorum? Ben babamı, òocamı, şeyòimi, üstādımı çoú 

severim, faúaù diğer babalara, òocalara, şeyòlere, ustalara sebb mi idiyorum? Ben Ùarìú-i 

Mıãrî’denim, başúa pìrlerden teberrā mı idiyorum?” diye epeyce yazdım. Ben Muóammedî’yim, 

Efendim’i, Efendi-zādelerimi severim. Faúaù aãóāb-ı åelāåeyi sevmediğimi nereden istidlāl 

itmiş, bu levóada öyle bir ìmā var mıdır? Didim mektūbumu der-gāhda oúurlar, Müftî’ye ùaraf-

dārlar da bulunur, luùf-i Óaúú’la aàız 
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açamazlar, diñleyenler de óaú virir çünki delillerim çoú úavì idi; āyet, óadìå ile èaklî 

miåāller de olduàundan hepsi taãdìúe mecbūr olurlar. Bunuñ üzerine gitdiğimizde artıú Müftî 

görünmedi. Bilmem maócūbiyetinden, bilmem şiddet-i taèããubundan. Cumèa irtesi günü türbe-i 

şerìfde üç def´āda ùoúuz cüz’ oúudum. Pazar günü mekteb-i ibtidāîde tevzìè-i mükāfāt var idi, 

faúaù gidemedim. Der-gāhıñ semaè-òānesini süpürdüm, baèøı tertìbātla meşàūl oldum. Aúşama 

loúma der-gāhda idildi. Gece bir çoú õevāt óāøır olduúları óālde mevlūd-i şerìf úıraat ve lıóye-i 

saèādet ziyāret olunub óatimler oúundu ervāó-ı güzìn-gānemize, nüfūs müdìri meróūm Óüseyin 

Efendi ile Óasan Óüsnî Onbaşı’ıñ rūólarına, èumūmuñ selāmetliğine fātióālar úıraat idildi. 

Baèdehū devrān ve úıyām õikirleri yapıldı. äoñra Óuøūr-ı Pìr’de Taósìn ve Úadrî Efendiler’e 

ikinci ism telúìn idildi. Gece sāèat birde èavdet itdik. Pazar-irtesi günü beş cüz’ oúudum. Bugün 

ılıcaya girecekdik lākin merkeblerle gitmek güç olduàundan ãarf-ı naôar itdim. Rüşdiyye 

muèallimi, úalèa biñ-başısı sāir õevat da geldiler, gece uãūlden ãoñra oùurduk. Bugün İstanbul’a 

Yunan vapuru ôuhūrāt olarak geldi. Gerçi èazìmet arzusunda isek de henüz teõkeremiz úayd 

idilmediğinden irtesi günü gelecek Belçiúonuñ Oòayes vapuruyla gitmeği úarārlaşdırdıú. Bugün 

òatmi ikmāl itdim. Aúşama Mutaãarrıf Bey’e medèūvvyuz. Úomiser Úadrî Efendi geldi, biz 

Taósìn Efendi ile Yālı-boyu’nda biraz ùolaşdık, aúşam namazını úıldıú, tekrār geldik ki yemeğe 

başlamışlar. Meğerse bizi görmüşler tekrār èavdetimizi gelmeyeceğimize 
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óükm itdirmiş, yemeğe oùurmuşlar. Úadri Efendi’niñ te’òìri ise tam yemek vaútinde 

gitmek fikrine mebnì imiş. Mutaãarrıf Bey yemekde bizi bekledi, ãıraya gelinceye úadar ùurdu, 

ãoñra hep birden başladıú. Lākin maócūb oldum, gençliğiyle berāber insāniyetli müsāfir-perver 

bir õāt idi. Vedaèdan ãoñra acenteye teõkere virdiler, birinci úamarada üç bilet alınacaú. İşte 

bunlar Pìr’im Efendim’iñ bize olan elùāf-ı bì-nihāyesindendir. Vedaè itdik çıúdık, Nāil Bey’e 

uàradıú. Nāil Bey’den herkes òoşnūd, èaynı zamanda Óaøret-i Pìr’e óürmet-kār, olduúça da din-

dārdır. Didim: “Maènevî bir nisbetde bulanmadıñız mı?” Didi: “Bulundum, neler yapmadıú ama 

te’åìri olmadı.” “Size bir şey’ taèrìf itsem devām idermisiñiz?” Suāline “óay óay” cevābla úabūl 

itdi. Beş vaútiñ farøı èaúabinde òubnetü’l-esmāyı taèrìf itdim, pek memnūn oldu. Bu, Hazìronuñ 

üçünde idi. Ôannım tam úırúıncı günü meşrūùiyet ièān idildi, bu õāt da úurtuldı. Úāêì-köyü’nden 

birúaç defèa mektūbunu aldım. òubnetü’l-esmānıñ mufaããalını istiyordu. Bir úısmını yazdım, 

yolladım. Artıú maèneviyāta bütün bütün ìmān itdi. Bilmem şimdi ne óāldedir. Der-gāhda 

müsāfirlerle görüşdük. Sāèat beşde türbe-i şerìfeye girdim, òatmi indirdim. Zeynü’d-dìn’in de 

bir òatmi var imiş, onuñ da duèāsını yapdıú, òāneye geldim. Uyúu ùutmadı, cāmièe ãabaó 

namazına geldim, oradan türbe-i şerìfeye girdim, oúudum, ayrılmaú istemeyordum, meğerse ãoñ 

ziyāretimiz imiş. 
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Feòāme’d-dìn biraz raóatsızlıú geçirmişdi onuñ içūn yürüyemeyordu. Türbe-i şerìfde 

onuñ içūn de himmet ùaleb itdik. Bi-èināyeti’llahi Teèālā O da şifā-yāb oldu. Ah ikinci 

ziyāretimde yedi kerre dimişdim, neden öyle söyledim bilmem ki. Ben bu yedi defèa ziyāreti 

otuz úırú sene ôarfında yapabilirim ôannında idim. Ne ise bu yedinci ve ãoñ ziyāretim oldu. 

Gerçi Óaúú’dan ümìdimi kesmem inşāa’llah yine bize ièāde idilir de ziyāretiyle müşerref 

oluruz. Oòāyes nāmıyla ùoàrıca İstanbul’a giden vapur Çehar-şenbe günü geldi. Birúaç gün 

evvel birādere bildirmşdim. İskelede Mutaãarrıf Bey, sābıàı Nāil Bey, Cezā Reìsi Óasan Rācì 

Bey ve diğer õevatla baède’l-vedaè Taósìn ve Òulúî Efendi’yle birlikde vapura geldik. 

Mutaãarrıfıñ adamlarından Cāsim Aàa da berāber gidiyordı, birinci úamaraya oùurduú. Ùūlü 

114, èarøı 15 adımdır. Sāèat ùoúuzda uyumuşum, eõondan evvel Çanaú-úalèa’yı geçmiş, ãabaóa 

úarşu uyandım. Mehtāb àāyet laùìf, deñiz keõā. Bir sāèat úadar oùurdum. Şafaú sökdü, ùulūè-ı 
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şems bir ùarafda, mehtāb bir ùarafda, taèrìfi úābil değil bir leùāfet. Sāèat ikide İstanbul’a geldik, 

şiddetli yaàmur da başladı. Úayıàcılar hücūm itdiler, birisi geldi eşyāya heman ãarıldı, ãordum: 

“Ne vireceğiz?” “Bir lira” didi. “Ayol biz Mudanya’ya on àuruşa gidiyoruz, nereye 

çıúaracaúsıñ, haydi git” didim. èAcabā birāder mektūbu aldı mı? Birini gönderecek mi? diye de 

tenāôur oluyorum. Başúa bir iòtiyār geldi. “Baba úaça götüreceksiñ?” didim.  
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“Bir mecìdiyeye olur” dirken evvelki óerif geldi. “O benim müşterimdir” diye óerifiñ 

üstüne hücūm itdi. Adam úorúdu didi: “efendi, bu edebsiz birisidir, bende iòtiyārım, beni 

döğer.” Orada óaşeb-i müsannede gibi bir polis diñleyor. Õāten vapuruñ yolcısı az, çıúan çıúdı 

óerife didim: “Sen bād-i hevā götürseñ seniñ úayıàına biñmeyeceğim.” O da cevāb olarak: “Ben 

de senden lirayı alacaàım.” Polise söyledim; óerife didi: “haydi bir mecìdiyeye çıúar” didi, 

“yapamam” didi, polis de başını öteye çevirdi. Hay Allah müsteóāúını virsin. Óerifiñ şerrinden 

kimse gelemeyor, ben de binmeyeceğim deyorum. “Bu vapur Úara-deñiz’e gidecek” deyor. Ben 

de “iyi ya işim yoú gücüm yoú orayı da görmüş olurum” dirken nerede imiş Óamdi Çavūş geldi, 

Allah selāmet virsiñ, birāder de rıòtımda bekleyor imiş. Óamdi’ye añlatdım, şimdi mecìdiyeye 

rāøı olacaú çünki tedrìcì iniyor, dört mecìdiye, üç mecìdiye, elli àuruş. Óālbuki rıòtım da pek 

yaúìn. İstanbul’dan Üsküdar’a yüz paraya, beş àuruşa geçerler, bu ise úaraya nisbetle heman 

heman otuz úırú adım úadar bir şey’. “Efendi ãabaódan beri bekleyorum, müşterì de yoú, siz 

buña biniñ, eşyā da ötekine úonsun.” Amma musallaù óerif! Ben hā binmeyeceğim deyorum, O, 

óālā böyle. Nihāyet “Hamdi’niñ úayıàı ufaú, tehlikelidir yolda baàırırsıñız” deyor, Óamdi de 

“baàırırsaú biz baàıracağız, saña ne” diyerek hele óamd olsun  
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úaraya ayaú baãdıú. Hamdi añlatmış, birāder biraz èaãabìdir hem de èasker, pür hiddet 

polisleri epeyce óaşlamış. Didim: “birāder, O cezāsını buldu çünki müşterìsiz úaldı, faúaù o 

polis midir, vapuruñ heykeli midir nedir bilmem, úabaóat o meredde, óarìf aldırmayor, àālibā 

úayıàçılardan baóşìşi olmalı.” Raómet de dindi. Penç-şenbe günü òānede biraz oùurduk ãoñra  

āsitāne-i Rıfaèì’ye gitdik, oradaki óālātdan evvelce baóåetmişdim. Cumèa günü İstanbul’a 

geçdik, Cumèayı Yeñi Cāmiè’de baède’l-edā Bedriye Òanım’a geldik. Çocuúları orada 

bıraúaraú Úubbe Der-gāhı’na gitdim, faúaù şeyò efendi pek raóatsız olduàundan õikir pek 
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muótaãar oldu. èAvdetde èOåman Efendi’ye uàradım, bu õāt saray mensūblarındandır, èİsmāèìl 

Óaúúı’larıñ işini taèúìb idiyor, Üçüncü def´ā da vekāleti bize úabūl itdirdiler. Zeynü’d-dìn’i de 

iç güvey virdik, ama soñu fācièa oldu. Bu òuãūãda Óaøret-i Pìr’dende istiróāmātda 

bulunmuşdum. Maèlūm ya ´İsmāèìl Óaúúı muèteriødir; Cenāb-ı Pìr’e risālet-i Óasaneyn 

mes’elesì-y-çün, Úarabaş Velì’ye de vaódet-i vücūd içūn. Çünki eñ ùoàrusunu Óaúúı meróūm 

biliyor dimek. Ben de Pìr’ime iètirāø iden õātıñ tekyesini me’kel yapmışlar, haydi bizim 

mesleğimiz ùaş atana ekmekle úarşu varılır dirler. Gūyā “Yā Óaúúı sen bize iòānet idiyorsuñ 

ama işte biz saña yardım, muèāvenet idiyoruz” gibi telaúúì itdim. 28 Receb sene 1327 Zeynü’d-

dìn èİsmāèìl Óaúúı Şeyòi’niñ kerìmesiyle izdivāc itdi. Bir oàlu, bir úızı oldı faúaù úız yaşamadı. 
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Zeynü’d-dìn de 13 Receb sene 1329 tārìòinde irtióāl itdi. èOåman Efendi de äıdìúa 

Òanım da gelmiş oùuruyordu. Zeynü’d-dìn úayın-vālidesini görünce úaçmış. Baèdehū ben 

Fātió’de ikindi namazını úıldım, türbeye girdim. èAvdetde Óazmì Efendi’ye rast geldim, bu 

Óazmì Efendi eõkiyādandır, güzel meånevì oúudur, Bursa’da görüşmüş idik, ãoñra Óüsāmü’d-

dìn èUşşāúî Der-gāhı Şeyòi’ne dāmād oldu. Baèdehū Bedriye Òanım’a geldim. Cumèa-irtesi 

günü bir buçuúda uyandım. äabaó úahvesini içerken refìúonuñ èadem-i diúúati, çocuàuñ eline 

virmiş olduàu müdevver aynayı atmasıyla úırdı, tabièî canım ãıúıldı, çıúdım. Óazmì Efendi’yi 

Bāyezìd’da buldum, meraúlı ve muóibbāndan Úāim-maúam Muãùafā Bey’le berāber idi, epeyce 

görüşdük. Oradan Midillu’lu Selāóa’d-dìn Efendi’ye rast geldim. áālib Efendi’ye iki èaded 

vāvìlā maşrabalarından gönderdim. Onuñ birāderiyle görüşdük, úartvizìt ıãmarladıú. Baèdehū 

Bedriye Òanım’a èavdet, biraz úahve altı itdim. Oradan Olañlar Tekyesi’ne indim, gelurken oàlı 

èAli Bey’i gördüm, biraz oùurduk, görüşdük, tekrār Bedriye Òanım’a gelub çocuúları aldım. 

Çarşu içūnden geçerek Üsküdar’a geçdik. Üsküdar’da birāderi ãoracaúdım çünki refìúası 

Zeyneb Òanım’ıñ vaúıf parelerinden ùolayı Mıãır’a gitmişdi. Bizim refìúa yine arkam sıra 

gelmez mi! Hay mübārek hay. Meğer úoca àazìnoyu muóāllebici dükkānı ôann itmiş. Bu defèā 

ôannını taúviye itdim, muóāllebici dükkānına götürdüm, muóāllebi, ùondurma yedik, baèdehū 

birāderiñ òānesine geldik. Gece äandıúcı Tekyesi’ne gitdik, güzel cemèiyyet oldu. Pazar günü 
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birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi bizi gezmeğe götürdü. Üsküdar’dan ziyāret iderek 

Óaydar Paşa’ya, oradan Úadı-Úöyü’ne. Orada Úuş Dili’nde Mecìdiye Der-gāhı’na gitdik, Ùarìú-

i Saèdiye’ dendir. Bu Tekyeyi Óaãırcı-başı Óacı Òālìl Efendi’niñ refìúası ãāóibetü’l-òayr Óāce 

Òānım yapdırmış, vaúfiyesini tanôìm itmiş. Ùaşlı-burun Şeyhi Süleymān Efendi’den müstaòlef 

Taósìn Efendi’ye tevcìh itmişler. Taósìn Efendi evvelce ceddim Óacı Óaydar Efendi’ye 

müntesìb imiş, ceddim 2 Õi’l-hicce sene 1292 tārìòinde irtióāl itmekle Ùaşlı-burun şeyòine 

tecdìd-i nisbet ider. Süleymān Efendi’yi ben Bursa’da gördüm, Tahsìn Efendi ile gelmişdi, yine 

ceddimiñ müntesiblerinden Nuèmān-zāde èAùùār èİsmāèìl Efendi’ye müsāfir olmuşdu ki O da 

oraya ãoñradan intisāb itmişdir. Pederimle, vālidemle 1293 de Bursa’ya èavdet idiyorduk, dayım 

meróūm İzmir’e gelmiş, bizi almış, Bursa’ya götürüyordu, bilmem ki mìrāå içūn filan bir 

mecbūriyet de vardı. İstanbul’da bu Taósìn Efendi’niñ òānesine indik, óālbuki ceddimiñ vefātını 

vālidiye ùuyurmamışlar. Dayımla, pederiñ içūnden úan gidiyormuş. Bursa’ya gelince arabada 

aàır óasta olduàundan bilmem yetişebilinecek mi filan diyerek añladacaúlarmış. Faúaù o gece 

Taósìn Efendi’niñ vālidesi “ah meróūm pederiñiz şöyle idi...”ye başlayınca vālidem de bir 

feryāddır úopar. Çocuúdum, Bursa’ya geldiğimizde ùoàru der-gāha çıúdık. Vaútā ki bir úapudan 

geçdik zavallı vālidem “babacıàım babacıàım” feryādıyla tekyeden içeruya girdik. Úoca 

Óaydar’a ùaş bile yapdırmışlar. 
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Vālidem ùaşa ãarıldı: “úalú nazlı babacığım, sen ùopraúlarda yatacaú adam değilsin, ne 

nahìf, øaèìfsin” daha neler deyor. Bilmem ki biz de tir tir titreşiyoruz işte. Peder bir ùarafdan, 

dayım bir ùarafdan, büyük vālide, yenge her birisi mūcib-i tesellì şeyler söyleyorlar ama kime. 

Kim diñler, vālidem pederini, birāderini çoú severdi. Şu vaúèa şimdi tam elli beş senelikdir, elān 

gözümüñ öñünde dün olmuş gibidir. Vāúıèan bunuñ buraya temevvülü yoúdu ama Taósìn 

Efendi’den òaùra geldi, ben de yazıvirdim. Süleymān Efendi’niñ ôannım ùoúsan yaşından ãoñra 

Saède’d-dìn isminde bir oàlu olmuşdur ki el-yevm der-gāh şeyòidir. Baèdehū Taósìn Efendi 

vefāt ider yerine Hāşim Baba ve İskender Baba Tekyesi Şeyòi áālib Efendi’niñ maòdūmu evúāf 

ketebesinden Münìb Efendi taèyìn olunur, bir úaç eåeri de var: Mir’atü’t-Ùurūú, İstanbul 

Tekāyāsı Cedveli. Şimdi oàlu Yūsuf Efendi şeyòdir. Der-gāhı iyice ièmār itmiş, geniş bir baàçe 

vücūde getirmiş, evúāf da olduàundan muvāffaú olmuş. Baèdehū uãūl-i Saèdiye icrā idildi. Biz 
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de òitāmında Óaydar Paşa’dan vapura binerek Üsküdar’a geldik. Buraları günden güne maèmūr 

olmaúdadır. Hele ùıbbiye mektebi bināsı ayruca şeref virmekdedir. Baède’ù-ùaèām Ùoyàār 

Tepesi’nde Tārìk-ı Rıfāèiye’den Şeyò Óāzım Efendi’niñ Tekyesi’ne gitdik, yeñi yapılmış, 

cemèiyet de güzel idi. Dayanamayaraú ben de õikre girdim faúaù aúşam ãabaó birbiri üstüne 

yoràunluú baña iyice te’åìr yapdı. 
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Ceddim Óaydar Efendi zamanında gelmiş, úıyām tevóìdinde úasem olunurken bir ayaú 

ileri atılır, çekilirdi. O merāú olmuş añlatdı. Bu õāt úıyām õikrinde vaøèiyet iètibāriyle şöhret 

alañlardandır. Büyük birāderi õākir-başılıú iderdi. Gece beşde geldik. Pazar-irtesi günü sāèat 

beşde İstanbul’a geçdim. èAsker Óamdi’yle birlikde Midillili Cevdet Efendi’ye uàradıú. Oradan 

çarşu içūnde münādì Óacı èAli Efendi’yi görüb cübbelik, elfiye, ãārıú, kürk úaplığı, şemsiye, 

lavanta, kemerlik aldıú. Úartvizit henüz yapmadıàından anı da taãhìh itdik eõanda Üsküdar’a 

geldik. äālı günü cümleten úarşuya geçdik, áalata’da meşhūr börekçiden börek yedik, oradan 

ùondurmacıya girdik, baèdehū Úādirî-òāneye geldik. Yolda äıdìúa Òanım’ı gördük. Baède’õ-

õikr Sirkeci’den Maúri Köyü’ne gitdik, gece Aómed Bey’de úaldıú. Bizim ........ úahve altı 

iderken Tāyān ãu istedi. O da aúşamdan bardaàa atmış olduàu taóta bitli ãuyu biraz daha 

èilāvesiyle evvelā kendi, ãoñra çocuğa içirmez mi. Artıú tāze ãu getirmek derdinden pis suları 

içdi. Çehar-şenbe günü İstanbul’a indim. Óākim-i sābıú baba-can bir õātdı, Taóta-úalèa’da 

maókemede aradım, bulamadım. Şehir Emāneti’nde Aómed Efendi ile görüşdük. Paşonuñ başı 

pek àalabalıúdı, girmedim. Altıncı dāireye geçmekliğimi tavsiye itdi ama baúalım diye çıúdım. 

Meómed Paşa Tekyesi’ne gitdim, Óamdi’yi gördüm, Külāhì-zāde ile Mevlevî Şeyòi Cumèa’ya 

gidecekler imiş. 
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Penç-şenbe günü, bugün içūn bar-metrolar düşmüş, furtuna, yaàmūr gösteriyor imiş. 

Aúşam üzeri fi’l-óaúìúa şiddetli furtuna ôuhūr itdi, gece yaàdı, gündüz yaàdı. äabaóleyin sāèat 

üç treniyle Yedikule’ye geldik, úal´a òāricine çıúdıú. Belàrad Silivri úapularınıñ öñünden 

Mevlevî-òāne úapusuna, oradan Merkez Der-gāhı’na dāòil olduú. Çile-òāneye girdim, hiç 

görmemiş idim, cübbe ile kürk ile daldıú, óamd olsun ãıúmadılar, baèøılarını ãıúarmış ama kim 

bilmem. İçerusı müdevver, dönemeçli, dardır, yan girmezse geçemez, ùabièî ãıúılır. Şeyò Efendi 
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ile görüşdük. Baède’õ-õikr İsmāèìl Óaúúı Tekyesi’niñ vekāleti içūn şiddetli and virdi. “Allah 

èaşúına şunu úabūl it, bizi úurtar” didi. Oradan Óaøret-i Pìr Efendimiz’iñ birāderi ve dördüncü 

şeyòim Bedre’d-dìn Efendi’yi, èamucamız èAbdü’s-selām Efendi’yi ziyāret iderek Top-úapu’ya 

geldik. İnce ince yaàmūr aldırdı. Tramvaya atladıú oradan Aú-saray’a tekrār köprüye çıúdık. 

Yaàmur da şiddetlendi, Üsküdar İskelesi’ne úadar óayli ıãlandıú, Üsküdar’a geldik. İstavroz 

Tekyesi’ne gitmek arzusunda idik, yaàmur māniè oldu. Cumèa günü namazı Aya-ãofya’da edā 

itdim, òaùìb òoş ãadalı bir õāt idi. Oradan Cevdet Efendi’ye gitdim, óālbuki bizim úartları óālā 

yapmamış. Bāyezìd Cāmi´niñ öñünde Bursa’lı Tevfìú Efendi’niñ úahvesinde oùurduk. Óazmì 

Efendi orada imiş görüşdük 
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Baèdehū úartları aldım, dört úutu Midillu ãabunu aldım, Cevdet Efendi’ye oùasında dersi 

virdim. Baèdehū äalkım Söğüd’de èİzzî Efendi’niñ der-gāhına geldim, yukarıda õikr oluyordı. 

Şeyò Efendi aşaàıya inmiş görünce gūyā evvelden muèārefemiz var imiş gibi “oo mā şā’allah 

buyuruñ buyuruñ ne vakit teşrìf olundu?” didi, faúìr de cevāb virdim, yuúarıya çıúdıú. Úıyamda 

êarb-ı esmā oúuyorlardı. Der-gāh güzel, maèmūr, müzeyyen, óālılarla döşeli. äonra bir èaşr 

oúundu, oùurduk, Úur’an’ıñ maènāsından biraz vaèô ider gibi baóå itdi yine úalkdıú, yine êarb-ı 

esmāya başladı. Faúìri de yanına aldı. Faúaù õikriñ imtidād ideceğini biliyordum. On bir buçuú, 

baèøan eõanı da geçermiş. Ancaú Üsküdar’a gideceğimden bir aralıú çıúdım, Üsküdar’a geldim. 

Cumèa-irtesi günü úarşuya geçdim, teõkereyi úayd itdirdim. èOåman Efendi’yi gördüm, Evúāf 

Neôāreti’ne bir istidèā virdirtdi. Cemìl Bey’le görüşüyorduk, daèvet itdi ama vaútimiz müsāèid 

değildi. Bu istidèā vekìl-i sābıú Narlı Şeyòi’ni iltizām iden evúāf müdìrinden şikāyet gibi idi. Bu 

mes’ele uzūndur, buraya derce lüzūm görmedim. Buradan bir köfteci dükkānına girerek úahve 

altı itdikden ãoñra Nihād Bey’e gitdim. Zeynü’d-dìn’iñ Şam óırúasını aldım. äāime’ye de 

görücü gelmiş imiş ama bu úızı ãoñra Çadalca’ya virdiler. Bizim Cevdet Efendi’i aldım, çarşuya 

çıúdıú. Bursa içūn hediyelik baèøı ufaú tefek şeyler iştirā itdim. Köprüye geldik, 
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Limnili İsmāèìl Efendi’ye teãādüf itdik. Üsküdar İskelesi’nde Cevdet Efendi’ye vedaè 

iderek Üsküdar’a geçdim. Pazar güni ãabaóleyin sekizde úalkdım. Muètādım bir yere gideceğim 

zaman o gece beni uyúu ùutmaz. Onbirde úayıàa bindik, ãalonda teõkeremizi úayd itdirdik. Yine 
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polisleriñ taót-ı taraããud ve taúyìøinde Kerìd Vapuruna bindik. Bu Kerìd aùalar arasında işleyen 

değildir, İdāre-i Maòãūãonuñdır. Birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi, Dervìş Óamdi, èAsker Óamdi, 

Midillili Cevdet Efendi ile vedaè itdik. Sāèat ikide vapur óareket itdi, yedi buçuúda 

Mudanya’ya, sekizde araba ile óareket iderek ona on úala Geçid’e geldik, birer úahve içdik, 

onda Geçid’den yola düzüldük. Onbir buçuúda lehü’l-óamd ve’l-minne Bursa’ya der-gāhımıza 

geldik. Bu seyāóātimiz tam yetmiş bir gündür ve Limni’ye yedinci ziyāretimdir, bundan ãoñra 

naãìb olmadı. Bursa’ya muvāãalātımızdan bir ay ãoñra yaènì 27 Cumèade’l-ūlā sene 1326 ve on 

üç Temmuz sene 1324 Pazar günü Óadìka-i èİrfān mektebiniñ tevzìè-i mükāfātı eånāsında 

Mektūbcu Süleymān Nazìf Bey, ãoñra vālì olub şimdi tüccārlıú iden Maèārif Müdìri èAzmì Bey 

àazetede ufaú bir óavādiå görmüşler; Úanūn-ı Esāsî ièlān idilmiş diye. Heman bunlar Vālì 

Tevfìú Bey’e giderler. Herkesde bir sevinç emāresi, bir úayúıldı. Ne ise cemèiyet òitām buldu. 

Bir de çarşuya ùoàru geldim aman Yā Rabbî! Bu úadar insan ne vaúit ùoplandı, bayraúlar 

mayraúlar. “Yaşasın óürriyet, èadālet” diye baàıran 
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çaàıran. Ben òayretde úaldım. Naãılsa Süleymān Nazìf Bey’le èAzmî Bey beni gördiler. 

“Şeyò Efendi ....... Şeyò Efendi! .......... siz de buyurun efendim. Bugün milletimiziñ úurtulduğu 

gündür. Bugün memnūn olmayanlar òāin-i milletdir, òāin-i vaùandır.” Úolumuzdan ùutduúları 

gibi úatıldıú úāfileye. Arada ãıra ùuruyorlar birisi nuùuú ìrād idiyor. “Yaşasun, yaşasun” dirken 

Sed-başı’nı ùutduú. Bir hey’et İngiliz Úonsolos-òānesine girdi, èarz-ı şükrān itdi. Oradan Ermeni 

Kilisası’na geldik ben içeruya girmemişdim, Ermeni Milletiniñ kahyāsı beni görünce úoluma 

yapışdı çeker mi çeker, àalabalıúdan girmek mümkìn değil faúaù óarìf baàırıyor: “açılıñ, açılıñ 

Şeyò Efendi Haøerātları papas efendiye, muraòòaãa efendiye tarøiye virecek” deyince işi 

añladım. Artıú yetmiş iki milletle úardāşlık olduú ya; Rūm Úardāşlar, Ermenì Úardāşlar, Bulàar 

Úardāşlar, hep hep úara daşlar. İcrā çavuşlarından bizim Dervìş Meómed’i görivirdim, aman 

beni úurtar didim. Heman geldi, elimden ùutdı, o gürültüden yaúayı ãıyırdıú ama bir kerre 

óürriyet ièlān idildi. Gece sāèat altı yedi úafesiñ dibinden geçen bir seròoş “yaşasın óürriye’t” 

dimeyor mu! Baú artıú. Olur çünki óerif óür imiş, aman neler, aman ne masòaralıúlar olmadı. 

Óerifiñ biri gider óükūmete meåelā nüfūs müdìriniñ yanına girer. Adamıñ başı dolu, bir kaàıd 

ùutuşdurur: “Efendi! 
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şu kaàıdı yap.” “Pekì birāder ama baú elimde úaç dāne iş var. Senden evvel gelmişler 

azıcıú bekle ãırañ gelsun, seniñ de işiñi yaparız” didi mi vay, óerif úıyāmeti úoparıyor. “Sen 

baña baúmıyorsuñ, sen bizim uşaàımızsıñ, seni besleyoruz, biz para virmesek sen aç úalırsıñ” 

diye başlar. Zavallı me’mūr faøla söyleyemez ki, heman heman linç yapacaúlar. Óāãılı böyle 

isteklerden herkese òayret geldi. Óükūmetde hiç úuvvet úalmadı dirken tefriúa başladı. 

áazeteler bir úaç fırúa oldu. Õāten ne fesād oluyorsa hep àaõetelerden oluyor. Biz Avrupa’ya 

muúayyes olamayız, o muóìù başúa bizimki başúa. Otuz bir vaúèasını çıúardılar; padişāhıñ biri 

indi, biri çıúdı. Bulàār ièlān-ı úrāliyet ve Rūm İli Şarúî’yi ilóāk itdi. Avusturya’da Bosna 

Hersek’i aldı. Yunān Girìd’i yaúaladı. Daha evvelce İtalya áarb Trablusu’nu øabù itdi. Rūm 

İli’nde çıúan Óançer, Tüfenk, Ùabanca bilmem ne nāmlarıyla çıúan àaõāteler yedi devlete değil 

dünyaya meydān oúuyorlar. Artıú óürriyet oldu ya dünya bizim, öteki devletler kim oluyormuş? 

Biraz iètidāl tavãiye iden àazetelere müstebid, mürteciè nāmını virerek biraz faøla èaleyhde 

bulunañları gizli gizli temizlediler. Dirken Balkan Óarbi çıúdı.  O eånāda ser-kārda bulunañlarıñ 

èadem-i muvaffaúiyyeti ve kendilerince meåelā telàraf muòābere me’mūrluàundan eñ büyük 

me´mūriyete  
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çıúañları ufaú gördiler. Millet Meclisi de tefriúaya düşdü, óarb-i èatìú, óarb-i cedìd, yoú 

bu ittióadçı öteki ittilafçı, kimi ãuló-selāmetçi ne bilmem bir çoú siyāsî fırúalar çıúdı. 

Geliyorsuñ àazetelerde tenúìdler Bulàār Úralı’nıñ tepesine úırmızı büber ãoúarlar, Yunan’ı 

maymuna çevirirler, hele Rusya’yı eski balıúçı óāline getirmeğe çalışırlar. İşte bu eånāda 

hey’et-i vükelā deñişdi, eskiler ser-kāra geçdi. Rūm İli de bölündü. İttióadçılar da úılınçları 

úınlarına ãoúduúları gibi ãavuşdular. On milyon nüfūslu Rūm İli Vilāyetimiz onbeş gün içūnde 

Yunān, Bulàār, äırp úara daşlarımızıñ pāy-ı naòvetleriyle çiğnendi. Ne ise bunlar yürekler acısı 

ya geçelim. Azbuçuú ãuló-ı ãalaó dirken óarb-i èumūmî çıúdı. Almanyonuñ òaùrì-y-çūn biñlerle 

evlād-ı vaùan Úarpatlarda telef oldı. İran ----- bilmem nerelere gidildi. Mıãır’dan İngiliz’i 

çıúarmak üzere Şam’dan bir ordu gönderildi. Nihāyet Ameriúonuñ müdāòālesi üzerine 

Almanyonuñ eyler ùutar yeri úalmadı. Fransa da öcünü aldı. O eånāda bize öyle bir teklìf-i ãulh 

oldu ve óükūmet ùarafından úabūl idildi ki Òudā-negerde onu kabūl itse idi milletimiz bugün 
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İngiliz elinde Hindlilere, Fransız elinde Cezāyir, Tunuslulara dönerdi. Elimizde hiçbir úuvvet 

bıraúmamışlar idi. Bereket virsun Anaùolı’da baèøı õevāt bunuñ veòāmetini düşünürler, 

ùaşınırlar hiç yoúdan bir mevcūdiyet gösterir. èOåmanlı Óükūmet-i müteúarrıøasının soñ 
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Bed-baòt pad-şāh düvel-i åelāåeniñ emrine maókūm olduàundan bu fırúonuñ imóāsı 

içūn ve ãulóuñ úabūlü içūn bir iki yüz biñ Yunān èaskerini Anaùolu’ya ãaldırdı ve bunlara òilāfet 

ordusu nāmını virdiler. Ve’l-óāãıl İzmir’den Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Úara-óiãār 

hep Yunanîler’ıñ taót-ı idāresine girdi. Onlar çekilmedi, biz Bursalılar iki sene, iki ay, iki gün 

esìr úaldıú. Nihāyet hiç yoúdan úuvvet peydā iden áāzì Muãùafā Kemāl ve hem-pāları òāin 

Yunanîleri imóā itdiler. Memleketlerimizi úurtardılar, İstanbul’u da istirdād itdiler. İstiúlāl 

úazanıldı. Vāúıèan ülke ãanāyiè itdik ama Rūm İli’niñ vāridātı maãārıfına muúābil olmadıàı gibi 

diğer Vilāyāt-ı èArabiye, Yemen de heman böyledir ve şimdiki ükemiz Almanya’dan, 

Fransa’dan büyükdür. Nüfūsumuzuñ daha iki miålini idareye vāfìdir. Evet, úapitülasyonlar 

úalúdı ki bu olur bir şey’ değildi. Devr-i sābıúda bir Úara-ùaà tebèasından bir eskici, èOåmanlı 

tebèasından bir efendiyi øarb itse polis úarşudan baúardı. Artıú düvel-i muèaôôamaya úarşu 

vaøèıyetimiz añlaşılsın. Faúaù şimdi bir İngiliz, bir Fransız tebèasından óattā sefāret 

me’mūrlarından birisi muóālif-i úanūn bir óareketde bulunsa deróāl polis yaúasına yapışır. Bu 

çoú büyük bir muvaffaúiyetdir. Artıú óukūmetiñ de revnaúı geldi. Òālú óükūmeti ùanımalı, 

úanūndan úorúmalıdır. Bed-baòt pādişāh úaçdı. Yerine birini òālìfe taèyìn itdiler. 
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Gūyā dìnî vaôìfelere baúacaú, òaùìblere berāt virecek. Óānefî Meõhebi öyledir, iõn-i 

sulùān şarùdır, olmazsa olmaz. Óālbuki òilāfetiñ aãlı bozuú; İmam Óasan’ıñ altı aylıú òilāfetiyle 

o tamām olmuşdu çünki óadìåde “el-òilāfetü baèdî åelāåüne seneten åümme li-yaãìr mülken 

èaøūøan.” Bu óadìå meydānda iken eimme-i kirām óaøerātı Emeviye’niñ de, èAbbāsiye’niñ de, 

èOåmanlılar’ıñ da òilāfetini taãdiú iderler. èĀdetā resìm yaponuñ İslam’da bir naôìresini vücūda 

getirirlerdi. Öyle değil mi yā. “El-mülūkü mülhemün”, “Eã-ãulùānü ôillu’llah” filan filan. 

Óālbuki òālìfe dimek èāmme-i ehl-i İslām’ıñ intiòābıyla olacaú. Yer küre-i èarøıñ her 

noúùasındaki İslām beldesinde óükmü cārì olacaú. İki düvel-i sāireden hangi bir İslām 

óükūmetine taèarruø vuúūè bulursa deróāl oraya èasker, zırhlı sevú idecek, daha da varya. Şimdi 
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tekye şeyòi gibi òālìfe taèyìn idilsin! Bu kimsede, bu iútidār var mı? Ùabièì yoú. Şu óālde òilāfet 

de yoú. Şimdiye úadar olmuşda ne olmuş? Hangi İslām óükūmeti yapacağı işi ùanışdı, iõin aldı? 

Virgü gönderdi? Bol bol medóiyeler: “òālìfe-i rūy-ı zemìn.” Óālbuki bir ecnebî devletiñ sefìri 

veya kātibi mābeyne gider, teklìfāt-ı èanìfede bulunur, bed bed muèāmeleler ider, bunlarsa 

cevābdan èāciz tìr tìr titrerler. Bu mu “òālìfe-i rūy-ı zemìn?” Kendi ülkesinde òükmi cārì 

olmayan, istiúlālini muóāfaôa idemeyen  
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bir kimse nasıl “òālìfe-i rūy-ı zemìn” olur? Ama bizim àazeteler, muóarrirler èarşa 

çıúarır o başúa. äarfiye biraz para mara gönderirler, onlar da òuùbelerde “emìra’l-mi’minìn” 

diye ismini yād iderler. İótimaldir aróasından da söğerlerdi. Óāãılı bir gece òānedān-ı sāúıùonuñ 

cümlesini, eciğini cücüğünü, beşikdeki çocuàunu, dāmādını ùopladıúları gibi óudūd òārici 

yapdılar. Biraz da nefòiyyāt filān virdiler. Millet de úoca bir yükden, åaúìl bir maãrafdan 

úurtuldu. Erkekleri me’mūriyet almaz, ecnebîlerde de prensler, düúler müúler var ama her birisi 

işiyle, gücüyle, me’mūriyetiyle meşàūl. Filan şu úadar biñ, filan bu úadar biñ lira aylıú, 

sulùāñlara, sulùān-zādelere, sulùān òanımlara. Bì-çāre faúìr millet çalışıyor, çabalıyor, virir mi 

virirdi. Her ne ise bunlarıñ bu kitabda lüzūmu yoúdu ama işte İtalyonuñ zırhlıları evvelā, ãoñra 

Balúan Óarbi’nde Yunanîlar’iñ gemileri Akdeñiz, Aùalar deñizi’nde gezdikce biz bir daha ne 

Midillu’ya ne Limni’ye gidemedik, ãoñra da òāin Yunan øabù itdi. Mübādele uãūlü benim 

evvelā òāùırima gelmişdi, óattā bir gün der-gāhda bir øābiùle görüşüyorduk, didim: “bu 

eúalliyetler, eúalliyetler! Rus’u müdāòāle ider, Fransız müdāòāle ider, Yunan müdāòāle ider. 

Şunları mübādele itseler de bizde hiç Òristiyan úalmasa,  
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orada da Müslüman” dimişdim. O õāt da: “ôannım fikirleri öyledir” didi ve öyle de 

oldu. İstanbul úaldı, bir de Yahūdîler. Her ne ise bunuñ üzerine esāsen maèúūl ve èaynı 

zamanda dìnî olan Cumhūriyet ièlān idildi. Cenāb-ı Óaúú maôhar-ı tevfìúāt eylesun. Eğer 

vaútiyle bu birlik óuãūle gelse idi ne Rūm İli, ne Aùalar elden gitmezdi, İn-şa’llah yine ièāde 

olunur. Ah bu tefriúa ah. Bu aòlaúsızlıú bilmem ki oúunan tāriòlerden, eslāfıñ aóvālinden neye 

mütenebbih olmayoruz. Óaøret-i èOåman zamanında başlayan tefriúa İslām’ı ne óāle úoydu. 

Eğer bu tefriúa olmasa idi küre-i èarøda bugün İslāmiyet’den başúa bir dìn cārì olmazdı. äoñra 
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Emeviye beyninde tefriúa, èAbbāsiye beyninde tefriúa. Her köşede bir sulùān, her köşede bir 

óüküm-dār. Nihāyet Endülüs èĀlemi fen ve teraúúìde numūne-i imtiåāl olurken onlarıñ beyinde 

de ôuhūre gelen tefriúalar Emeviye’yi maóv itdi. Benì Aómer, Murābiùìn, Melikìn bilmem ne 

bilmem ne nāmlarıyla hep birbirlerine çala úılınç. èĀkıbet øaèafa düşdüler. Ferdinand ne 

Endülüs bıraúdı ne bilmem portaúalı limonu. Soñ devrede de onbeş günde úoca Rūm İli 

elimizden gitdi. Erkān-ı Cumhūriyet zekì, faùìn, tecrūbe-dìde õātlar ki evvelā àazetecileriñ, 

ãoñra òalú beynindeki fırúalarıñ óaúúından geldi. Şimdi Allah bir, Peygamber bir, fırúa bir, fikir 

bir. Gördüñ mü birliği? Heman Allah tefriúadan şu milleti muóāfaôa buyursun. Yoúsa bizim 

içūn artıú felāó müşkildir. 
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Aòlaúsızlıàıñ ãoñ derekesine inmiş bir úısım insan molozları vardır; kendini 

müteúayyid olamasa èādetā milletiñ maóvını ister. O gibi óarìfler yılan gibi gizli gizli óattā dìni 

ālet iderek fesād toóumu ekmek, milleti tefriúaya ãoúmaú ister. Bu gibi fücūsì óerifleriñ 

şerrinden de Allah’a ãıàınırız. Türbe-dār Niyāzî Efendi Cenāb-ı Pìr’i İzmir’e naúle úıyām itmiş 

diye işitdim. äoñra müsāèade itmemişler. O āyūzdur, biz muóāfaôa ideriz dimişler. Çünki 

Limni’niñ Òristiyānları da Óaøret-i Pìr’e mūm getirirler, şifā ùaleb iderlerdi. Mutaãarrıf vefāt 

itdiğinde defnine Şeyò Abdāl müsāèade itmemiş, faúaù óükūmete úarşu ne denir, getirirler 

tekyeniñ óavlesine defnine başlarlar. Úalèa ùarafınadn bir uàultu ôuhūr ider, türbeniñ sancaú 

direği ortasından iki parça olur, der-gāhıñ óavlesiniñ eùrafı temūr parmaúlıúlarla muóāùdır, anlar 

da hep birden düşerler, dikili ùaşlar ve üzerlerinde gülle taúılıydı, ùoparlaú ùaşlar hep düşer. 

Limni aóālìsi İslam, Òristiyān heman cümlesi orada imiş ki çocuúlar parmaúlıàıñ kimi üzerinde, 

kimi altında iken bu vaúèa olur. Herkes parmaúlıàıñ altında úalañlar, dikili ùaşlarıñ altında 

úalañlar artıú bitmişdir diye telāşa düşer. Bi-óavli’llahi Teèālā hiç mi hiçbir çocuàuñ bile burnu 

úanamaz. Mevcūd bulunañlarıñ ekåeriyetinden işitdim. Òristiyānlar da bu iètiúādda imiş ki 

“Sulùān Mıãrî, mutaãarrıfı orada defn olunmasını istemedi de böyle oldu” deyorlar. İşte 
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bu ve buña beñzer baèøı óālāt Limni Òristiyānları’nı da Cenāb-ı Pìr’e óürmete mecbūr 

itmişdir. Artıú şimdi ne óālde bilemeyorum. İş bu Dil-dār-ı Şemsî’yi yazmaàa mübāşeretden 

evvel şöyle bir òiùābe yazmışdım: 
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Luùf-ı Óaúú’la yedi kerre ben ziyāret eyledim 

Maôhar-ı feyziñ olub kesb-i saèādet eyledim. 

 

Ey benim Pìr’im Efendim! Şimdi de ister göñlüm 

Yazayım úaç kerre Limni’ye seyāóāt eyledim. 

 

Eyle himmet yedi kerre itdiğim seyāóāti 

Eyleyüb taórìr ne vechle iùāèat eyledim.  

 

Gāh Limni gāh Midillu’da iòvān-ı faúìr 

Maddeten maènen idüb daèvet-i øiyāfet eyledim. 

 

Eyledi baèøı óasūdāt óaúúımızda güft ü gū 

Meslek-i Mıãrî’de iôhār-ı ãalābet eyledim. 

 

Himmetiñle naãã-ı úātıèdır delìlim Nuùú-ı Óaúú 

Oúuyub āyāt óadìå bunda celādet eyledim. 

 

İntisāb itdi epeyce òalú saña bende olub 

Onlara telúìn-i eõkār u õehādet eyledim. 

 

Hepsine taèlìm idüb seyr-i sülūku götürüb 

Gāh celāle’d-dìn gāh cemāl ile nezāket eyledim. 

 

Óāãılı bendeñ bu Şemsî mesleğiñ neşr eyleyüb 

Anlara sırr-ı tevellāya delālet eyledim. 
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Òānedān-ı Ehl-i Beyt’iñ óasbini tefhìm idüb 

Cümlesini bende-i Şāh-ı Velāyet eyledim. 

 

Didiler geçmiş zamānı baèøan itmeklik óayāl 

Õevk virirmiş adama bende işāret eyledim. 

 

Óadd-i teessüf óadd-i telehhüf, øabù idüb aèdāy-ı dìn 

Úalmışım maòzūn Òüdā’ya çoú şikāyet eyledim. 

 

Óaúú naãìb eyler de istirdād iderler mü’minìn  

Sūre-i Fetó’i bu bābda ben tilāvet eyledim. 

 

Himmetiñle müstefìd ve müteúayyiê oldum saña  

èArz-ı şükrān ile ìfā-y-ı ināyet eyledim. 

 

Nām-ı pākiñdir şeref-baóş oldu èāciz bendeñe 

Şemsî-i Mıãrî diye ismim iøāfet eyledim. 

 

Pür úuãūrum istinādım lüùfuñla olmuş metìn 

Saña Ey Pìrim Efendim ben deòālet eyledim. 

20 Şaèbān sene 1347 Penç-şenbe / 18 Úanūn-ı æānì sene 1307 1929 sāèat 7 

 

Bu nutúuñ èaúabinde de başladım, el-óamdü-li’llah 12 Şevvālde ikmāl idildi dimekdir. 

Faúaù mādemki bu bir seyeòāt-nāme şeklini aldı baèøı òuãūãî gitdiğim ve İstanbul’a tekrār 

gitdiğimi de yazmaàa muvāfıú gördüm. Bālāda yazdım, mes’elelerde, gürültülerde ùabièî hep 

Bursa’da oùurdum, bir yere úımıldayamadım. Cenāb-ı Pìr’i de ziyāretden maórūm úaldım. O 

münāåebetle şu medóiyeyi söylemişdim: 
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Medfeniñde aramam göñlüme olduñ menúūş 

Úalb-i èuşşāúda olub çünki mekānıñ Mıãrî. 

 

Bende-gānene irer bir de baórda luùfuñ 

İtme de èavn u meded rūó-ı revānıñ Mıãrî. 

 

Õikri menè ile taèaããub iden erbāb-ı êalāl 

Saña ôulm itdi elem çekmede cānıñ Mıãrî. 

 

Òidmet-i èāmmeye sen eylemişsiñ vaúf-ı vücūd 

Hep kederi èuúbe ile geçdi zamānıñ Mıãrî. 

 

Mütekeşşef oldu taãavvufdaki mestūr-ı esrār 

Rehber oldu èurefāya seniñ èirfānıñ Mıãrî. 

 

Vāriå-i èilm-i nebì maórem-i sırr-ı Óaydar 

Öldüàüñ gün gibi maèlūmu cihānıñ Mıãrî. 

 

Maôhar-ı feyøiñ ola Şemsî úapuñda bende 

O günah-kāra da şāmil olur iósānıñ Mıãrî. 
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Óaøret-i Mıãrî’den ãoñra gelen ne úadar èurefā-y-ı ãūfiye vār ise cümlesi de kendilerini 

taúdìr ile “Rūm diyārına èāşıú Yunus’dan ãoñra Mıãrî keyfinde bir velì gelmemişdir” deyorlar. 

Ve Dìvān-ı mübārekleri ki èilm-i óāl-i ùarìúatdir. Herkes istièdādiyete göre müstefìd ve 

müteúeyyiê olur. èUrefā-y-ı Naúşibendiye ve Mevleviye’niñ māyetü’l-iftiòārı Bursālı meşhūr 

Şeyò Emìn Efendi Óaøretleri áazzî-zāde èAbdü’l-laùìf Efendi, Óaøret-i Mıãrî’niñ Dìvān’nından 

bir nuùúu, muèāãırìnden cildlerle kitāb yazan õevātıñ cümle āåārına muraccaódır buyururlar. 

“Úadr-i zer zer-ker şināset, kadr-i gevher gevgerî.” Naãıl muraccaó olmaz ki. “Niyāzî taót-ı 
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bāda noúùa oldu, èAli’niñ sırrına olalı maórem.” Bu nuùú-ı èāli her şey’i cāmièdir. Cevāmièul-

kelim sırrına maôhar olmuşdur. “Òayru’l-kelām úul ve dül.” Bu ãıralarda vālide Hicaz’dan geldi 

ki 13 Cemāõiye’l-āòir sene 1327 ve 18 Óazìrān sene 1325. 28 Receb sene 1327 oàlum Zeynü’d-

dìn’iñ óıfô cemèiyeti ve aúşama da İsmāèìl Óaúúı’da velìmesi icrā idildi. 15 Şaèbān sene 1327 

Beşinci Meómed Bursa’ya geldi. Ùālièsiz adam nereye ayaú baãdıysa düşman eline geçdi. 

Bereket virsun Bursa, İzmir, Edirne istirdād idildi. 16 Şevvāl sene 1327 de vālidem Medìne-i 

Münevvera’ya èavdet itdi. 6 Şevvāl sene 1329 16 Eylül sene 1327 İtalya ièlān-ı óarb itdi. 10 

rebìèu’l-āòir sene 1329 da kerìmem Dıraòşan ùoàdu.  

23 Cemāõiye’l-āòir sene 1329 ve 7 Óazìrān sene 1327  

İZNİÚ’E İKİNCİ èAZİMETİM 

İstanbul’da Óekìm-oàlu èAli Paşa Şeyòi Saède’d-dìn Efendi òulefāsından meşhūr 

şuèarādan Refìè Kalay aòfādından Nūrî Efendi nāmında bir õāt her sene Bursa’ya tebdìl-i 

havaya gelir. Der-gāhda görüşürdük, óuúūú peydā 
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itdik. O sene şeyòine inşāa’llah İzniú’e gitmek ve Óaøret-i Pìr’i ziyāret itmek isteyorum 

dimiş. Şeyòi de taãvìb itmiş. Çünki bunlar Úādiriye’niñ Eşrefî şuèbesine mensūbdurlar. Faúaù 

Bursa’da bir refìú bulamaz, faúìre vedaèa geldi, ãabaó İstanbul’a èavdet idiyorum didi. “Haniya 

İznik’e ne oldu?” su’āline arúadaş bulamadıàını añlatdı. Faúìr didim: “ben arkadaş olurum.” 

“Aman ãaóìó” mi diye sevindi. “Elbette ãaóìó ancaú äafiyyü’d-dìn Efendi’ye de òaber virelim 

üçümüz daha òoş olur” didik. İrtesi güni ãabaóleyin erken maóāll-i ictimāèımız olan Nūrî 

Efendiniñ aúrabāsından birisiniñ òānesinde arabaya rākiben gideceğiz. Vaúit geldi, arabacı 

ùurmaz, aúşama varamayız diye èacele idiyor. Ne çāre ki äafiyyü’d-dìn Efendi óālā meydanda 

yoú. Vāúıèan Çatal-furunda Nuèmāniye Tekyesi’nden orası biraz uzaúca ise de gençliği var. 

Nihāyet artıú beklemeden vaz geçerek óareket itdik. Yeñi-şehriñ arúa cihetinden aúşam sāèat on 

raddelerinde İzniú’e vāãıl olduú. Ùoàrıca türbe-i şerìfeyi ziyāret itdik. Oradan diğer ziyāret 

maóāllarini, teyzemi, Óaøret-i Eşref’i, Úutbu’d-dìn İzniúî’yi baède’z-ziyāre Çandarlı Óayre’d-

dìn Paşonuñ türbesine geldik ki sāèat de onbir buçuú idi. Heman türbe-dār úandili yaúmış 



 195
 

gitmek üzre idi. Bundan aúdem Bursa’da Tārìò-i èOåmanî Encümeni nāmıyla bir şuèbe açıldı. 

Faúìri de 20 Rebìèu’l-āòir sene 1329 tāriòinde  
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aèøā taèyìn itmişler idi. Bursa’da tedkìúāt, taóúìúāt icrāsıyla mükemmel bir tārìò vücūda 

getirilecek idi. Bu sırada Bursa’yı mıntıúalara taúsìm iderek gezmeğe başladıú. Çandarlı èAli 

Paşonuñ Cāmièi ve úabrini gördük. “Cennet-mekān-ı firdevs-i āşiyān èAli Paşa” iló yazılı tāriòi 

(703) Úadrî Efendi nāmında àāyet meraúlı bir øābit arúadaşımız var, èaskerî ièdādiyesinde 

muèallim, óattā Bursa Rehberi diye de bir ufaú tariòçe baãdırmışdı. Bi’l-āòire óarbe sevú itdiler, 

orada şehìd oldu, øāyièātdandır. Bu gibi müstefid õevātı óarbe sürmemeli, başúa dürlü istiòdām 

itmeli. Zìrā bu gibi kimseler biñde, onbiñde bir yetişir. Ama bizim aàalar èacāyib. Bunuñ 

óayātıyla köylü Meómedçiğiñ cānı beyninde ne farú var deyorlar. Ne diyeyim! “Úālū selāmā.” 

Úadrî Efendi didi: “Türkçe bir kitābe gördük.” Didim “Yāhū bunuñ neresi Türkçe?” “Canım 

işte öteki yazılar gibi değil” didi. Başladı úabriñ eùrāfını ölçmeğe. Didim: “mevlānā, tāriòe 

diúúat itdiñiz mi?” Görünce ùurdu. Daha başúa arúa-daşlar var ama işte onlar arúa-daş kimse 

farúında değil. Úadrî Efendi añladı didik: “bunu yazan raúam bilmeyormuş, sekizi yedi 

yazmış.” Bu faúìre merāú oldu, evde tāriòleri úarışdırdım; èAli Paşonuñ medfeni meçhūl olduàu 

gibi tāriòleri de muòtelif. 810’dan ùut da on altıya úadar var. Güldeste’de Bursa’da cāmièi 

civārında medfūn olduàu menúūldür diye muóarrerdir. İşte 

257 

türbe-dār fenarı yaúarken ãordum: “Bu kimdir?” “Òayre’d-dìn Paşa,” “yanındaki?” 

“èAli Paşa”,” “Naãıl èAli Paşa, oàlu mu?,” “Evet”, “Aman şu fenarı ùut” ùutdu, ben de kitābeyi 

yazdım işte şu:”İrteóale seyyidü’l-verā, müraccaèu eşrafu’l-verā èAli Paşa bin áayre’d-dìn 

caèalahü’llahü’l-cennete meåvāhümā min dāri’l-fenā ilā dāri’l-beúā fì leyleti’s-sebti’s-sābièi 

şehr-i Receb li-seneti sebèin ve åemāni mietini’l-hicriyyeti.” Bakıñız şimdi, bizde tāriòe ne 

úadar imtinā idilmişdir. Ùoàrısını ãorarsañ bizde tāriò dimek o èaãrıñ pādişāhını, vüzerāsını 

medó u åenā dimekdir. Ôulmlerini èadl göstermek, yapılan masòaralıúları meşrūè göstermekden 

èibāretdir. èAli Paşa meşhūr bir adamdır, Bursa’da cāmièi var, óamamı varmış, bir çoú evúāfı 

var, mütevellìsi var, bunuñ yeri yurdu belli olmazsa başúalarını düşünmeli! äoñra èavdetde 

hey’ete bildirdim, İstanbul’daki encümene yazdılar. áālibā pek de úāùiè olmadıúlarından mıdır 
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nedir bilmem me’mūr-ı maòãūã göndermişler. Uzatmayalım tāriòleri taãóìó itmişlerdir. Maèa 

mā fìh bizi taúdìr bile itmemişlerdir. Baède’z-ziyāre türbe-i şerìfeye geldik, oùada oùurduú, óaùù-ı 

destiyle olan Müzekkì-i Nüfūs’u ziyāret itdik. Ancaú 877 tārìòinde yazıldıàı añlaşılıyor. Yine 

kitābeniñ nihāyetinde kerìmeleri Rābièa Òanım’ıñ āòiri Õi’l-úaède sene 891 ve maòdūmları 

Emru’llah Óaøretleri’niñ āòiri Õi’l-úaède sene 891 Pazar gicesi on yedi 
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yaşında olduàu óālde irtióālleri muóarrerdir. Mükrime Òātun’uñ vaúfiyesinde evāil-i 

Ramaøān sene 890 tāriòlidir. Anda İznìú’de defìn-i òāk-ı èıùır-nāk olan deyor. Şu óālde bu 

yazılar ānıñ değildir. Kenā Bey tārìòi de şüphelidir. Çünki Eşref-zāde’niñ 874 de vefāt itdiği 

“Eşref-zāde èazm-i cinān eyledi” mıãrāèı bildiriyor. İótimal ki kitāb noúãan úaldı, bi’l-āòire 

ikmāl itdiler. Veyāòūd òalúa úarşu “Óaøretiñ āåārıdır, dest-óaùùıdır” diye celb-i naôar-ı diúúat ve 

bu münāsebetle bāèiå-i istifāde olunmaú ümìdiyle Óaøretiñ dest-óaùùıdır dimişler. Her ne ise o 

gece der-gāha müdìr beyle Òayre’d-dìn Paşa mütevellìsi geldiler, iki buçuúda gitdiler. Biz de 

dört buçuàa úadar meóabbet itdik. Baèdehū yatdıú ama uyúu nerede. Sivri-sinekler bir ùarafdan, 

ãıcaú bir ùarafdan uyúum úaçdı. Hele òorultuya hiç gelemem. Ser-èAbdü’l-úādir Efendi’niñ 

Devrān-nāme’sini aldıàım gibi şadırvan başına geldim, yediye úadar oúudum. Yedide türbeye 

gitdim, sekizde mü’eõõin geldi, ãabaó namazını úıldıú. Onbiri on geçe baède’l-vedaè óareket 

itdik. èArabacımız Emìn Bey isminde müstebid bir bey; ne söylesek diñlemez, añlamaz bir õāt. 

Gelirken ne Yeñi-şehir’e uàradı ve ne de başúa bir köye. Yolda biraz úahve altı itdik. Arabacı 

kesdirme diye çıúmaz bir yola ãapdı. Eşref-zāde Óaøretleri’niñ tuóaf bir tecellìsi var imiş; 

kendisini ziyāret idenlere biraz zaómet  
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çekdirmek, úabūl-i ziyārete işāret imiş. Giderken bir şey’ olmadı dirken gelirken ôuhūr 

itdi. Yollar àayr-ı muntaôam, ãu aúıntısı bir maóālle geldik, èaraba ãaplandı úaldı, çıúmaú úābil 

değil, hava ãıcaú, úayışlar úopdu. Yeñi-şehir’e gitmek, o da müşúıl. Bir sāèatden ziyāde mesāfe. 

Óāãılı uàraşırken Allah birúaç köylü gönderdi, èarabayı úurtardılar, èarabacıya da ders oldu, 

ama epeyce de zaómet çekdik. Yolda Úoyun-óiãar Úahvesi’nde birer úahve içdik. èOåman 

áāzì’niñ birāder-zādesi Ay-ùoàdu Bey orada imiş. Sāèat sekizde Dimyoz’a geldik, gelirken de 

tabièî uàramışdıú ama bu defèa öyle namazını edā içūn cāmièe gitdim. Bā-berāt-ı èālişān òaùìb-i 
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cāmiè İbiş Aàa ùarafından minbere açıú bir bono asılmış: “Cumèa günü cāmiède mevcūd 

cemāèatden òuùbe oúumaàa muútedir her kim var ise ùarafımdan vekìl-i muraòòaãdır, namazı 

úıldırsın!” äordum: “bu nedir?” Didiler: “Efendim, Òatìb İbiş Aàa ekåer Terlast’da bulunur, 

bunuñ içūn Cumèa günü kim olsa úıldırır, onuñ vekìlidir.” Pek aèlā, didik, yola úoyulduú. Bizim 

Muãùafā Temel ile Óüseyin, añlar da yola düşmüşler rast geldik. “Niçūn böyle yapdıñız?” 

didim. “Sizi orada birúaç gice úalırlar diye ôann itdik, onuñ içūn” demezler mi! Tabièî geri 

döndüler. Kestel’de dere üstünde birer úahve içdik. Bir de úaràa seyr itdik. Aúşam eõanında 

Bursa’ya dāòil olduú. 
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Şeyò Nūrî Efendi pek memnūn oldu. İrtesi gün İstanbul’a èavdet itdi. Birāderim 17 

Receb sene 1329 da Medìne’den geldi. 2 Şaèbān sene 1329 tāriòinde Seyyid Uãūl Şeyòi èAbdî 

Efendi’niñ kerìmesiyle èaúdi icrā úılındı. 8 Muóarrem sene 1330 da oàlum Zeynü’d-dìn’iñ bir 

oàlu oldu. Óüseyin Necme’d-dìn tesmiye eyledim. 3 Cemāõiye’l-evvel sene 1330 Óaydar 

Efendi’niñ oàlu oldu. İsmini Muóammed Saède’d-dìn tesmiye itdik. 2 Receb sene 1330 vālidem 

Medìne-i Münevvere’den èavdet itdi. O gece rü’yāda naãıl gördüm ise ferdāsı Cumèa günü 

eånā-y-ı õikirde Óayy Allah Óayy esmā-ı şerìfini oúurken öylece geldi. Sübhāna’llah hiç ne 

mektūb ve ne de òaber yoú idi. 3 Õi’l-úaède sene 1330 Balkan Óarb-i meş’ūmu ôuhūr itdi. 

Netìce-i tefriúa olmaú üzre maàlūb olduú. Der-gāhlarda yetmiş tevhìde başladık. Āsārı da 

görüldü ama bizde ittihad nerede, onu da yarım bıraúdıú. 4 Õi’l-hicce sene 1330 vālidem 

Medìne’ye èavdet itdi. 11 Rebìèu’l-āòir sene 1330 Feòāme’d-dìn’i Nemūne-i Teraúúì mektebine 

úayd itdirdim. 29 Muóarrem sene 1331 üç ay evvel çıúartdıàım dişleriñ yerine yapdırdıàım 

dişleri ùaúdım. 26 Rebìèū’l-āòir sene 1331 tāriòinde vālide Medìne’de irtióāl itdi, arzusu vechile 

cesedi Cennetü’l-baúìè denilen arø-ı muúaddese defn idilmişdir. Orada èamuca-zādemiz 

Óüseyin Óaúúı ve óāla-zādemiz Óarem Şerìf pederi Aómed Efendi’ler de medfūndur. 

Vālidemiñ tevellüdü 1263 idi. Pederim de 26 Rebìèu’l-āòirde irtióāl itmişdir. 
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Ortalıú gitdikce úarışdı. İstanbul herc ü merc oluyor; Yanàınlar bir ùarafdan, ãadr-ı 

aèôamlar uruluyor bir ùarafdan. Nihāyet óarb-i èumūmî başladı. İster istemez işe bizi de 

úarışdırdılar. Úarpatlar’da, èAcemistan’da, Mıãr Çölleri’nde bì-çāre Türkler bād-ı hevā maóv 
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oldular gitdiler. Żaèìf, naóìf kim olursa olsun deróāl èasker itdiler. Bir yondan sevk olunur, 

aylarca İstanbul’da Aya-ãofya, Sulùan-Aómed Cāmièi’nde sürütürler. Vekìli olduàum Çehar-

şenbe Tekyesi’niñ şeyòi olmaàa namzed olan bì-çāre Süleymen Óayrî burada birinci derece 

verem iken ãoàuúdan, baúımsızlıúdan İstanbul’da indikleri bir kūşede ikinci ve üçüncü dereceyi 

ùutar. Gitdiği yerden óasta olaraú èavdet ider, bir ay ãoñra da ölür gider.  O èāile söner. Oàlum 

Zeynü’d-dìn de öyle, esāsen kendisinde faúru’d-dem vardı, àāyet nazlı büyütdük. O da 

İstanbul’da óastalıàa ùutulur, tebdìl-i havaya gönderirler. Bir müddet ãoñra O da vedāè-ı ālem-i 

fānì itdi, bir yavrusu úaldı. Bu eånāda bizim Yādigār-ı Şemsî’niñ ùabèına başlandı. Faúaù Baba 

Efendi-zāde Meómed Bey’iñ iòānetiyle kitāb yarım úaldı. Tafãìli mūcib-i ãarāèdır geçelim. 

Evet, dāòilî vuúūèātı yazsam seyāóāt-nāmelikden çıúar. Óarb-i èūmūmî úapadı bıraúdı. 

İstanbul’a bile gidemedik. Óarìfleriñ taóte’l-baórları Mudanya’yı ------ duman yapdı. Ekmek 

otuza, úırúa çıúdı. Úahve beşyüz, şeker dörtyüze çıúdı. 
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áaz yaàı yüz yiğirmi àuruş. Vaúiye èaleyhi’l-bevāúì. 16 Mart sene 1336 İstanbul 

Düvel-i Müttefiúa ùarafından işàāl idildi. Artıú herşey ateş bahasına. Şekere óasret úaldıú. 

Belediye yiğirmi àuruşa getirtmiş, óastalara yüzer dirhem, yarımşar oúúa virdiler. Bir gün 

belediye doútoru Nièmetu’lllah Efendi’ye gitdim, didi: “size şeker lāzım değil mi?” “Şekersiz 

olur mu ama ne yapalım? Üzümle çay içiyoruz” didim. Bir oúúa yazdı, re’is olacaú yād-i gār 

yarım oúúaya taãóìó buyurdular. Óālbuki èaskerî müteånā, her şeyde müsteånā, mülkiye, ümerā 

ve me’mūrìni de öyle. Hele belediye aèøālarınıñ her biriniñ òānesinde beşer, onar ãandıú şeker 

olduàu mütevātiren åābitdir. İşte çekilen zaómetler bundan úıyās oluna. Elli dirhem, pek luùf 

iderlerse yüz dirhem şeker viriyorlar. Bize re’is yine óürmet itmiş. Sefāhet yine ber-devām; 

mey-òāneler, barlar, tiyatrolar, sinemalar úıyāmet gibi. Óudūdlarda olanlar, yaralananları ãoran 

yoú. 6 Receb sene 1336 Feòāme’d-dìn sünnet idildi. Gecesi úandìl olmaú münāsebetiyle çoú 

cemèiyetli oldu. Óarb-i èumūmîniñ pek dehşetli bir zamanı olduàundan alay malay yapamadık, 

her şey’ ateş bahāsına idi. 25 Muóarrem sene 1337 mütāreke oldu, aàalar firār itdi, yaúdılar, 

yıúdılar ne óukūmet ne millet úaldı, maóv itdiler, üstesine de úaçdılar. Bugünlerde nümāyişler 

başladı; İzmir içūn, İstiklāl-i èOåmānî içūn. 
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Deróāl tekyelere òaber, ãancaúlar úalúar, alaylar yapar, èOåmāniye Meydanı’na, Yeşil 

Meydan’a ùolaşırız. Bilmem kimi taórìú ideceğiz, Avrupa’yı mı? Úuvā-y-ı Milliye burada 

teşekküle başlamışdı. İstanbul’uñ teşvìúiyle Yunan geldi, yuúarıda yazdım ya iki sene, iki ay, 

iki gün esìr olduú. Anaùolu’da Úuvā-y-ı Milliye teşekkülünü ikmāl itdi, Yunan’ı defè itdi de 

óamd olsun biz de úurtulduú. Ama münāfıú şerrinden yine epeyce zaómetler çekdik. 23 Şevval 

sene 1338 ve 9 Temmūz sene 1336 Cumèa günü vürudu, 18 Muóarrem sene 1341 ve 11 Eylül 

sene 1338 Pazar-irtesi günü defèi vāúiè oldu. Artıú tesbióler, cezālar, donanmalar, nümāyişler 

epeyce devām itdi. Óaúlı óaúsız bir óayli úadın erkek öldü. El-óamdü-li’llah İstanbul’da 

úurtarıldı. Biz de, Vālì Vekìli Nāfiõ Bey, Müftî Vekìli èİzzet Efendi, àazetecilerden Mümtāz 

Şükrî, Vāãıf, Necdet Ertafrān, daèvā vekillerinden Ferìd ve Kemāl Levì ve Òaòam-başı Òayim, 

eşrāfdan Nesìm äābān ile bir mes’ele içūn tevúìf itdiler. Otuz altı gün sürdü. El-óamdü-li’llah 

berāet itdik, çıúdıú. 6 Receb sene 1341 ve 22 Mart sene 1339 Penç-şenbe günü úandìl gecesi 

şunu da tekrār úayd ideyim ki şimdiye úadar siyāsetle hiç meşàūl olmamışımdır. Ne èaskerim, 

ne øābit, ne me’mūr, umūr-ı dünyeviye ile iştiàālim yoúdur. Tekyemde āyin icrāsı, Cumèa 

günleri òuùbemi úırāet. Bu gibi óālātla mes’ūl olmuşum. Cāy-i istiàrābdır ama kime añlatmalı. 
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23 Õi’l-hicce sene 1341 ve 17 Aàustos sene 1339 ãulh-ı èumūmî imøā idildi. Beldemiziñ 

óālās-ı sene-i devriyesì-y-çūn alay yapdıú. 2 Teşrìn-i evvel sene 1339 İstanbul úurtuldu. 19 

Rebìèu’l-evvel sene 1341, 17–30 Teşrìn-i evvel sene 1339 äālı günü esāsen tefessüò iden 

Òilāfet-i èOåmāniye ve Salùanat-ı èAliyye ilàā idilerek Cumhūriyet ièlān idildi. Ortalıàa biraz 

sükūnet geldi. 21 Şaèbān sene 1342 birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi teúāèüd idilmiş geldi. 6 

Receb sene 1342 tekrār Urla’ya taèyìn olunarak gitdi. Onbeş seneyi mütecāviz bir yere 

úımıldayamadıúdı. Bu sene İstanbul’a kerìme ile dāmāda müsāfir olmaú üzre óaøırlandıú. 

İSTANBUL’A ................. DEFèĀ SEFERİM 

Rüesā-y-ı èadliyeden Naômî Bey-zāde Kemāl Bey Bursa’da jandarma øābiùi iken 

kerìmemle 16 Õi’l-hicce sene 1337 ve 11 Eylül sene 1335 tāriòinde izdivāc itdi. Bir müddet 

ãoñra onuñ øābiùliği muvaúúat olduàundan çekilmiş, İstanbul’a gitmiş, gümrüğe taèyìn olunur. 

Kendisini terfìèan Dörtyol Payas’a götürürler. Tabièî kerìmem de büyük vālidesiyle berāber 
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olduàu óālde giderler, bir müddet oralarda úalırlar. Bi’l-āhire İstanbul’a yerleşir. Bursa’ya 

geldiler, gitdiler. Birúaç senelik óasretlikden ùolayı bizimde İstanbul’a gitmekliğimize lüzūm 

göründü. Ortalıú sükūnet buldu, deñizlerde torpil gibi şeyler de úalmadı. 13 Õi’l-hicce sene 

1343 ve 5 Temmuz sene 1341 tāriòinde Pazar günü maèa èāile Bursa’dan óareketle 

Mudanya’ya, vapura rākiben İstanbul’a  
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muvāãalet eyledik. Raóatsız olmasunlar diye dāmāda mektūb yazmadım, kāşki yazmalı 

imiş; pavulu tramvay almayor, bir miåli bedel virelim didik olmaz deyorlar. Maèlūm ya bizde 

her ne olursa olsun tesehhülāt göstermek èādet değildir. Óālbuki İstanbul bu, günde bu úadar 

yolcu geliyor. Hiç olmazsa bir iki sāèatde bir yolculara maòãūã da bir tramvay arabası taòãìã 

itseler olmaz mı? Otomobilci, èarabacılara ãorduk, üç lira isteyorlar. Bereket virsun Şādiye 

Òanım da vapurda idi; iki kerìmesiyle İstanbul’a gidiyormuş. Oradan köprüye geldik. äaà olsun 

Feòāme’d-dìn söz diñlemez, pavulu yüklendi, gūyā yolda èaraba bulacaàız. “Oàlum şunu 

óamala vir,” virmez. Azar itmeyelim köprüyü geçdik. Óālbuki yalñız köprü biñ yüz elli adımdır. 

Orada tramvay da úabūl itmedi, müsāfiriz didik, iki úat ücret virelim didik.  “Āèāò” didi. Artıú 

Şādiye Òanım bir óamal ùutdu. O, çarşu içūnden Fātió’e çıúdı. Biz de çocuúlarını yanımıza 

aldıú, tramvayla óareket itdik. Biletciye para virirken tramvay şirketi mekteb çocuúlarına on 

para iósān buyurmuş. Üç çocuàa otuz para noúãanıyla yedi buçuú virdik. Ùāliè burada da 

yetişdi, az geçdi, úonùrol óaøretleri teşrìf itdi, çocuúlara baúdı: “Siziñ mektebli olduàuñuza dāir 

veåiúañız nerede?” Şādiye Òanım’ıñ 
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çocuúları didi: “vālidemizde.” Óālbuki Şādiye Òanım nerede bulunur. Didim: “Efendi 

baú şimdi, vapurdan çıúdıú bavulu tramvay almadı. O òanım pavulu óamala virerek götürdü, 

veåìúası da ùabièî onuñ yanında úaldı.” Óaøret diñler mi ya, óerifde cihān fātiói úadar èaôamet 

var. “Olamaz efendim” didi. “Pek aèlā otuz para değil mi virelim.” “Òayır, öteki virdiğiñiz 

maósūb olmaz, bu cezādır” diye üç dāne yedi àuruş otuz paralıú bilet kesdi. Bir iki söyleyeyim 

didim, óarìf me’mūr aàzı àalabalıú, polis óaøır, ötede bir cināyet olur aldırmazlar, burada 

biletciye óaúāret itdi diye úolundan çekerler, úaraàola götürürler. Õāten İstanbul’a gelmesini 

bunuñ içūn hiç sevmem. Polisleriñ diúúatli diúúatli bir süzüşleri vardır ki cihānı ãustururmuş. 
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Meşhūr bir anarşist yaúalamış veyāòūd düvel-i muèaôôamadan birisi ùarafından gönderilmiş 

dehhāş bir cāsūs bulmuş gibi baúar, baúar, baúar. İnsan da úarşusunda erir mi erir. èAcabā ne 

diyecek? Polisden çıúıldı mı óamāl efendi: “baña baò, biz buraya bu úadar para virik, bu eşyāyı 

biz çıúaraò.” “Cānım eşyā ne?” Ne olursa olsun. Tam on adımdır. Oradan diğer biri. Hele bir 

kerre yabancı olduàunu añladılar mı artıú kimi 
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taóarrî me’mūru olur, kimi polis òafiyyesi, ãaàa baú úorú, ãola baú úorú. Óaãılı bir 

èadālet ki dime gitsun. Sen heman keseniñ aàzını aç, óerifler aç úurd gibi ãaldırıyorlar. Ve’l-

óāãıl ãırtımda èabā, hava sıcaú, güç óāl ile Fātió’e geldik, dāmādıñ òānesini bulduú, ãoyunduk, 

biraz diñlendik. İkindi namazını berāy-ı edā Fātió Cāmièi’ne geldik. Fātih şehriñ óākim 

noúùasındadır. Bu defèā elektriúle tezyìn itmişler, óālılar mükemmel, gündüz de münevver, 

gecede. Bu cāmiè üçüncü derecededir; birinci Aya-ãofya, ikinci Süleymāniye. Fātió’iñ úapudan 

miórāba úadar ùūlu 87, ãaàdan ãola èarøı da 95 adımdır. Aúşam namazını da orada edā itdik. 

Eùrāfını daàıtmışlar, ùaşrasınıñ şarúı øāyiè olmuş, oraları vaútiyle çarşu óālinde idi, óattā başúa 

yerlere nisbetle ucuz idi de. Gece dāmādda úaldık. Birden görünce şaşırdılar, sevindiler. 

äabaóleyin yaèni Pazar-irtesi günü o civardaki Millet Kütüb-òānesi’ne gitdik, Şeyòu’l-islām 

Feyøu’llah Efendi Medresesi imiş, her oùasına bir kütüb-òāne úoymuşlar, ayruca muùālaèa 

òānesi, bir de müzesi vardır. Vāúıfıñ ismi øāyiè olmadıàı gibi defterde hangi kitāb maùlūbsa o 

kütüb-òāneye gidüb getiriyorlar. Feyøu’llah Efendi, èAmuca Óüseyin Paşa, Rāşid Efendi, 

Óekìm-oàlu èAli Paşa, èAli Emìrî Efendi, Pertev Paşa Kütüb-òānelerini muótevìdir. Bir de 

mücellid-òānesi vardır. 
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Müzesini ikinci ziyāretimde óāfıô-ı kütüblerden Óacı Behçet Efendi irāe itdi. Óaúìúaten 

āåār-ı èatìúa müzesi diyecek derecede muntaôamdır. Biz Bursa’da maèa’t-teessüf böyle bir 

evúāf müzesi vücūda getiremedik. Muóyi’d-dìn-i èArabî Óaøretleri èAnúā-y-ı Muàrib nām 

eåerinde Óaøret-i Mıãrî Efendi’miñ ôuhūrunu beyān itdiği Safāyî teõkeresinde muóarrer imiş. 

410 numroda bulduú, tercemesini oúuduú, Gül-zār-ı Mıãrî nām eåerimizde tafãìlāt vardır. 

Sulùān-Aómed Cāmièi’ne gitdik, miórabdan úapuya 75, şarúdan àarba 80 adımdır. Bu cāmièi 

şerìf Aya-ãofya’ya pek úarìbdir. Oraya o cāmièiñ yapılmasında bir óikmet var ama nedir? 
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Ecānibiñ maùmaó-ı naôarı olan Aya-ãofya’yı imóā mıdır? Kilisaya tahvìl midir? Cemāèatden 

óālì úalmışdır, ùaşrası çoú vāsıèdır, altı mināresi vardır. Oradan Düğümlü Baba diye meşhūr 

olan èArabacı-başı Tekyesi’ne gitdik. Semaè-òāne ve türbe maàara içindedir. 1283 de vefāt 

itmiş, Kemāle’d-dìn Paşa nāmında bir õāt iki cild menāúıbını yazmışdır. Óaúúında pek çoú 

óāriúalar rivāyet olunur. Kemāle’d-dìn Paşa da yanında medfūndur. Me’mūriyetinde olan şeyòi 

bi’l-āòire geldi, görüşdük. Öyle namazını Aya-ãofya’da úıldıú. Kütüb-òāneye girdik, defterleri 

müùālaèa itdim. Ceddim Óaøret-i äahfî’niñ āåārından bir şey’ bulabilir miyim diye aradım. 

Orada da yoú. Baèdehū 
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Murād-ı Òāmis, Aómed-i æāliå, Maómūd-ı Evvel, Meómed-i Rābiè, Muãùafā-y-ı æānì, 

èOåman-ı æālis birçoú şeyò-zādeleriñ türbelerini ziyāret itdik. Selānìkli Yunus Efendi’ye burada 

bir türbe-dārlık virmişler. Der-gāhlara tācıyla devām ider bir õātdır. Oradan Caèfer Baba’yı 

ziyāret itdik. Mezarınıñ üstü bit bazarına dönmüş. Bunuñ óaúúında birçoú menúıbeler söylerler. 

Artıú türbe-dārların celb-i úulūb içūn vāúıè olan taãarrufātından ve sāir óavārıúından 

uydurduúları olur şey’ değil. Kimi aãóabdandır dir, kimi tābièìnden. Oradan Rüstem Paşa 

Cāmièi’ne geldik, pek müzeyyendir, çinilerle tezyìn olunmuş fevkānì bir cāmièdir. Úānūnî’niñ 

dāmādı olmuş óattā beyti mūcib-i mühriyetdir deyorlar. Ne çāre ki äarı Selìm’i tahta geçirmek 

üzre (Mekr-i Rüstem 960) tāriòinde Sulùān Muãùafā’yı babasına öldürtmesin, Bāyezìd’ı İran’a 

úaçırtmasın. èĀúıbet ānı da beş evlādıyla orada óaúúından gelmiş. Bilmem yapdırdıàı cāmiè 

ùolayısıyla maôhar-ı èafv-ı ilāhî olur mu? Oradan Gül-òāne Parúı’na geldik, bir iki aóbāba rast 

geldik. èAvdetde èAbdü’s-selām Der-gāhı’na uàradıú, selāmlık, türbe tamāmen òarāb olmuş, 

èarãa úalmış. äālı günü Millet Kütüb-òānesine bizim Yādigār-ı Şemsî’den bir dāne bıraúdıú. 

Yolda Óacı Fāiú Bey’e mülāúì olduú. Bu õāt Ùarìú-i Saèdiye’dendir, pederleri de òulefā-y-ı 

Saèdiye’den Óacı Behçet Efendi idi. Bir vaúit pederleri Bursa’da Defter-i Óākānî teftìşātında 

bulunmuşdu. Kendisi de muaòòaran Bursa Defter-i Óākānî müdìri olmuşdu. Òoş ãoóbet, èāşıú, 

ãāhib-i meóabbet bir õātdır. Şam’da 
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Āsitāne-i Saèdiye Şeyòi İbrāhìm Efendi Óaøretleri’niñ Bursa’ya 19 Cemāõiye’l-evvel 

sene 1336 tāriòinde teşrìflerinde anda müsāfir olmuşdu. Tuhaf teãādüfdür, faúìriñ icāze-i 



 203
 

Saèdiye’m de ùaraf-ı èālìlerinde taãdìú olunmuşdur. Herkes icāzesinin taãdìúi içūn āsitāneye 

gider. Cenāb-ı Saèdü’d-dìn Cibāvî úuddise sırruhū evlādını Bursa’ya göndererek bu faúìriñ 

icāzesini temhìr itdirdi. Fe-óamden åümme óamden. Óattā maòdūmum Feòāme’d-dìn’e de 

teberrüken óurma yutdurmuşlardır. Meómed Paşa Der-gāhı’na geldik, evvelce de yazılmışdı ya 

Óaøret-i Pìr’iñ İstanbul’da birúaç maóālde çile-òāneleri, iúāmet buyurduúları yerler vardır; 

birincisi buradadır. Óattā úapunuñ yanında Óasan, Óüseyin Efendilerimiziñ isimleri muóarrerdir 

ki óaùù-ı Mıãrî diye rivāyet idiyorlar. Bu tekye äoúullu Meómed Paşonuñdır. Bir ùarafı cāmiè, 

yanında medrese, diğer kısmında tekye, àāyet vāsièdir, tekyeniñ óucurātı da medrese oùaları 

gibidir. Uãūl-, Şaèbanî olduàunu şeyòi Nidā Efendi ile ilk mülāúātımız vapurda olduàu evvelce 

yazılmışdı. Buradan müze-i èaskeriyeye gitdik, me’mūru Óālìl Bey veyaòūd paşadır. Birāderim 

Şerāfe’d-din Efendi ile óuúūúu var imiş, bize birçoú maèlūmāt virdi. Çıúarken deftere 

iòtisāsātımızı yazdıú. Oradan Úādirî-òāneye geldik. Şeyò Aómed Efendi’niñ menfāsında vefātı 

üzerine İstanbul’a getirmişler. Yerine oàlu èAbdü’ş-şekūr taèyìn olunmuş ise de O da çoú 

muèammer olamayaraú 19 Cemāõiye’l-āòir sene 1339 tāriòinde vefāt itmiş.  Maúāmına 

maòdūmu áavåî Efendi geçmişdir. áavåî Efendi 

271 

pek gençdir, maèa mā-fìh müsteèiddir. Mesleğine meóabbeti olduàu gibi lisān-ı ecnebî 

ve fünūna da vāúıfdır. Uãūl-i õikrde tebeddül gördüm. Peder ve büyükpederiniñ erkānından 

faøla èilāveler yapmış; Fātióā, Tebāreke, 3 İòlās, Muèāviõeteyn, Fātióa, Elif lām mìm, Āyetü’l-

kürsî, Amene’r-rasūlü, inne’llahe ve melāiketehū’den ãoñra ãalavāt-ı maèlūme. Baède’d-devrān 

úıyām uãūlünü faúìre bıraúdılar. Baède’õ-õikr Beşik-ùaş’da, Yeñi Maóālle’de Rāsim Efendi’niñ 

òānesine gitdik. Oradan Allah úuvvet virdi Şehr-emìni’nde èİnādiye’de Şeyò Rāşid Efendi 

Tekyesi’ne èāzim olduú. İstanbul’uñ bayram nevbesini görmek isteyordum, gerçi biliyorsam da 

óayli zamandır İstanul’a gelmediğimden arzu itdim. Nevbede bizim maódūd şuàllerimiz vardır 

ki nevbelere maòãūã ve muòtaãardır. Burada úıyām şuàllerini, ilāhîlerini mütevāliyen oúuyorlar. 

Sāèatlerce sürdü, bu úadarı da insana àınā viriyor, geç vaúit õikrden çıúdıú. Faúaù Rāsim 

Efendi’ye èavdet müşkil olduàundan Úubbe Der-gāhı Şeyòi Óaydar Efendi’ye ãoñradan virilen 

Bıñar Bey Tekyesi oraya úarìb olduàundan orada úalmaàa mecbūr olduú. áavåî Efendi ve 

arúadaşları genç adamlar, èavdet itdiler, iótimal ki èaraba da buldular. èİnādiye’deki Saèdî Der-
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gāhı şeyòi Rāşid Efendi nāmında bir õāt ile İstanbul’a ilk geldiğimizde görüşmüşdük, Kütahyalı 

İsmāèìl Óaúúı Efendi mensūblarındandır. Baède’l-vefāt oàlu èĀkif Efendi’ye tevcìh 

olunmuşdur. Çehar-şenbe günü Óaøret-i Merkez’e gitdik. Òarāb olmuş, türāb olmuş. Úoca 

āsitāneniñ yerinde yeller esmiş. Türbe de müşerref òarāb olub 
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Cāmiè ile mināresi maèmūr. Úuyuya girdik. Óaøret-i Pìr Efendimiz’iñ birāderi ki 1114 

de vefāt iden Aómed Efendi’yi, 1263 vefāt iden üçüncü şeyòim Aómed Bedre’d-dìn Efendi’yi, 

arúa úabristanda ceddim Óaydar Efendi’niñ birāderi èAbdü’s-selām Efendi ki 1283 senesi 26 

Rebìèu’l-āòirde vefāt itmişdir ziyāret itdikden ãoñra Südlüce’ye indik. Şeyò Elìf Efendi meånevî 

oúutduúdan ãoñra oàlu Zāhir Efendi’ye uãūlü bıraúdı gitdi. On beş senedir úıyām uãūlü metrūk 

olduàu óālde gerek faúìre ve gerek ecdādımıza óürmeten úıyām ism-i Celālî uãūlünüñ faúìre 

tevdìè idilmesini maòdūmlarına emr itmişler. Òoş bir meóabbet oldu. Eånā-y-ı õikrde semāèa 

çıúdım. Baède’õ-õikr óücrelerine gitdim, çoú iltifāt itdiler. Faúaù çoú iòtiyār ve øaèìf gördüm. Bu 

òānedān ile büyük pederim Şeyò Óaydar Efendi’niñ óuúūúu pek úadìmdir. Óattā pederim 

meróūmdan işitdim bi’l-āòire Etyemez Şeyòi olan Ferìd Efendi meróūmdan da bi’õ-õāt duydum, 

bir úandìl gecesi Óaydar Efendi Südlüce’ye gitmiş. Şeyòi Mümtāz Efendi meróūm semaè-

òāneye daèvet içūn gelen nuúebāya işāretle Fātióa’yı Óaydar Efendi’ye çeker. Óaydar Efendi de 

úalúar türbe Fātióa’sını oúurlar. Semaè-òāneye gelinceye úadar da Ferìd Efendi’den sorar. O da 

uãūlü añladır. Ferìd Efendi deyor ki: “Óaydar Efendi o gece uãūl ve erkānı icrā itdi, gūyā úırú 

yıllık o Tekyeniñ şeyòi imiş ôann itdim.” Elìf Efendi ile birúaç defèā teşerrüf itmişdim. 

Pederleriyle görüşmek üzere gitdiğim óālde Úızıl-ùopraú’da olduúlarından maèa’t-teessüf 

müşerref  
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olamadım. Elìf Efendi ol-vaút genç ve dinç idi. Kendilerine eåer-i èācizî olan Yādigār-ı 

Şemsî’den bir dāne göndermişdim. Mültefitāne cevāb göndermişler ve bi’l-āòire kendi eåer-i 

èālìleri olan el-Kelimetü’l-mücmele fì şerh-i tuòfetü’l-mürsele nām kitabı da óaùù-ı destleriyle 

tevşìh ve óaúú-ı èācizleriyle talùìf ile irsāl buyurmuşlar idi. Maèa mā fìh bu mülāúātımız da ãoñ 

imiş. O gece Rūm ili Hisarı’nda Ùurmuş Baba Tekyesi’ne medèūvv idik. Me’õūniyet istióãāliyle 

èazìmet itdik. Fi’l-óaúìúa o gece çoú cemèiyetli idi. Úādirî-òāneliler, Úubbeliler, Óekìm-oàlu 
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èAli Paşalılar, Adanalılar hep orada idik. Şeyòi Saèìd Efendi ile Bursa’da görüşmüşdük. Gece 

pek òoş meóabbet oldu. Hele Muóarrem de yaúìn olduàundan Óekìmoàlu èAli Paşa Şeyòi 

Müfìd Efendi’niñ oúuduğu meråiye çoú müteeååir itdi. Gece semaè-òānede yatdıú, orası èādetā 

yalıdır. Ferdāsı Penç-şenbe günü Úāsım Paşa’da Āsitāne-i èUşşaúî’ye geldik. Şeyò Muãùafā 

Efendi biraz raóatsızlıú geçirmişdi. O gün bi’õ-õāt õikirde bulundu. O gün bayram haftası 

münāåebetiyle ber-vech-i muètād Lıóye-i Saèādet-i Nebevî ile Óüsāme’d-dìn Óaøretleri’niñ 

arúasına giymiş olduàu úıl gömlek ve tācını ziyāret itdik ve bu ziyāret Şeyò Efendi’niñ 

maòdūmuyla faúìr ùarafından icrā itdirildi. Òoş meóabbetler oldu. Orada da semāèa çıúdım. 

Çünki naôar-gāh-ı pìr var. Oradaki úuyu Mıãrî Úuyusu dimekle maèrūfdur. O gece èĀşıú Paşa 

‘da Ùāhir Aàa Tekyesi’ne medèūvv  olduàumuzdan Şeyò Muãùafā Efendi 
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ile biraz görüşdükden ãoñra èĀşıú Paşa’daki Ùāhir Aàa Tekyesi’ne geldik. Meşāyıò-ı 

èUşşāúiye’niñ ser-bülendi äalaóî Efendi orada medfūndur. Şeyòi Óacı Behçet Efendi ile evvelce 

Bursa’da görüşmüş idik. Kendisi Millet Kütüb-óānesinde óāfıô-ı kütübdür. Fāøıl, èārif bir õātdır. 

O gece cemèiyetli idi. İstanbul’uñ eñ meşhūr õākirleri geldi, ney-zenler geldi öyle bir meóabbet 

oldu ki taòaùùuru óālā õevkimi mūècibdir. èĀúıbet orada da semāèa çıúmaàa mecbūr oldum. 

èUrefā-y-ı èUşşāúiye’den ve èUşşāú-ı Mıãrîye’den Óüseyin Vaããāf Bey’iñ o geceki óāli óālā 

gözümüñ öñündedir. O’nuñ o geceki semāèı cübbe yırtıú, kendinden geçmiş bir èacāyìb óaldi. 

Ne olmaz ki, øākirler İstanbul’uñ fetìói, nāy-zenler öyle, sesler güzel, oúunan nuèūù ve ilāhiyyāt 

güzel. Şeyò Efendi’niñ o teòāfütüyle birer birer urbalarını çıúarub tedrìcì tedrìci ileruyerek 

òalúa-i õikre girişi, hiç yoràūnluú èārıø olmayaraú gençleri çoú geride bıraúan óarekātıyla ‘Óayy 

Allah Óayy’ õikr-i şerìfinde óuãūle gelen tecelliyāt-ı èāşıúāne óālā beni müteeååir itmektedir. Şu 

saùırları yazarken bile o èaşúın åemeresi gözlerimden çıúıyor, aàlayorum. Hepimizi bir èaşú 

istilā itdi, Úoca Behçet Efendi sāèatlerce õikri devām itdirdi. Geç vaúit òānemize èavdet eyledik. 

Cumèa günü namazı Fātió’de edā itdik. Oradan Kenèān Bey’iñ Tekyesine gitdik, güzel, maèmūr 

bir Tekye. Şeyò Efendi õikirden evvel çıúmāyor. äallū denilmesiyle semaè-òāneye bir girildi, 

Şeyò Efendi’niñ   
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úoltuúlarına iki kişi girerek kürsìye çıúardılar. Bir iki beyt Meånevî oúudu, şeró itdi, 

baèøı õevāt noù ùutdular. Úafesde de öyle imiş, ãoñra õikre başlanıldı. İstanbul’uñ güzìde 

õākirleri hep orada idi. İsm-i Celāl’de meydān bize virildi, dervìşler de muntaôam, öyle ya, var 

evi kerem evi. Òoş meóabbetler oldu, èale’l-òuãūã birúaç daúìúa devām iden bir uãūl yapdılar ki 

başúa yerde görmemişdim; úalbî bir õikr idi, èādetā òafìf òafìf òalìle çalar gibi. Semaè-òāne de 

müzeyyen. Miórāb öñünde Óarem-i Şerìf’iñ mücessem resmi, miórābıñ üzerinde Beytu’llah’ıñ 

úuşaàı pek muóteşem ùuruyordu. Güzel levóalar, èale’l-òuãūã miórābıñ úarşusunda àāyet celì 

óaùù-ı taèlìú ile “meded-şāh-ı velāyet” levóası tevóìd-òāneye başúa bir şeref viriyor. Mūmā 

ileyhle Bursa’da der-gāhda birúaç defèā görüşmüş, bir iki defèā da müsāfir olduúları dayılarınıñ 

Maúsem’deki òānesinde müşerref olmuşduú. Bu eåerleri Medìne’de maèārif müdìri 

bulunduúları zaman tedārik itmişler imiş. Her ne ise baède’õ-õikr çoú iltifāt itdiler. Esāsen 

herkese mültefit bulunuyorlar, vālideleri nāmına binā idilen tekye Ümm-i Kenèān nāmıyla 

tevsìm idilmişdir. Zengìn olduúlarından õākirlere ikişer, birer lira, muòtāc dervişlere keõā, hele 

úapunuñ öñünde úırú, elliden mütecāviz fuúarā ictimaè idiyorlar ki baède’õ-õikr kendilerine 

biraz para viriliyor imiş. Aúşama òānemize èavdet eyledik. Cumèa irtesi günü Şehzāde Cāmièi 

ve Türbesi’ni ziyāret itdik. Türbe 950, cāmiè 955 
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tāriòlerinde inşā olunmuşdur. Úānūnî’niñ pek sevgili oàludur. Oradan Bāyezìd’da 

Kütüb-òāne-i èUmūmî’ye gitdik, defterlerini tedúìú itdim, evvelce Yādigār-ı Şemsî 

göndermişdim, aradım, bulamadım. Öyle namazını Bāyezìd’da úıldım. Baèdehū tramvayla 

Úadem Tekyesi’ne gitdik, şeyòi äalāóa’d-dìn Efendi’dir. Biñ üçyüz yedi tāriòinde geldiğimde 

pederleri Aómed Efendi ile görüşmüş idik, ãoñra büyük maòdūmu Bedre’d-dìn Efendi pederiniñ 

yerine úāim olmuşdu. Bi-lā veled vefātı üzerine birāderi äalāha’d-dìn Efendi taèyìn olunmuşdur. 

Bu õāt Bursa Saèdî Şeyòi Cemìl Efendi’niñ dāmādıdır, kendisini bulamadıú, refìúasıyla úapudan 

görüşdük, selām bıraúdıú. Bıñar Bey Tekyesi’ne geldik, biraz diñlendik. Oradan Óacı Fāiú 

Bey’iñ Vefā’daki òānesine gitdik. Gece Şeyò Vefā Óaøretleri’niñ türbesinde õikirde bulunduú. 

Çünki oraları hep yanmış. Õāten İstanbul’uñ yanmadıú neresi úalmış ki. Vāúıèan İstanbul’da 

yanúın eksik olmaz ama ièlān-ı óarbden ãoñra ki yanúınlar İstanbul’u bitirmişdir. Fātió’den 

Edirne-úapusu’na úadar Çerçer, Aú-saray, Saraç-òāne, Sulùan-Aómed, Yeñiúapu, Taóta-úalèa, 
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Lāleli tekmìl bunlar yanmış. Daha çoú ya, óāsılı òarābe-zāra dönmüş. Türbe-i şerìfede òoş bir 

meóabbet oldu. Şeyò Vefā Óaøretleri èurefā-y-ı tertìbiyedendir. Dimişler: “Efendim, Manãūr 

Ene’l-óaúú dimiş. Siz bu bābda ne buyurursuñuz?” “Ne disun, Ene’l-bāùıl mı disun?” buyurmuş. 

Ne úadar õevúime gider, ne güzel cevāb-ı müsekkindir. Gece Óacı Fāiú Bey’de úaldıú. Pazar 

günü Eyüb’e geçdik. Bizim Limni’li İsmāèìl 
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Efendi orada imiş. Öyle namazını cāmiède baède’l-edā ziyāretden ãoñra Óasìb Efendi 

Tekyesi’ne geldik. Meşhūr Kemāle’d-dìn Óarìrî orada medfūndur. Oradan İsmāèìl Efendi’niñ 

òānesine geldik, biraz loúma itdik. Baèdehū úayıúla köprüye çıúdıú. Sulùān-Aómed’de Adana 

Tekyesi ‘ne geldik. Ùarìú-i Rifāèiye’dendir, bānìsi pederidir. Onuñ èādeti hergün devāirden 

birine gider, ôuhūrāt ùoplar, onuñla der-gāhıñ ièmār ve inşāsını ve diğer maãārıfını te’mìn 

idermiş. Maòdūmu me’mūrìndendir. O gün cemèiyetli idi, úıyām İsm-i Celāl’i faúìr ùarafından 

icrā idildi. Aúşama Ùaş-tekneler’de Şeyò Kemāl Efendi’niñ tekyesine geldik, orada da güzel 

meóabbetler idildi. Geç vaúit Bıñar Bey Tekyesi’ne geldik, mihmān olduú. Pazar-irtesi günü 

òānemize geldik. Oradan Āsitāne-i Nūre’d-dìn’e gitdik, tenhā idi. Geceye úalmadıú çünki bu 

gece Óaydar Efendi’niñ diğer der-gāhda da vaôìfesi vardır, oraya gideceğiz. èAvdetde Óırúa-i 

Şerìf Cāmiè’i ve Òayru’llah Bey’iñ der-gāhını ziyāret iderek Bıñar Bey’e geldik. Baède’ù-ùaèām 

Canbāziye Cāmièi’ne geldik, gece orada õikr icrā idildi. Tekrār Bıñar Bey’e geldik, bu Bıñar 

Bey meşhūr èAlem-dār Muãùafā Paşonuñ oàludur. äālı günü çarşu-ı kebìre girdik. Nūr-ı 

èOåmāniye’yi ziyāret iderek köprüye geldik. Oradan Óaydar Paşa’ya çıúdık. Úızıl-ùopraú’da 

Bāúì Bey’lere uàradık, bu õāt me’mūrìn-i òāriciye’dendir, terceme-i óāli Yādigār-ı Şemsî’niñ 

zeylinde muóarrerdir. 
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Ùarìú-i Mevleviye’ye mensūb idi, muóibb, fāøıl bir õāt idi, èāileleriyle görüşdük, kendisi 

İstanbul’da imiş. Oradan Mecìdiye Tekyesi’ne geldik ki evvelce bundan baóå itmişdim. Münìb 

Efendi’niñ vefātıyla oàlu Yūsuf Efendi taèyìn olunmuş. Baèdehū èĀmir Beyler’e geldik. O gece 

orada úaldıú. Úurbālı-dere deyorlar, gece ãandalla gezdik, úarşu cihetde àazinolar, çalgılar, tam 

õevú maóālli bir yer. Ferdāsı Çehar-şenbe günü Eren Köyü’ne Vaããāf Bey’le Nūrî Bey’e 

medèūvv idik. Úaêı-köy trenine bindik. Eren Köyü’nde Nūrî Bey’iñ köşkünde aúşama úadar 
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oùurduk, Cennet gibi yerler, baàları fevúa’l-èāde, maèa’t-teessüf henüz üzümler olmamış. 

Aúşam üzeri Vaããāf Bey’iñ köşküne indik, orası da cennet-āsā. Namazlar úıldıú, õikirler yapdıú. 

Gece bi’ù-ùabè orada úaldıú. İrtesi Penç-şenbe günü Suèādiye’den trene binerek Úızıl-ùopraú’da 

indik. O gece yineèĀmir Beyler’de úaldıú. İrtesi günü úayıàla Úaêı-köy iskelesine çıúdıú. 

Baèdehū köprüye gelerek Yeñi-úapu Mevlevî-òānesine gitdik. Şeyò èAbdü’l-bāúî Efendi ile 

Bursa’da birúaç defèā görüşmüş idik. Çelebîler’den Úonya’da ùarìúatçi Efendi de berāber idi, 

bize ve İsmāèìl Óaúúı’ya gelmişler idi. Geçen Çehar-şenbe günü Südlüce’de görmüş, bilememiş 

idim, óattā Elìf Efendi’ye faúìri taèrìf ve tavãìf idiyordu. Elìf Efendi de esāsen bildiklerini 

muóāberātımız olduàunu söylemişdi. äoñra añlayınca maócūb úaldım çünki çoú bì-gāne 

ùurmuşdum. Artıú bugün èöõr diledim, iòtiyarlıàımı öñe sürdüm. Úable’õ-õikr Meånevì-i Şerìf 

279 

oúuduyor. Güzel āyin oldu. Pederleri zamanında da gitmişdim faúaù ondan ãoñra tekye 

yanmışdı. Mükemmel yapılmış, semaè-òāne müzeyyen, bā-òuãūã türbe pek müdhiş, heman 

heman sikkeler birer metro var idi, bir başdan diğer başa muóteşem ãanduúalar var idi. 

Muúābeleden ãoñra ùışaruda epeyce meóabbetler idildi. Cerrāh Paşa òaùìbi-zāde imiş, Dāru’l-

fünūn müderrislerinden Şerafü’d-dìn Efendi nāmında bir õātla görüşüldü. Cenāb-ı Bedre’d-dìn-i 

Kübrā èaleyhinde biraz didi-úodu yapdı, teessüf itdim. Kendisi Dāru’l-fünūn’da muèallim 

olduàu óālde óālā, óaşr-ı ecsādıñ insonuñ úuyruú ãoúumundaki çürümeyen kemikden tekrār 

cesedi vücūda geleceğine dāir fikirlerine şaşdım. Ya o adam yandı ise kemiği nerede úaldı 

èacabā. O kemiğiñ úaøarātı onuñ èadem-i òilúatini mi intāc idecek. Baède’l-vedāè Ùop-úapu 

tramvayına binerek Aú-saray’a geldik, türbeyi ziyāret itdik, ikindi namazını cāmiède úıldıú. 

Feòame’d-dìn traş oldu. Gece Şeyò Fāøıl Efendi’niñ evden bozma tekyesine gitdik. èAvnî 

Efendiler vesāire gece geldiler. Bu õātla Bursa’da görüşmüşdük, kendisi Erøurumlu’dur. Geç 

vaúit òānemize èavdet itdik. Cumèa namazını Úoca Muãùafā Paşa’da úıldıú. Õikre úarşudan 

iştirāk itdik. Pìş-úadem Efendi Draàman Şeyòi imiş, Nūre’d-dìn Cerrāóî’de görüşmüş ve Cumèa 

günü birleşmek üzere sözleşmiş idik. Mūmā ileyhiñ delāletiyle baède’õ-õikr Edirne Úapusu’na 

geldik. Orada meşhūr 
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Çerkes Óasan’ıñ úabrini gösterdiler. Oradan Úuyu-başı Tekyesi’ne geldik, faúaù duèāya 

yetişdik. Óaøret-i Mıãrî Efendimiz’iñ orada çile-òānesi var imiş, gösterdiler. Semaè-òāneniñ 

içerusunda mezar gibi bir yer. Artıú esāsen öyle midir? Yoúsa tebeddül itmiş midir? Bilmem. 

Maèlūm ya Óaøret-i Pìr’iñ dört yerde naôar-gāhı vardır; Meómed Paşa Tekyesi’nde, Óüsāme’d-

dìn èUşşāúî Āsitānesi’nde, bir de bu, bir de Óacı Uóud Der-gāhı’nda dāire-i maòãūãadır. Óacı 

Uóud’a giremedim, şeyò yoú, tekye úapalı, óarìú-zede olmuş. Orada meşhūr meånevì-òan Óoca 

Óüsām Efendi meróūm da bir müddet oùurduúlarını Dürretü’l-èazìziye nām eåerde görmüşdüm. 

O civarda Tekfūr Sarayı deyorlar bir òarābe var, derūnunda Seyyid Baùùal áāzì’niñ oàlu Seyyid 

Beşìr medfūn imiş. Bu Seyyid Baùùal óikāyelerini de òurāfāta boàmuşlardır. Tāriòler Emeviye 

Devri’ndedir deyor. Óālbuki nāmına mensūb roman-vārì yazılan eåerde èAbbāsîler’den 

Muètaãım Bi’llah zamanında olduàunu gösteriyor. Baèdehū Úaèriye Cāmièi’ne geldik. O 

civarda aãóabdan Ebì Saèìdi’l-Òudrî Türbesi vardır. Bu ãaóabeler ki İstanbul’da mevkièleri 

gösteriliyor, çoàu muvāfıú-ı óaúìúat değildir. Meåelā èAmr İbn-i èĀã’ıñ áalaùa’da yer-altında 

cāmièinde olması gibi. Bunlarıñ çoàu celìb-i úulūb içūn türbe-dārlarıñ uydurduúlarıdır. 

Diyeceğim, Nure’d-dìn Şeyòi Faòre’d-dìn Efendi bizi úahvede bekleyor imiş. Çaúır Aàa Şeyòi 

de berāber olduàu óālde Úaèriye Cāmièi’ne geldik. Úaèriye Cāmièi āåār-ı èatìúadandır. Naãılsa 

óìn-i fetihde taòrìbātdan úurtulmuş. 
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Óaøret-i èİsā, Meryem, Óavāriyyūn’uñ resimleri maófūôdur. èİsā’nıñ ùoàması vesāir 

òātırāt vardır. 1700 senelik binādır deyorlar. Úapunuñ üstünde Óaøret-i èİsā’nıñ resmi vardır. 

Altmış senede ikmāl idilmiş. Mermerlerde óavø şekli, miórab ùarafında ãalìb şekli, úapunuñ iç 

ùarafındaki mermerde Kaèbe şeklinde tabièî bir resm var. äaà cenaóda úubbeniñ üzerinde 

Óavariyyūn’ūñ, yine iç úapunuñ üstünde cāmièiñ resmi taúdìm ve Óaøret-i èİsā’nıñ vālidesi 

úucaàında çocuàuyla ve iyād-ı sāireden baèøılarının resmi var. Baède’l-vefāt Óaøret-i èİsā’nıñ 

óayāt bulması gibi daha birçoú resimler var. Baèdehū Faòre’d-dìn Efendi’niñ tekyesine geldik. 

Baède’t-taèām Çaúır Aàa Tekyesi’ne geldik. Oraları da hep yanmış, yanàın yerlerinden geçdik. 

Şeyò Efendi meydanı bize terk itdi, evrād-ı şerìfden ãoñra úıyām itdik. Òoş meóabbetler oldu. 

Gece Nūre’d-dìn Cerrāhî Óaøretleri’niñ Der-gāhı’nda úaldık. Cumèa irtesi günü Fātió’e geldik. 

Millî Kütüb-òāne’niñ müzesini gezdik. Baèdehū şehr-emānetinde sicil müdìri Sāmì Bey-zāde 
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Óāmì Bey’i gördük. Yolda İbnü’l-emìn Mahmūd Kemāl Bey’e rast geldik. Yādigār-ı Şemsî’den 

bir dāne virdim. Düyūn-ı èumūmîye uàradıú. èAli Rıøā Bey me’õūn olduàu içūn gelmeyor imiş. 

İkindi namazını Yeñi Cāmiè’de úıldıú. Köprüden Balaù’a çıúdıú. Kesme-úaya Tekyesi’ne 

geldik. Şeyhi èAli Efendi Çaúır Aàa Tekyesi’nde daèvet itmişdi. Zengìn bir kimse olsa 

gitmezdim, faúaù fuúarānıñ arzūsu ãamìmāne idi. Kendisi 
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ara ãıra Bursa’ya gelir. Muóriú ãadāsı var idi, güzel meråiyeler oúurdu. Ne çāre ki 

sefìlete düşmüş, nüsòalar baãdırır ãatar, Yeñi-şehir, İnegöl, Pazarköy, Gemlik boyuna gezerdi. 

Meåelā yüzbiñ dāne nüsòa baãdırıyor, ikiden beşe úadar satıyor, anı ãatması da hüner. Bir gün 

Bursa’da rast geldim, şaşdım, úaldım; yiğirmi, otuz dürlü nüsòa var, her biri bir derde devā, 

anları öyle bir tavãìf idiyor ki èādetā bir dāne de baña vir diyecekdim. Faúaù o úadar paronuñ 

bereketi olmayor. Her ne ise o gece çoú memnūn oldu, epeyce meóabbetler idildi. Faòre’d-dìn 

Efendi götürmek istedi, O ãālı-virmedi. Bi’ù-ùabè úaldıú. Úaryola filan var ama Feòāme’d-dìn’le 

ikimiz yatamadıú. Her ne ise ãabaóı itdik. Pazar günü áalata’ya geldik, tünele girdik, Bey-

oàlu’na çıúdıú. Mevlevî-òāneyi gezdik, Şārió-i Meånevî oradadır. Kütüb-òāneye girdik, o da 

meşhūr Óālit Efendi’niñ imiş. Tekrār áalata’ya indik. Yeraltına Cāmièine girdik. Süfyān İbn 

èAtiyye, èAmr İbn èĀã diye birer úabr var ama èAmr ibn èĀs Mıãır’dadır. Gūyā bunlar esìr 

olmuşlar, oraya óabs itmişler imiş. Orada Mekke-i Mükerreme’niñ mücessem resmi var. O gün 

Rūm İli Kavaàı’na gidecekdik. Dāmād loúantaya girelim dir, óālbuki o gösterişi sever, fevúa’l-

èāde maãrafa girecek, ben olmaz dirim, refìúa, Dıraòşan da henüz gelmemiş. O eånāda Rāsim 

Efendi geldi. Óālbuki dāmād baña òaber virmeksizin Feòāme’d-dìn’i òāneye göndermiş, artıú 
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bendeki merāúı görmeli. Òāùırıma ne úadar fenālıú varsa geliyor. Dāmād “ben şimdi 

gelirim” diye O da ãavuşdu mu? Belki otuz úırú kerre köprünüñ altındaki maóāllerde ùolaşa 

ùolaşa ne úadar ãıúıldıàımı taèrìf idemem. Rāsim Efendi’yi òāneye gönderdim. Çünki öyle èakl 

itdim. Neden ãoñra dāmād otomobile binmiş, refìúayı, Dıraòşan’ı, Feòāme’d-dìn’i almış getirdi. 

Biz maãraf olmasun diye loúantaya gitmedik, O, beş miåli otomobil maãrafı virdi. Meğerse 

şimdi gelirim diye eve gitmiş. Tāyān evde úalmış. Artıú ãıkındımdan baúmadım. Rāsim 

Efendi’de geldi. Boàaz-içi vapuruna geldik, Rūm İli Kavaàı’na úadar gitdik. İstiókamlara 



 211
 

çıúdıú, biraz úahve altı itdik. O gece Rāsim Efendi’de úaldıú. Pazar-irtesi günü Neccār-zāde 

Tekyesi’ne gitdik, Öyle, ikindi namazlarını orada edā itdik, güzel meóabbetler oldu. Ebu’l-òams 

isminde bir õākir var idi, øararsız şeyler oúudu. Aúşam namazını Yıldız’da Óamìdiye 

Cāmièi’nde edā itdik. Cāmiè çoú müzeyyendir èale’l-òuãūã levóālar pek güzel ama bir úısmını 

úaldırmışlar. Oradan ıòlamur baàçesini gezerek Rāsim Efendi’ye geldik. Gece orada úaldık. äālı 

günü Üsküdar’a geçdik. Şeyò Cāmièi’nde Efendi Dayımı ziyāret eyledik. Baèdehū Óaøret-i 

Hüdāyî’ye çıúdıú. Şeyòi èĀbid Efendi ile görüşdük. Oradan Óāllāç Baba Tekyesi’ne gitdik. 

Şeyòi Saède’d-dìn Efendi yoú imiş, vālidesi Saèdiye Òanım’la görüşdük. Yuúarılarda bi’l-

münāsebe yazdıàım Mora Yeñi-şehir’li Şeyò Meómed Efendi’niñ  
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bu òanım kerìmesidir. Meómed Efendi meróūm èulūm-i àarìbeye de āşinā imiş. Óattā --

------ istiòrāc itmiş ve taúarrub itdiàini de söylemiş. Bunuñ içūn Bursa’da iskān itmek büyük, 

oàluna bir tekye yapmaú arzusunda idi. Muvaffaú olamadı, İzmir’e gitdi, orada vefāt itdi. Oàlu 

èAzìz Efendi Medār Karyesi’nde bir tekye inşā itmişdi. Kerìmesini baèdehū tezvìc itdiler. 

Saède’d-dìn Efendi’yi tevlìd itmiş, küçük oàlu Ferìd Efendi fāøıl, kāmil, muóibb-i ehl-i beyt bir 

õāt idi. Óāllāç Baba Şeyòi èAli Efendi, Aómed e’n-Neccārî Tekyesi’ne naúl idince bu der-gāhı 

O’ña virmişdi, muèammer olamadı. Der-gāhda medfūndur. Oradan ãandıúcı Tekyesi’ne uàradıú. 

Şeyò èĀbid Efendi’niñ vefātından ãoñra oàlu Óaydar Efendi’ye tevcìh olunmuşdu. Mültefit, 

celìb-i úulūbe, muútedir, mütevāøiè bir õātdır ama bugün bulamadıú. Oradan Çamlıca’ya çıúdıú, 

birer bardaú Çamlıca ãuyu naãìbimiz varmış, içdik. Çamlıconuñ mevúièine söz yoúdur. Yūsuf 

èİzze’d-dìn Efendi’niñ köşkü var idi, òarābe-zāra dönmüş, öyle, ‘şerefü’l-mekān bi’l-mekìn’dir. 

Faúaù bizimkileriñ canı ãıúıldı. yüzelli àuruşa bir araba bulduú, Üsküdar İskelesi’ne geldik, 

oradan òānemize geldik. Çehar-şenbe günü èĀùıf Bey Kütüb-òānesi’ne gitdik, Evúāf-ı İslāmiye 

Müzesi’ni gezdik, Süleymāniye Cāmièi’nde öyle namazını úıldıú. Bu úadar øayièāta úarşı yine o 

úadar āåār-ı èatìúonuñ ùoplanılması şāyān-ı taósìndir. Çünki cüz’î bir meblaà muúābilinde bizim 

óāfıô-ı kütübler, türbe-dārlar 
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Ecnebîler’e neler virmediler? Yıldırım Bāyezìd’ıñ türbesinde bir billūr úandìl var imiş, 

uzaàına çeúildiúce yazı úalınlaşır, yaúìn geldikce inceleşir imiş. Birde eånā-y-ı óarbde giydiği 
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bir teyemmün vardır. Oradan buradan kesilmiş, türbe-dāra ãordum; didi : “Efendim! Benden 

evvelki türbe-dār bunları beş, on àuruş muúābilinde Ecnebîler’e satmış.” Ne úadar teessüf idilse 

azdır. Óattā şehriñ uzaúca bir mevkièi ve İslām’ıñ tenhā bulunduğu Umūr Bey Cāmièi’nde 

Cenāb-ı Şāh-ı Velāyet Efendimiz’iñ óaùù-ı destiyle bir kelām-ı úadìm var idi. Anı da èadem-i 

taúayyüdden çaldırdılar. Bu teyemmünü Evúāf-ı İslāmiye müzesi’nde gördüm, faúaù úandìl 

gitmiş. Süleymāniye Cāmièi óaúúında evvelce maèlūmāt virmişdim. áāyet vāsiè óavlìsi vardır, 

cāmièiñ derūnu şimalden cenūba 96, şarúdan àarba 85 adımdır. Bizim Cāmiè-i Kebìr úadar 

dimek. Maèa mā fìh bizimki sādedir, bunuñ girdisi, çıúdısı çoúdur. Oradan Harbiye’ye çıúdık. 

Şişli tramvayıyla Şişli’ye geldik. Óürriyet-i Ebediye Tepesi’ne giderek çamlar altında bir òāùıra 

olmaú üzre Feòāme’d-dìn’le bir resm aldırdıú. Ama gezginci fotoàrafcılar óāl-i tabìèîde 

alamayorlar. Oradan Maçúa’ya ve Ùaşlıú denilen maóālle geldik. Ùaşlık denilen yer cāmiè 

olacaúmış. Ancaú Beşik-ùaş Sarayı’nıñ içi tamāmen göründüğü içūn terk olunmuş. Faúaù o 

temeller, murabbaè, àāyet büyük ùaşlar 
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el-yevm metrūk ùurmaúdadır. Baèdehū Beşik-ùaş’a indik. Tramvaya bindik, Fātió’e 

geldik. Gezdiğimiz yerler epeyce mesāfedir, ama vāsıùa-i naúliye olunca ùayy-ı mekān ider gibi 

orada oraya gidilebiliyor. Dāmād çoluàu, çocuàu almış parúa götürmüş. Feòāme’d-dìn de añları 

aramaàa gitdi. Eõana úadar bekledim, bir şey’ diyemedim. Ben de Òüsrev Paşa’daki Baàçe-vān 

Şeyò èĀrif Efendi’niñ Tekyesi’ne gitdim. Evvel gelişimde bir bayram haftası bulunmuşdum, 

iòtiyār bir õāt idi. Maúāmına maòdūmu èAbbās Efendi úāim olmuş, Pek mültefit ve müvāøiè bir 

õāt, her iki sözünüñ biri “efendiciğim” dir. Loúma teklìf itdi, teşekkür itdim çünki geç vaúit 

gitmişdim. O gece Muóarremiñ biri idi. Terlikci deyorlar bir õākir var, güzel meråiyeler oúudu, 

aàlatdı. Bursa’da muúaddimen görüşmüş bir jandarma var idi; ince sesli, òafìf òafìf O da epeyce 

şeyler oúudu. èAbbās Efendi, èāşıú bir õāt; göàsünü, baàrını açar, yırtar, ah ider, medhūn olur, 

herkesi de müteeååir iderdi. Geç vaúte úadar devām itdi faúaù èavdet müşkil, oraları hep yanmış, 

óattā Tekyeyi èAbbās Efendi àayret-i iòvān ile kendi binā itmiş. Gece naãıl gitmeli dirken 

Dāru’l-fünūn muèallimlerinden, kātiblerinden imiş, maèa èāile gelmiş, Bāyezìd’a úadar 

gidecekler imiş, bizim ev de yol üstünde Úız-ùaşı’nda. Anlarla berāber òāneye geldik. Bu õātla 

ãoñra Bursa’da da görüşdük. Penç-şenbe günü Āåār-ı èAtìúa Müzesi’ni  



 213
 

287 

parúı gezdik. Çarşū-ı Kebìr’e girdik. Meómed Paşa Tekyesi’ne geldik, baède’õ-õikr 

Aya-ãofya úahvelerinde úahve içdik, òāneye èavdet itdik. Bursa’dan çıúdığımızıñ yiğirminci 

Cumèa günü birlikde rıòtıma geldik, dāmādla vedaè itdik. Her sene böyle gelmekliği, 

gezmekliği tetemennāsıyla ayrıldıú. Meğerse zavallıyı ãoñ görüşümüz imiş; úoca felek òāùıra 

gelmedik neler ôuhūra getirir. Rāsim Efendi ile de biraz görüşdük, O da çekildi. Vapur da sāèat 

ikide óareket itdi. Üç buçuú sāèatde Mudanya’ya geldik. O gün reúābet vardı, óattā birisi on 

àuruşa müşterì alıyordu, bizimki orta óālli idi. Şimendufere bindik, altı buçuúda lehü’l-óamd 

Bursa’ya dāòil olduú. Ve õikir zamānına da bol bol yetişdik. 2 Muóarrem sene 1344 ve 24 

Temmūz sene 1341 yevm-i Cumèa; eñ ãoñ meşāyıò alayı olmaú üzere Üç-úozlar Şeyòi èAbdu’r-

raómān Efendi’niñ maòdūmu Muóyi’d-dìn’iñ sünnet cemèiyeti oldu. Medreseleriñ ilàāsından 

ãoñra èavām-ı òalúıñ esāsen òocalarıñ ùaèn u teşnìèinden tekyeler óakkıñda úulaúları ùolmuş, 

meşāyıòde de eski faøl u kemāl úalmamış olduàundan àazetelerden óattā Meclis-i Mebūsān’da 

tekyeler óaúúında sözler tekevvün idiyordu. O münāsebetle alayı bile muòtaãar yapdıú ki 9 

äafer sene 1344 ve 20 Aàustos sene1341 Pazar günüdür üç gün ãoñra hey’et-i vekìle úarārıyla 

tekyeler sed ve ilàā idildi. 14 äafer sene 1344 ve 4 Eylül sene 1341 Cumèa günü ãoñ muúābele 

yapıldı. áazetelerde ièlānı görünce “ve kāne emru’llahi úaderan maúdūrā” didik. 
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Şabúa mes’eleleri çıúdı. 22 Rebìèu’l-evvel sene 1344 11 Teşrìn-i evvel sene 1341 Pazar 

günü evúafdan dükkañlara vaøè-ı yed idildi. “Süknāmıñ altında oùadır” didikse de añladamadıú. 

Buña da “inne’llahe hüve’r-rezzāúu õü’l-úuvveti’l-metìn,” “innemā’r-rızúu èala’llahi’l-kerìm” 

diye ãabr itdik. Aúşama ãofra başında kerìmeden bir telàrāf: “Kemāl Bey öldü, èamucam 

gelsun.” “Sübhāna’llah, Lā óavle ve lā úuvvete illā billāh.” Şu bì-çāre çocuú birçoú zaómetler 

çekdi, óarb-i èumūmîde ölümlerden úurtuldu, boynunuñ ùamarları parça parça olmuş, 

èaskerlikden çıúdı, gümrükde çoú zaómet çekdi, tam İstanbul’a yerleşdi, óattā gitdiàimiz òāne 

dar olduàundan Aú-saray’da daha vāsiè, daha güzel bir òāne ìcār itdi. Aylıàı da óadd-i kifāyeye 

iblāà olunduàundan “oó” diyeceği zaman bì-çāreniñ eceli tepesine bindi. Refìúayı gönderdik, 

kerìmeyi getirdik. Bilmem ki ùālièsizlik hangimizde. Tekyeniñ cüz’î ùaèāmesi kesildi, dükkañlar 

gitdi, devr-i òānlıú òitāme irdi. Ara ãıra İstanbul’a gider, dāmāda müsāfir oluruz dirken O da 
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böyle oldu. Óasbüna’llahü ve nième’l-vekìl. Evúāf, der-gāhıñ levóālarını, seccāde, post-

nişìnlerini, türbedeki ãuyūf ve úavuúları, nevbeleri, Lıóye-i Saèādeti 24 Cemāõiye’l-uòrāda sene 

1344 aldı götürdü. Semaè-òāneyi kilidledi, mühürledi. Bu eånāda Úoùra Úaryesi’ne gitdik. 

Oradan Temūrcu Úaryesi’nde meşhūr äofta-oàlu’nuñ úabrini ziyāret itdik ve 99 yaşında bir 

iòtiyāra tesbióci èÖmer dayımla mülāúì olduú. 18 äafer sene 1345 ve 26 Aàustos sene 1342, 29 

äafer sene 1345 Pazar-irtesi günü  
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Seyyid Uãūl Tekyesi’nde müsāfir İstanbullu èAbdü’l-úādir Bey ------- yapdı. Óamamcı 

İsmāèìl Efendi geldi, faúìre òiùāb itdi, õikr istedi, taèaccub itdik. 11 Rebìèul’-evvel sene 1345 

Mìsi Úaryesi’ne gitdik, Feòāme’-dìn’le berāber, gūyā o gece úandìl idi. Köylülerde hiçbir 

teeååür görmedik. Meğerse o şerefler bizim şehirlerde, tekyelerde imiş, tuòaf bir şey’, ne 

minārede bir úandìl, ne cāmiède mevlūd. Óattā faøla bir aydınlıú bile yoú! Bu úabāóat 

imamdadır ya, çünki bidèatden ictināb iderler. Yalñız óìle-i şerèiye olursa, ısúāù-ı ãalāt veyāòūd 

fāiøi óelāl yapmak gibi şeylerde bidèat midèat yoúdur. Müsāfir olduàumuz òanım vālidemle eñ 

ãoñra Óicaz’a giden Zehrā Òanım’dır. O gece birāderiniñ bir çocuàu oldu, ayaàımız uàurlu 

geldi. Tāyān artıú muèallimelikde úarār úıldı. Zevcinden maèāş şöyle ùursun bir ikrāmiye bile 

virmediler, 18 Rebìèu’l-evvel sene 1345. 21 Rebìèu’l-evvelde Çeltik Köyü’ne gitdiki açılan 

úanalı gördük. Uruponuñ ùopraúları nasıl naúl içūn ālet uydurduàuna òayretde úaldıú. 28 

Rebìèu’l-āòir sene 1345 Keşiş Ùağı’na çıúdım, zirveye beş altı úılo-metreye úadar yaúlaşdım. 6 

Õi’l-úaède sene 1345 dirìn-i kelim aldıú. Birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi’niñ Urla’ya taèyìn 

olunduàunu evvelce yazmışdım. Ara ãıra mektūblaşıyoruz, bizi daèvet idiyor. Vāúıèan üzüm 

zamanı olsa baàlarda òoş vaúitler geçecek ama daha vaúit irken. Üzüm zamanı ise Feòāme’d-

dìn’iñ mekteb vaútidir. Artıú birāderimle görüşmek üzere èazìmete úarār virdik.  
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URLA’YA OáLUM FEÒĀME’D-DİN’LE èAZİMETİMİZ 

Sene-i hicrî-i úamerî 12 Õi’l-hicce sene 1345 ve sene-i hicrî-i şemsî 30 Mayıs sene 1305 

aúrancı 12 Óazìrān sene 1927 Pazar günü ãabaóleyin ala-turúa sāèat on ikide otomobile bindik. 

Úırú daúìúa ãoñra óareketle bir çar-yek ãoñra èAcemler’e, iki buçuúda Ulu-abad’a, üç buçuúda 
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Mìòālıc-Úaraca-bey’e dāòil olduú. Orada polis-i müteúāèidlerimizden ............. efendiyle 

görüşdük. Mìòālıc tamāmen Yunanîler ùarafından iórāú olunmuşdur, hiçbir eåer úalmamışdır. 

Küçük bir hemşìremiñ medfūn olduàu ne tekye, ne cāmiè, ne òāne hiç mi hiç bir şey’ úalmamış, 

melèūn kāfirler maóv itmişler. Yeñiden aóālì inşā idiyorlar. Birer úahve içdik. Oraya çocuúlar 

bayram yeri yapmışlar; bir ãālıncaú bir de şerbetci işte bayram yeri. Bizim Bıñar-başı’nı 

düşündüm. Dört buçuúda óareket itdik. Yolda lastìú paùladı, düzeltdiler. Altı buçuúda Kirmastı-

Muãùafā Kemāl Paşa úaøāsına geldik. Bir otele indik, biraz úahve altı çay yedik, içdik. Şehri 

gezmeğe çıúdıú. Eñ meşhūr ve maèmūr olan Şeyò Müftî Cāmièi’ne geldik, yedi buçuúda öyle 

namazını úıldıú. Bizim pavuluñ anaòtarını muèallim bey oùasında bıraúmış, bi’ù-ùabiè açamadık, 

èaba ile gezmeğe mecbūr oldum. Baèdehū úarşuya geçdik. Köprü henüz inşā idilmekde 

olduàundan muvaúúat taóta bir köprüden geçdik. Bugün úarşuda güreş var imiş, herkes oraya 

gitmiş. Züfer Bey Cāmièi’nde de ikindi namazını úıldıú.  
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Bu cāmiède øararsızdır, maèmūrdur Ancaú Şeyò Müftî daha müzeyyendir. Orada 

oùururken Medìne-i Münevvere mücāvirlerinden Óacı İbrāhìm Efendi geldi. Bursa’da İsmāèìl 

Óaúúı Tekyesi’nde epeyce iúāmet itmişdi. Berāber gezdik, Lala Şāhin Mektebi’ne gitdik, sergi 

yapmışlar, taúdìr-karāne sözler ãarf itdik, müdìresi memnūn oldu. Cāmiè yıúlmış, türbeniñ de eli 

úulaàında. Tekrār úahveye geldik. èAùùār Meómed Nūrî Efendi geldi, bu õāt Daàistānî Óacı 

Aómed Efendi meróūmūñ bendelerindendir, ùabìèat-ı şièriyesinde vardır, èāşıú bir õātdır, 

evvelce Bursa’da görüşmüş idik. Aúşama òānesine götürdü. Gece dörde úadar meóabbetler 

itdik. Óacı Efendi de geldi, gece birlikde otele èavdet itdik. Birāderime hediye içūn biraz yaà 

alalım dimişdik. Bursa’da didiler ki: “yaàıñ menbaàına gidiyorsuñuz, hem daha iyi, hem daha 

ucuzdur” didiler. Nerede yaà, südcü dükkānı bile yoú. Meğerse hafta günü getirirler, tüccār da 

ùoplar gidermiş. Şehr güzel faúaù àayr-ı muntaôam. Hele orada būy-ı teèaffünden geçilmez. Eger 

dereniñ eùrāfı rıòtım tertìbiyle yapılsa, binālar, dükkānlar inşā idilse Boğaz-içi’ne dönecekdir. 

Bā-òuãūs dere ile Abulyond Gölü’nüñ arasında úayıú, belki küçük vapular bile işleyecekdir. 

Böyle iken maèa’t-teessüf hiç baúılmamış. Orada da bayram yeri var; bir ãālıncaú úurmuşlar, 

güneşiñ altında zavallı beş on çocuú bayram yapıyorlar. Bir de boyalı şerbetden başúa bir şey’ 

yoú. Be-hey mübārekler! Bu memleketiñ belediyesi yoú mu? İnsan  
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bir iki aàaç dikdirtmez mi? Bu ne úadar lā-úaydlıúdır. Otomobilci ùoúuzda óareket 

ideceğiz didiği içūn beni uyúu ùutmadı, yataú da úaã úatı, olmadı, olamadı, uyuyamadım. 

Nihāyet sāèat yediye geldi, úalkdım, āb-dest aldım, şunları defterime geçirdim. Mā-şāallah, 

Feòāme’d-dìn uyuyor ama O da bugün anaòtār içūn epeyce yoruldu. Pavulu úarşu yaúaya 

geçirtdi, bir anaòtār uydurdu. Sekizde Şeyò Müftî Cāmièi’ne gitdim. İmam gelmemiş, bizi 

geçirdiler. Ùāhā Sūresi’yle namazı úıldırdım. Birisi bir oúúa yaà bulmuş getirdi. Baèdehū otele 

geldim. Sāèat ona on úala óareket itdik. Yarım sāèat ãoñra lastìú patladı. On birde tekrār yola 

düzüldük. On ikide äuãàurluà’a geldik. On daúiúa ãoñra şimendufer Bandırma’dan geldi. 

Otomobil iyi ama işte böyle yolda lastìú paùlar bir şey’ olursa tabièî postaya yetişilmez, bir gün 

daha teeòòura uàrar. Balı-kesr’e geldik, úarşudan maèmūr bir belde olduàu görülüyor, bir 

yondan da yapılmaúdadır. Artıú ãıra ile birçoú istasyonlara uàradıú, Maànisā’ya geldik. 

Maànisā’nıñ Bursa’ya müşābeheti var, úarşudan öyle görünüyor. Baàlar pek güzeldir, 

maèmūrdur. Bursa’dan İzmir’e úadar geçdiğim yerlere baúdım, dünyānıñ cenneti didim; münbit, 

maóãūl-dār yerler, äuãàurluú’dan İzmir’e gelinceye úadar  on iki tünelden geçdik, yiğirmi yedi 

istasyona uàradıú amma ve-lākin yollarda uàradığımız istasyonlardan ãu getirdiler, birer ikişer 

yudum şifādır 
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diye içdiğimizden midir nedir bilmem bir vecè aldırdı, meded Allah. İnmek úābil değil, 

çünki istasyonlarda üç beş daúiúa ùuruyor. İzmir’e gidinceye úadar çekdiğim zaómet úābil 

değildir ki taèrìf olunsun. Öyle bir derd ki ne ùışaruya çıúabiliyor, ne de içeruda bir iş 

görebiliyor, úan, terlere àarú oldum, öldūūm öldūūm dirildim. Gece birde İzmir’e dāòil olduú. 

Óaydar Efendi aàasına telàraf çekmiş, ah óaúìúatli úardaşım oraya gelmiş, bizi bekliyor imiş, 

görünce ãarıldıú, öpüşdük. Aman birāder baña çāre! Bulundu, gösterdi gitdik. Óayy Allah bu 

óayat ne èacāib şeydir? Bir arabaya atladıú, Kemaólı Oteli’ne geldik. Bayram gecesinden beridir 

bende uyúu yoú. Bu gece dörtde yatdıú faúaù oteldeki müsāfirler kimi ùaúunya, kimi naèlìn ile 

gezer, çocuúları baàırır, çaàırır, úapular güm güm açılır úapanır, bilmem úabāóat otelciniñ mi, 

tertìbciniñ mi, müsāfirleriñ mi bilmem. On buçuúda uyandım, úalúdım. Feòāme’d-dìn duvālet 

yapıyor. On ikide otelden çıúdıú. Kemeraltı Cāmièi’niñ yanında bir süd içdik, cāmièi gezdik. 
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Maèmūr, müzeyyendir, kütüb-òānesi var imiş ama mesdūddur. İzmir Cāmièleri hep maèmūrdur, 

maèa mā fìh mahdūddur. Bizim Bursa gibi yüz elli ikiyüz cāmiè değildir. Oradan óukūmet 

civārından, rıòtım boyundan liman dāiresine geldik. Şākire Òanım’ıñ oàlunu ãordum, İstanbul’a 

gitdiğidi añladıú. Refìúonuñ babası Ra’fet Bey’i ãordum, bir ãaàlam cevāb alamadım. 

Óukūmetiñ  
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úarşusundaki àazinoda oùurduú. Baèdehū biraz yemek yedik, otele geldik. İzmir 

óāúìúaten çoú büyük ve çoú maèmūrdur. Faúaù Yunanîler úaçarken rıòtımdaki eñ güzel bināları 

taòrìb itmişler, hattā dāòile ùoàrı da taórìb itmişler. Şimdi yapılmaúdadır. Yıúmaú, yaúmaú 

úolaydır, yapmaú güçdür. Ancaú on beş yeğirmi senede telāfì idilebilir. Sāèat yediye on úala 

otomobile bindik. Sekizi çar-yek geçe Urla’da indik. Urla epeyce büyük bir úaãaba imiş. 

Òristiyañlar úaçarken kendi elleriyle taòrìb itmişler. O güzel binālar èarãa-i óāliye úalmış.  

Úurtarılabilenler bile İslam òānelerine nisbetle yine mükemmeldir. Esāsen on biñ òāneyi 

mütecāviz imiş. Baàları maèmūr, arāøìsi münbitdir. Beş altı úadar cāmièi vardır. Sāèat onda 

soúāàa çıúdıú. İzmirli Óüseyin Efendi var idi, Óasan Efendi pederimiñ aóbāblarından idi, onuñ 

oàlu imiş. Urla’da ticāretle meşàūl olub bizi ùanıdı. Birer úahve ıãmarladı. Talàraf-òāneye 

vuãūlümüze dāir telàraf virdik. Aúşam òāneye èavdet itdik. Óūriye Òanım’ıñ İskilib’de 

olduàunu biliyorduk. Óaúìúaten bir evde úadın olmazsa intiøāmı olmuyor. Amma, úadın ha! 

Yoúsa her úadın değil. Vāúıèan yemek òuãūãunda müşkil-pesend değilimdir, lākin getirmek, 

götürmek, temizlemek, bunlar hep birer meşàūliyetdir. 
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Birāder kendi úaryolasını and virerek baña virdi. Sivrisinekler pek fenā. Feòāme’d-dìn’e 

baúdım, minder üstünde, açıúda raóatsız, sinekler de bir ùarafdan, úaryolaya aldım. Aldım ama 

bende de uyúu yoú. Ya uyúu arasında bir yumruú böğrüme ya bir pençe can evime atarsa, 

olmadı, olamadı. Óālbuki úarşuda bir oùa vardı. Orasını nefere temizletse idik daha rāòat 

iderdik. Ancaú yataúları, yoràañları da Óūriye Òanım kilidlemiş, gitmiş. Bir de birāderiñ yatdıàı 

aşaàı ki oùaya baúdım: zavallı bize úaryolasını virmiş, kendisi yarım arşın genişliğinde bir 

úanepede yatmıyor mu? Vāúıèan yoràana óācet yoú, hava ãıcaú ama bu úadar rāòatsızlıú 

virdiğime müteeååir oldum. Artıú İstanbul’a èavdete úarār virdim. Birāder úızar, canı ãıúılır, 
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“böyle bir haftada dönülür mü, bārì hiç gelmeye idiñiz, rü’yā görmüşe döndük” deyor. O da 

ùoàrı vāúıèan, ama ben onuñ rāóatsızlıàından daha ziyāde rāòatsız oldum. Aúşamları gelivirsin 

güveç, ãalaùa. Birúaç defèā aşcıdan yemek getirdi, ama pek ùuzlu olacaú. Ne lüzūmu var, bamya, 

padlıcan zamanı güveçden aèlā yemek mi olur. Ara ãıra cacıú da yapıyoruz, gel keyfim gel. 

Ama işte yataú mes’elesi, birāderiñ aşaàı ki oùada rāòatsızlıàı keyfimi úaçırıyor. Çehar-şenbe 

günü ki Bursa’dan çıúalı dört, Urla’ya geleli iki gündür ãabaóleyin Óacı èAli 
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Camièi’ni ziyāret itdik. Şehriñ eñ àalabalıú maóāllinde olmaàla cemāèati øararsızdır. 

Úapan Cāmièi, Eski Cāmièi de gördük. Öyle namazını Óacı èAli Cāmièi’nde úıldıú. Buradaki 

mezarlıúları da úaldırıyorlar, servileri ãatıyorlar. Òānemiziñ öñü açıúlıúdır. äıpaları gördükçe 

Feòāme’d-dìn’iñ deróal òāùırına úardāşı Dıraòşan geliyor. Maèlūm ya Úotra Köyü’nde 

úardaşlıàı vardır. Öyle yemeğinden ãoñra biraz yatdıú ama muètādımız olmadıàından 

uyuyamadıú. İkindi namazını yine Óacı èAli Cāmièi’nde edā itdik. Baède’ã-ãalāt imam efendi 

ile birer çay içdik, görüşdük. meàerse Ùarìú-i èUşşāúiye òulefāsından imiş, õāten sìmāsı da 

söyleyordu, göñül müteceõõeb olmuşdu. Şurada bir vaúèāyı yazayım: bundan otuz beş sene 

evvel Bursa Düyūn-ı èUmūmîyesi’nde yaş úoza zamanında teóattüm yazıyordum, óattā 

Muóarrem idi. Ama ãarıàı çıúardım, üstüne çöremi örtdüm oùuruvirdim. Úarşuda bir köylü 

oùuruyor faúaù adama baúdıúca rūóum seviniyor, göñlüm müteceõõeb oluyor. Lākin o kimse o 

úadar çirkin ki bir ãāhib-i ùabìèat úābil değil sevemez. Bende şaşdım, nedir bu óāl? Çünki bu 

adam øaèìf, burnu sibsivri çıúmış, gözler māvì, èādetā çuúura yatmış, elmacıú kemikleri ùışaruya 

çıúmış, ãaúal ãarı ve köse, çeñe sivrì, yalñız aàzı mühürlü yaènì bıyıúları olduúca uzunca. Şimdi 

bu ãıfatda 
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bir adam sevilir mi? Sevilmez ama işte benim göñlüm sevdi. Bir müddet ãoñra úozası 

teóattümlüàe muvāfıú olmaàla teõkeresini bize getirdiler. Bir de baúdım muóib köylerinden 

birisi. Didim: “Allah cezā-y-ı òayrını virsūn, deminden beri saña baúıyorum, göñlüm seviyor, 

tevekkeli değilmiş.” O da “va’llahi Efendi, ben de saña baúıyorum, bu bir cān ama èacabā 

kimdir?” äoñra aóbāb olduú. Ara ãıra Bursa’ya geldikce uàrardı. Dimek maèneviyyātıñ, 

ruóiyyātıñ ôāhirdeki alāyışa teèalluúu yoú. Çoú vākıè olur ki pek güzel, yaúışıúlı bir adamı 
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göñlüm sevmez, rūóum nefret ider, ãoñra taóúìú iderim. Ya óānedān-ı Rasūlu’llāh’ıñ 

düşmañlarına ùaraf-dār veyāòūd Ehlu’llah’ıñ mesleğine èaleyh-dārdır. Òayretde úalırdım. Evet 

işte İmām Efendide de öyle bir óāl inciõāb óāãıl itdim. Maèa mā fìh İmam Efendi şeklen 

yaúışıúlı, bıyıúlar mühürlü, ãaúalı aú, sìmāsı berrāú, birlikde müftî efendiye gitdim. Müftî 

Efendi, O da èUşşāúiye’den imiş. èĀrif, fāøıl, tabièî taèaããsubdan èārì, kibr ve teòavvütden berì 

bir õāt imiş. Çoú óürmet itdi, úonuşduúca açıldıú, açıldıúca úonuşduú. Õāten Urla’da da 

bunlardan başúa kimse yoú gibi. Aúşam eõanına úadar görüşdük, namazı yine orada edā itdik. 

İmāmete faúìri geçirdiler. Òānemize geldik. 
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Üç buçuúda yatdıú. Ama sinekler berbād. Döne döne sekizde úalúdım. Ab-dest aldım, 

ãabaó namazını úıldım. Onda yine yatdım, iki sāèat úadar uyumuşum. Penç-şenbe günü maèārif 

úahvesi’ne geldim. Öyle namazını Kapan Cāmièi’nde úıldım. Úapusunuñ üstünde (961) 

yazılıdır. İçi üç úısımdır. Üçünde de miórāb var. Maèa’t-teessüf imamla berāber üç kişi cemāèat 

idik. Eùrāfında úabristan var. Maôanneden birisi yatıyor. Cāmiè-i èAtìúa da gitdik faúaù öyle, 

ikindi úılınmazmış. Gece yine sivri-sineklerden uyuyamadıú. Cumèa günü Cāmiè-i èAtìúonuñ 

òaùìbi, Óacı èAli Cāmièi İmamı Şerìf Efendi imiş, òiùābete bizi çıúardı, Feòāme’d-dìn 

müeõõinlik itdi, benim de uzun mevèiôalı bir òuùbem var idi, anı oúudum. Cāmiè Urlonuñ 

cāmiè-i kebìridir, ortası úubbedir, cenaóları vardır. áazā-dān İbrāhìm Bey nāmında biriniñ 

bināsı imiş. Bu õāt àazāya giderken bir ãadā-y-ı àaybî, ‘uğur ola’ dir imiş. Bunuñ içūn o 

úaãabaya ‘Urla’ dimişler diye èavām arasında naúl idiyorlar. Baèdehū òāneye èavdetle yemek 

yedik. İkindiyi Óacı èAli Cāmièi’nde edā itdik. Mora Yeñi-şehirli Şeyò Aómed Şamo’nuñ 

bendlerinden Saèìd Efendi ile görüşdük, bì-çāre aèmā olmuş. Dayım meróūm Yeñi-şehir’e 

gitdiği zaman görüşmüşler imiş. Olduúca mūsiúîye āşinādır. 
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Bugün Cumèa olmaú münāsebetiyle birāder bizi baàına götürdü. Çoú güzel mevúièler 

ancaú vaúitsiz gelmişiz. Gidüb gelmekden óāãıl olan yoràunluk bu gece biraz uyutdu. Cumèa 

irtesi, Bursa’dan çıúalı bugün yedinci gündür. Óazìrān da, Õi’l-hicce de on sekizdir. Öyle 

namazını Óacı èAli Cāmièi’nde edā itdik. Bugün èadliye vekìli geldi. Birāder bugün úalemden 

iõin almış, baàa gitmeğe úarār virdik. Gerçi dün de gitdik, yorulduú, müshil de aldım, biraz 
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øaèìf düşürdü, ama gitmesek olmayacaú. Ben yavaş yavaş yola düzüldüm, onlar òāneden ufaú 

tefek yiyecek alacaúları-y-çūn úaldılar. Ben baàa geldim, onlar óālā gelecek. Baà eve (2500) 

adımdır, mevúièi pek güzeldir, bir cihetden deñiz, diàer cihetden ùaàlar, baàlar. Óaúìúaten òoş. 

Orada oùururken şu nuùú-ı mutaãavvıfāneyi söyledim: 

 

Bir ùarafdan gözüme deryā-yı vaódet görünüyor, 

Bir cihetden çeşm-i ãahrā-yı kesret görünüyor. 

 

Baóri yapan vaódet içre keåret mündemic 

Keåret-i ãaórāda vaódet ile óayret görünüyor. 

 

Her biri bir isme maôhardır şuūn-ı kibriyā 

Çeşm-i èibretle baúınca èayn-ı raómet görünüyor. 

 

Úatreden baóri ider seyrān çeşm-i èārifìn 

Her varaúdan õerreden èaynime èibret görünüyor. 

 

Şemsî-i Mıãrî ùarìk-i meşúiyyeme sālik ol, 

Şah-rāh-ı Ehl-i Beyt’den Óaúú’a vuãlat görünüyor. 

20 Õi’l-hicce sene 1345 /  20 Óazìrān sene 1343 
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Üzüm zamanı gelmeli. Bir de ãuyu olsa işte dünyonuñ cenneti buradır. Tāyān, Dıraòşan 

da der-òaùır idildi. Onlar da geldi, çalı çırpı ùopladık, yemek ıãıtdıú, yedik. Baède’ù-ùaèām Ay-

yıldız Tepesi denilen maóālle gitdik ama zirveyi gözüm ùutmadı. Baàdan orası 2500 adımdır. 

Dimek 5000 adım yer gelmişiz. Oraya ùopcu úumandañlarından Kemāl Bey ile neferi defn 

idilmiş. èAvdet itdik ama pek yorulmuşum. Pazar günü maèārif úıra’at-òānesine gitdik. Öyleyi 

Úapan, ikindiyi Óacı èAli Cāmièlarinde úıldıú, Müftî Efendi ile görüşdük, eõanda òānemize 

èavdet itdik. Yemeklerimiz maèlūm; güveç, cacıú, ãalata, ùatlı. Pazar-irtesi günü maèārif úıra’at-
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òānesine gitdik. Öyle namazını Óacı èAli Cāmièinde edā itdikden ãoñra òarāb bir cāmièi gezdik, 

Óacı èÎsā Cāmièi imiş, cemāèati olmadıàı gibi üç beş fuúarā muhācir úoymuşlar. Bugün Müftî, 

Aómed Refìú, Dāmād Şerìf Efendiler’e Yādigār-ı Şemsî’den birer dāne hediye itdim. Gece 

namaza cāmièe gitdim. èAmūcasıyla Feòāme’d-dìn de maòfel-i èaskerîyeye dans itmeğe 

gitdiler. Ama dans idecek kimseler gece taèlìmine gitdiklerinden èavdet itdiler. Burada yetmiş 

tevóìd oúurlar, faúìri de daèvet itdiler ama ben ãabāret idemedim. Bu gece yine uyuyamadım. 

äālı günü ki 21 Õi’l-hicce ve Óazìrāndır. Öyle, ikindiyi Óacı èAli Cāmièi’nde úıldıú. Hava biraz 

faøla ıãındı, yoàurtla ayran içdik. 
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Yārın içūn èavdeti úarārlaşdırdıú. Birāder güceniyor, onuñ teeååürü beni de müteeååir 

idiyor. Vāúıèan ayrılıú müşkil ama çāresiz. Cenāb-ı Haúú cümlemize èāfiyet iósān buyursun da 

yine mülāúāt idilir. Gece oronuñ òaòamı geldi. İsrāiliyātdan baóå itdim, adamcağız şaşdı, 

giderken elimi öpdü. Şerāfe’d-dìn Efendi’ye òayretde úaldıàını söylemiş. Bu gece ber-muètād 

uyku yoú çünki bir yere gideceğim gece, bayram gecesi beni uyúu ùutmaz. äabaóıñ ùoúuz 

buçuàudur úalúdım, geyindim, çay pişirdim. Sinekleri biraz ayıúladıúdan ãoñra Feòāme’d-dìn 

uyudu. Bugün Çehar-şenbedir, aylarıñ her ikisi de yiğirmi ikidir. Bursa’dan çıúalı onbir gün, 

Urla’ya geleli ùoúuz gün oldu. Şerāfe’d-dìn Efendi ile vedaèlaşdıú, çoú müteeååir göründü, 

èādetā darıldı gibi. İmam Şerìf Efendi biraz üzüm getirmiş. On ikide Urla’dan óareket itdik, biri 

on geçe İzmir’e geldik. Feòāme’d-dìn’iñ úarnı acıúdı, İzmir’iñ eñ lüks loúanùasına girdik. Aşcı-

başı antiúa bir Arnavūd mu, Boşnaú mı bir mered. Çorba ne çorbası didik, “pirinç be” didi. 

äoñra Feòāme’d-dìn yatırtma istedi, óerif añlamadı. Çocuú gösterdi, “oña úarnı-yarıú dirler be” 

didi. Vay anasını, óerif yaman. Ekmeği cebimize úoyduú, oradan bir muóallebici dükkānına 

girdik. Baèdehū ikinci kātib-i èadlde Emìn Efendi’yi aradıú, bulamadıú. Bu õāt yuúarularda ismi 

geçen Ùarìk-i Mıãrîye’den Şeyò Emìn Efendi’niñ óafìdidir. 
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Úarşu-yaúa’ya geçdik. Telàraf müdìri Celāle’d-dìn Bey’i bulduú. Görünce şaşırdı, ne 

yapacaàını bilmedi. Bu çocuú Limni Müftîsi mesbūúu’õ-õikr Maómūd Efendi’niñ oàludur, bize 

müntesibdir. Selānikli Fetóiye Şeyòi Żiyā Efendi de orada imiş, görüşdük, deñiz úıyısında bir 

úahvede oùurduú, derdldeşdik. Baèdehū èavdet idüb eşyāmızı bıraúdıàımız òondan aldıú. 
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Gümrüàe geldik, oraya úayıàa úoyaraú Bandırma Vapuru’na geldik. Gümrükde bizim Limni 

muèallimi Taósin Efendi’ye teãādüf itdik. Şaşırdı úaldı, Foça’da imiş, kerìmesi muèallime 

olmuş. Vapur on buçuúda óareket itdi. Gece yumuşaú taóta ve seccāde üzerinde on ikiye úadar 

uyumuşuz, sivri-sinek yoú ya. Sāèat üçde Çanaú-úalèa’ya geldik. Peynir, òıyār, yumurùa aldıú, 

sāèat dört buçuúda óareket itdi. Bugün Penç-şenbedir. Sāèat yedide Geliboli’ye geldik, onda 

óareket itdi. Hava güzel, şimdi ãabaó vaútidir, sāèat ùoúuzdur faúaù biraz serìndir. Ùulūèu 

seyretmek üzre Feòāme’d-dìn’i uyandırdım, berāber güğerteye çıúdık.  Óaúìúaten görülecek bir 

manôara. Ayıñ yiğirmi dördü olmaú münāsebetiyle biraz küçük ise de úarşusundaki yıldızlara 

úarşu yine muóteşem bir vaøèıyeti var. Bugün Cumèadır, sāèat onda İstanbul’a çıúdıú. Faúaù 

ãıhhiyyetü’l-efzālıàa sekizde geldiğinden sāèat on iki ala-turúaya úadar vapurda úaldıú. Sāèat 

yarımda Yeşil Bursonuñ güzel isminden istifāde 
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iden bir otele geldik. Eğer güzel Bursa’da bu otel gibi ise diyecek yoú. Müsāfirler 

Bursa’ya gelmekden tekevvül ider. Her ne ise elimizi, yüzümüzü yıúadıú. Feòāme’d-dìn’le bir 

südcü dükkanına girdik. Feòhāme’d-dìn traş oldu. Oradan Aya-ãofya’ya geldik, birer çay içdik, 

cāmiè’e girdik, miórab ùarafı taèmìr olunur. Òaùìb Efendi òoş ãadā, mü’eõõinler de keõā. Tarøiye 

ve taãliye icrā idildi. Fevka’l-èāde rūóānî bir õevú ùuydum, aàlayaraú secdiye úapandım. Oradan 

maúbūle Òanım’a uàradıú, Onlar parúa gitdiler, biz de Bāyezìd’a çıúdıú. Tramvayla Maçka 

Palas’a geldik. Sāre Òanım’ı bulamadıú. Geze, geze Beşik-ùaş’a geldik. Úadriye Òanımlar’a 

uàradıú. Çoú memnūn oldular, gece orada úaldıú. Zevci Tevfìú Bey’le görüşdük, Yıldız’ıñ ve 

saraylarıñ sāèatcisi imiş. äabaóleyin Cumèa irtesi tekrār Sāre Òanım’a çıúdıú. Biraz oùurduú, bir 

gece müsāfir olmaúlıàımızı ıãrār itdi, baèdehū tramvayla köprüye geldik. Òüdāvendigār 

Òanı’nda Süleymān Efendi’yi bulamadıú. Selānikli Baha’d-dìn Efendi ile Hāfıô Úadrî Efendi’ye 

teãādüf itdik. Gümrükde meróūm dāmādıñ arúadaşı äāim Bey’i bulduú. Efendi Dayı’mıñ, bi’l-

āòire birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi’niñ üveği oàlu Kāôım Bey de orada imiş, ùanıdı, geldi elimi 

öpdü. Baèdehū èĀşır Efendi Òanı’na geldik. Úāin-birāderiñ tüccārı olan Amasyalı Meómed 

Efendi’yi aradıú, bulamadıú. Amasya önlerinde de bulamadık. Muèammer Òanım’ıñ eniştesini 

de bulamadıú. Siyāvüş Bey hiç gelmemiş. Siyāvüş Bey dāmad-ı meróūmuñ 
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eniştesidir. Vaúit Maùbaèası’na gitdik. Muóarrir Nūre’d-dìn Bey’i bulduú. Bu õāt 

Beylerbeyi’nde havø başında Afàanlı Tekyesi Şeyòi’dir, Bursa’da evvelce görüşmüş idik. Bir 

gece der-gāhına muùlaú gitmekliğimizi ısrār itdi. Orada Rāsim Efendi’yi bulduk, biraz loúma 

itdik. Otelden pāvulu aldırdıú, Beşik-ùaş’a geçdik. Rāsim Efendi’niñ bu defèa ki òānesi pek 

güzeldir, aùalar bile görülüyor, èAbbas Aàa Mezarlıàı’nıñ úarşusundadır. Faúaù çıúması müşkil. 

Bu gece rāóat uyuduú. Ferdāsı Pazar günü Emìn-öñü’ne geldik. İãābet Oteli’nde Meómed 

Efendi ile görüşdük. Oradan Uzun Çarşu’da birer muóallebi yedik. Baèdehū Bāyezìd’a geldik. 

Öyle namazını úıldım, àāyet müzeyyendir; çinilerle divarlar tezyìn olunmuşdur, úapudan 

miórāba boyu 60 adımdır, şarúdan àarba da 58 adım olub cenāóları ile berāber 127 adımdır. 

Derūnunda Velì Efendi Kütüb-òānesi vardır. Defterlerine baúdım, cedd-i meróūmuñ āåārını 

aradım, orada da yoú. Oradan Maúbūle Òanım’a uàradıú, gūyā evde değilmiş. Úızı anasınıñ 

İzmir’den aldıàı telàraf üstüne irtesi günü èazìmet ideceğinden pür-telāş evden çıúmış, nereye 

gitdiği mechūl imiş. Her ne ise bir úahve içmeden damdan düşer gibi Şāhin, Bursa’dan Rifèat’e 

gelen mektūbda refìúonuñ yüklük üstünden düşdüğü úaøāsı, gözü paùladıàı, eli, ayaàı úırıldıàı, 

doútorlar elinde tedāvì olunduàu muóarrer imiş diye söylemez mi. Aldı mı bir  
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merāú. Lāleli’den mektūbu añlamak üzre Fātió’e çıúdıú. Rifèat yoú. Eğer ãaóìó ise irtesi 

gün Bursa’ya èavdeti úarārlaşdırdıú. Faúaù iki üç gün ãoñra da áāzì Paşa gelecek, donanmalar 

olacaú, anı da görmek istiyoruz. Kendi kendime “Yā Rabbî! Ne tecellìdir bu” diyorum. 

“Óaleb’e gitdi, úurtulamadı” didiği gibi hiç olmazsa birúaç gün nefes alalım didik, o da 

burnumuzdan geliyor. Dıraòşan’ı merāú idiyorum, anasını öyle eli, ayaàı úırılmış bir óālde 

görünce èacabā çocuú ne olmuşdur. Rifèat’iñ ortāàı geldi. Ondan añladıàımıza göre o úadar 

dehşetli değil imiş ama biz mektūbu görmeyince emìn olamayacaàız. Orada bir bazarcı 

dükkānına geldik, Bursa’lı Kebabcı İskender’iñ oàlu irtesi günü Bursa’ya gidecek imiş, “ben 

ùoàru size gider òaber vivirim, eğer lüzūm görülüyorsa telàraf çekerler siz de gelirsiñiz” didi. 

Biraz müsterìó olduú. äabaóleyin Arnavūd Köyü’ne Vaããāf Bey’e gitmişdik, Ùop-Úapu’ya 

gitdiàinden görüşemedik. Bizim meróūme äadberk Òamın’ıñ hemşìresine uàradım, O da 

yoúmuş, kerìmesi Behice Òanım pek sevindi. Vākıèan òāneleri dar ama ala-úoymaú istedi. 

Maèõeret beyān iderek İstanbul’a geçmişdik. Düşündük, eõān oldu, nereye gidelim. Rāsim 
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Efendi’ye mi, Vaããāf Bey’e mi? Haydi tekrār Vaããāf Bey’e geldik. Pazar-irtesi günü Maèārif’de 

Memnūne Òanım’ıñ oàlu èAli Bey’i aradıú, bulamadıú. Feòāme’d-dìn’iñ ãınıf arúa-daşı 

èAlāe’d-dìn Efendi’ye rast 
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gelmişdik. Bu gece Vaããāf bizi epeyce mütesellì itdi. Ferdāsı äālı günü birlikde Ùop-

úapu’ya gitdik, Óaøret-i Mıãrî Efendimiz’iñ birāderi Aómed Efendi, üçüncü şeyòim Aómed 

Bedre’d-dìn Efendi, Muãliói’d-dìn Merkez Efendi, diğer úabristanda èamucamız èAbdü’s-selām 

Efendi óaøerātını ziyāret itdik. Dāmādıñ rūóuna da bir Fātióa oúuduk. Ùop-úapu òāricinde biraz 

ekmek yedik, şerbet içdik. Yolda Óaøret-i Zekāî’yi ziyāret eyledik. Çapa’da Dārü’l-muèallimāta 

uàradıú. Feòāme’d-dìn, Suèedā’yı gördü. Baèdehū Sirkeci’ye geldik. Vapurla Arnavūd Köyü’ne 

èavdet itdik. Çehar-şenbe günü refìúayı merāú itdiğimizden ãabaóleyin köprüye geldik. Rāsim 

Efendi’ye telàraf gelmiş, biraz müsterìó olduú. Oradan Rifèat’e uàradıú, mektūbuñ øāyiè 

olduàunu söyledi. Feòāme’d-dìn’le Fātió’e geldik. Rifèat’iñ òānesine Feòāme’d-dìn gitdi, gelen 

mektūbu buldular. Dolabıñ üstünden düşüb baèøı yerleri bere olduàundan başúa mektūbda bir 

şey’ yoúdur. Añladık ki Şāhin bizi atlatmış çünki içeruki oùa da úalınlı, inceli sesler geliyordu, 

müsāfirler vardı. Bizim orada bulunmaúlıàımız añlarıñ istirāòatini selb itdi, böyle bir òaberle 

úahve içmeğe bile lüzūm görmeksizin gitdik. Ùabièî añlarda arúamızdan epeyce gümüşdür. 

Bilmem Maúbūle Òanım ne yapdı, zìra ne İzmir’iñ, ne Maànisā’nıñ hiç birine gidilmediği 

añlaşıldı. Her ne ise. 
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Oradan Beşik-ùaş’a èAúaretler’e geldik. æervet Òanım’ıñ Bursa’dan geldiği, kerìmesi 

Faòriye Hānım’ıñ Beylerbeyi’nde Nūre’d-dìn Beylerde olduàunu añladıú. Vapura binerek 

Beylerbeyi’ne ve ãora ãora Óavø-başı’na geldik. Tekyede kimse yoú. Nūre’d-dìn Bey 

geleceğimizi òaber virmekliği tenbìh itmişdi. Çünki vaôìfe iútiøāsınca eve gelmediği günler 

oluyormuş. Ne yapalım şimdi. Faòriye ãabaóleyin gelmiş, gitmiş. Nūre’d-dìn Bey’iñ teyzesi 

imiş bir òanım bizi òānesine aldı. O úadar ikrām ve iltifāt itdi ki memnūniyetimizi naãıl taèrìf 

ideceğimi bilemem. Gerçi ismimizi işitmiş ise de hiç görüşmediğimiz bir òanımıñ bu úadar 

talùìfi óaúìúaten insanı meclūb idiyor. Bize ãıúılmasınlar diye àıramofon getirdi. Şuradan 

buradan ãoóbetler idildi. Şāyet Nūre’d-dìn Bey gelmezse bile ãālıvirmeyeceğini kemāl-i 
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ãoóbetiyle söyledi. Aúşam üzeri Nūre’d-dìn Bey ùālièimize geldi. Birāderi Cemāle’d-dìn Bey de 

me’õūnmuş, O da bulundu. Gece úomşularından Körükcü-başı-zāde èAli Bey’iñ òānesine 

götürdü. Orada telsizi dinledik. Meşhūr muóarirìnden èÖmer Rıøā Bey’le görüşdük, üç buçuàa 

úadar oùurduú. Baèdehū Der-gāha geldik. Penç-şenbe günü Üsküdar’a geçdik. Bir gün evvel 

áāzì-èantāb mebèūåü èAbdü’r-raóìm Lāmièî Bey’i görmüşdük, Küçük Çamlıca’da oùuruyor 

imiş, daèvet itdi. æervet Òanım’ıñ da hemşìresinde müsāfir olduàunu öğrenmişdik. Aradıú, 
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bulduú. Faòriye de orada imiş. refìúonuñ mes’elesini añladık. æervet Òanım da biraz 

yanàına çıra ile varır ama biz yine işiñ derecesini añladıú. Oradan Beşik-ùaş’a geldik. Rāsim 

Efendi’de úaldıú. Ben Bursa’ya èavdet fikrinde isem de Feòāme’d-dìn donanmayı görmek 

isteyor. Fi’l-óaúìúa óaúúı da var imş ya. Ben de yalñız bıraúmaú istemedim, ùabièî birúaç gün 

daha úalmaàa úarār virdik. Bu gece yemekden ãoñra Feòāme’d-dìn äabaóatler’e gitdi. Geçen 

aúşam da gitmişdi, o aúşam geldi, bu gece hiç gelmedi. Benimki de faøla meraú ya faúaù 

babalıú, hep fenālıúlar òaùra geliyor; èacabā nerede úaldı, ne oldu? Óālbuki evlādıñ babayı, 

babonuñ evlādı düşündüğü gübü düşünmeyeceğini de bilmez değilim. Cenneti kendime 

cehennem yaparım. Gūyā tebdìl-i hava ideceğiz, tuòaf ùabièatım var, her şeyi kendime èaõāb 

yaparım. Bugün Cumèadır, Bursa’dan çıúalı yiğirmi gündür. 1 Muóarrem ü’l-óaram sene 1346, 

1 Temmūz sene 1305 dir. Cumèa namazını Hamìdiye Cāmièi’nde úıldım. Giderken 

äabaóatler,’e uàradım. Feòāme’d-dìn’iñ orada úaldıàını öğrendim. Namazda cemāèat iki buçuú 

ãaf idi. Cāmiè müzeyyendir, güzel levóalar vardır, bir levóada tekmìl-i Kur’ān-ı Kerìm yazılı 

idi. Mü’eõõinler ve òaùìb o úadar fevúa’l-èāde değildir. Hele birúaç mü’eõõiniñ sesi diñlenir şey’ 

değil. Aya-ãofya’da bulduàum õevú-i rūóānîyi burada bulamadım. Bilmem eski zaman òaùrıma 

geldi. Úırılan kökleriñ te’åìri  
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olmaú gerek. Bir tāriòde oraya gitmiş idim, aman o polisleriñ, øābiùleriñ, süvārìleriñ, 

piyādeleriñ òalúa óaúāretini gördüm de Şāzelì Tekyesi’nde úaçmışdım, didim: “ne èArab’ıñ 

yüzü, ne Şam’ıñ şekeri.” Ne Yıldız’ı isterim, ne de selāmlıàı. Nerede úaldı o debdebe, dārāt. 

Hey gidi dünya hey. Nerede úaldı o iúbāl-perest ãūfîler? Pādişāh beni görsün diye üç sāèat evvel 

úafese úarşu oùurañlar. “küllü şey’’in óālikün ille vecheh”. Namazdan ãoñra Rāsim Efendi’niñ 



 226
 

òānesine geldim. Beşik-ùaş Sarayı öñümüzde, Selìmiye’iñ úarşusuna birçoú vapurlar ùoplandı. 

áāzì bugün gelecek diye bir aydır óaøırlıú var. Ùāú-ı zaferler her ùarafda yapılıyor. Hele 

köprünüñ üstü görülecek şey’. O gün hava pek ãıcaú idi. Bir şey’ naôar-ı diúúatimi celb itdi: 

herkes áāzì’yi úarşulamaàa gidiyor, merākib-i baóriyeden deñiz görünmeyor, eñ büyük 

zırhlılardan ùut da iki çifte piyādiye úadar var. Meåelā o gün şiddetli bir rüzgār olsa idi veyāòūd 

rüzgār yoú faúaù çoluú çocuú yeñi ùoàmuşdan tut da èömr-i ùabìèîsine yetişmiş yüz yiğirmilik 

erkek úadına úadar var. Havonuñ ãıcaúlıàından, güneşiñ óarāretinden çoú kimse muøùarìb ve 

müteeååir ve belki óasta da olurdu. Müneccìmiz geliyor, bizi esāretden úurtaran áāzì geliyor 

diye herkes yollara dökülmüş, deñize çıúmış. Lākin Úudret-i Óaúú 
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havada bir óareket olmadıàı gibi òafìf bir bulut da güneşi setr itdi. Güneşden gelecek 

øarardan da òalú viúāye idildi. “Allah Allah” didim. Bu õātda bir te’bìrāt-ı maènevî var. Öyle ya 

olmasa böyle olur mu? Òalúıñ teveccüh-i şāmmesi de var. İşte bu iúbāliñ mertebe-i úuãvāsıdır. 

áāzì’niñ vapuru aùalardan göründü. Deñiz de çarşaf taèbìrine mā-ãadaú oldu. Beş altı yüz biñ 

òalú úarada, deñizde úaynaşıyor da biri çìnenmiş yāòūd araba çarpmış, úāyıú devrilmiş gibi 

hiçbir vaúèā işitmedim. Tabièî olsa işdirdik. Selimiye’den ùoplar atıldı. Araùfarel yaùı bir iki 

inbisāù ile parúa ùoàrı gitdi. Oradan Üsküdār öñünden, Beylerbeyi ùarafından Beşik-ùaş’a geldi. 

Añı taèúìben úırú elli vapur resm-i geçìd ùarzında öñümüzden geçdi. Aúşam oldu. Óaúìúaten 

İstanbul nūra àarú oldu. Şimdiye úadar hiçbir pādişāóa böyle donanma yapılmamışdır. Birinci 

derecede evvel zaman elektrìú yoú, lāzım gelen anpìller yanmamış da ùayyāre ile Urupā’dan 

ampìl getirtmişler. Artıú úaç milyon elektrìú fenārı vardı bilmem. Úaravezerler, şirket vapurları 

hep elektrìúle donanmaya iştirāú iderek donanmış, hep öñümüzden geçiyor. Sinema seyr ider 

gibi. Zìrā ses işidilmeyor, yalñız havada elektrìú fenārlarıyla donanmış bir şekl geçiyor. 

Birbirini taèúìb iderek öyle bir vaøèiyet ki dìl ile taèrìf, úalemle 
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tavãìf olamaz, görmeğe muótācdır. Ben bir iki donanma gördüm; meåelā Alman 

İmparaùoru’nuñ her iki gelişinde de İstanbul’da bulunmuşdum. Nerede o, nerede bu? O, mā-

beyne yaranmaú, òoş görünmek içūn riyā-karāne idi. Bu öyle mi ya? Bunu millet cān u 

yürekden yapıyor. Naãıl yapmaz ki? Düvel-i muèaôôamonuñ eñ azılılarından üç dört devlet 
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İstanbul’u benimsemişken ānları oradan defè itmek, milleti úurtarmaú ne úuvvetdir, ne 

himmetdir? Şāyān-ı şükrān değil midir? İşte İstanbul da bu vaôìfesini ìfā idiyor. Deñizi bu 

aúşam böyle gördük. Artıú úarada ne oldu bilmem. Bey-oàlu, áalata, Boàaz-içleri, İstanbul, 

Üsküdār ùarafları görmeğe sezā. Ara ãıra fişenkler atılıyor, görüyoruz, vapurlardan èumūmî bir 

düdük ãadāsıdır gidiyor. Ne tuóaf, inceli, úalınlı sesler, kimi canavar gibi uluyor, kimi kedi 

mavlayor, yanàın úolaları donanmış. Gece sāèat altıda yatdım, ãabaóa úarşu uyandım, óālā 

şenlik devām idiyordu. Bugün Cumèa irtesidir. Rāsim Efendi’den çıúdık, tramvayla Fātió’e 

geldik. Oradan Sulùān Selìm’e girub cāmiède iki rekèat taóiyyetü’l-mescid úıldım. Bu cāmièiñ 

úubbesi Aya-ãofyonuñkinden daha geniş imiş. (Bunuñ değil, Edirne’deki Sulyan Selìm 

Cāmièi’niñdir) Feòāme’d-dìn Güzìde Òanım’ıñ òānesini buldu, birlikde gitdik. Aúşama úadar 

oùurduú. Birāderi polis Sūdì ve hemşìresi Bedriye Òanım’ıñ zevci Óüsnî Bey’lerle görüşdük.  
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Biraz úahve altından ãoñra Fenār İskelesi’ne geldik. Úayıúla köprüye, oradan yeñi 

posta-òāne úarşusunda ticāret-òāneye gitdik. Güzìde Òanım birādere mektūb yazdı. Aúşam 

eõanında maàāzadan çıúdık. Elektrìúler yanmaàa başladı. O ùāú-ı zaferler, maàāzalar üzerinde 

elektrìú fenārları İstanbul’u gündüze döndürmüş. Sirkeci’de Úonya Loúanùası’na geldik, biraz 

yemek yedik ama evvelce çay ile úurābiye yediğimden pek de iştiham yoúdu. Baèdehū köprüye 

gitmeğe başladıú. Yolda Vaúıf Òan, Ticāret Oùası, Ticāret Banúası ve sāir mebānìde biñlerce, 

yüz biñlerce elektrìúler, köprüdeki ùāú-ı zaferler, deñizdeki donanan vapurlar, parú, úız úulesi, 

áalata, Bāyezìd Úuleleri, mināreler tekmìl donanmış. Görmek lāzım efendim, görmek! 

Taãavvurla bile añlaşılmaz.  Didim bizim ùāliè, her vaút yār olmaz ma bu defèa óaúìúaten 

baòtiyārmışım ki şimdiye úadar emåāli görülmediği gibi belki bir daha da görülmesi mümkin 

olamayan böyle bir donanma gördük. Köprüden yavāş yavāş, eùrāfı seyr iderek Ùop-òāneye 

geldik. Bir èarabaya bindik, Beşik-ùaş’da indik. Õāten ilerūya da ãālıvirmeyorlar. Gerçi herkes 

áāzì’ye ãamìmiyetinden èacabā görebilir miyim? Çıúacaúmış, gelecekmiş gibi sözlerle ümìde 

düşüyorlar ama dünya bu, ne vicdānsız adamlar var. Bevvāl-i zemzem gibi kimseler bulunabilir. 

Bunuñ içūn uyanıú bulunmaú lāzımdır. İşte böyle bir şedìd muóāfaôa içūn Beşik-ùaş’dan ilerūya 

ãalıvirmeyorlar. Biz de indik. Oronuñ ùāú-ı zaferi de pek güzel idi.  
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Dirken fenār alayı başladı. áazetelerde tafãìl olunduàu üzere her ãınıf eãnāf, 

mektebliler, belediyeciler arasında 150 yaşında meşhūr Zāro Aàa eùrāfa iltifātlar beõl iderek, 

baèøı èarabadaki süslü úız çocuúları elleriyle òalúa būseler ikrām iderek òalúı memnūn 

idiyorlardı. Alayıñ òitāmında arúa cihetden Gümüş äuyu cihetinden Taúsim’e çıúdıú ama, ben 

bilirim nasıl çıúdıú. Yüz elli ayaúdan ziyāde merdiven (nerd-bān) ile çıúdıú. Úarañlıúda óerifiñ 

biri ayaàıma baãdı, pek de acıdı, ãoñra parmaàımıñ ùırnaàı úırıldıàını añladım. Birúaç ay ãoñra 

ùırnaú deñişdi. Taúsim, oraları da taèrìfe gelmez ãūretde tezyìn idilmiş. Taúsìm’de bir 

muóallebici dükkānına girdik. Güzìde Òanım’ıñ birāderi Óaúúì Efendi otomobil ile gelecek 

imiş, şehr-emānetine èāid otomobillerden birisi onuñ idāresinde imiş, gelemedi, bilmem hangi 

me’mūru Maúrì Köyü’ne götürmüş. Biz başúa otomobil bulduú. èAbdü’l-úādir Bey ūãūlünü 

biliyor, sāèatine baúdı, altı buçuú. Köprü, Bāyezìd, Fātió ùarìúiyle Sulùan Selìm’e geldik. Faúaù 

ne ayaúlarda úuvvet, ne dizlerde ùāúāt úaldı. Biz tebdìl-i havaya geldik ama uyúusuzluú, 

yoràūnluú daha øaèìf düşürdü. İki buçuú sāèat úadar uyumuşum. Feòāme’d-dìn’le berāber 

yatıyoruz. Ne çāre ki benim muètādım yalñız yatmaúdır. Buña uyúu dimezler, bayàınlıú dirler. 

äabaó úahve altından ãoñra Fenār’a indik. äālıvirmek istemeyorlar faúaù  
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gidecek yerlerimiz çoú olduàundan müsāèid zaman bulursaú geliriz diye vaèd iderek 

çıúdıú. Bugün Pazardır. Cibali’den Yemen İskelesi’ne çıúdıú. Hava çoú ãıcaúdı. Nefes almaú 

imkānı yoú. Pek müzeyyen olan Rüstem Paşa Cāmièi’nde öyle namazını úıldıú. Ben imām, 

Feòāme’d-dìn müeõõin olarak, birúaç da cemāèat var idi. Baèdehū Rāsim Efendi’niñ 

maàazasına geldik. Faúaù ãıcaúdan ùurmaú, oùurmaú úābil değil, hiç rüzgār yoú, nefes 

alınmayor. Maàazadan Rāsim Efendi’yi, dayı-zādesi bizim adaşı alaraú köprüye geldik. Boàaz-

içi’ne gidüb hava alacaàız. Óālbuki vapurda o úadar àalabalıú var ki, dimek herkes bizim gibi 

nefes almaàa gidiyor. Ayaúda úaldıú, ãoñra bir yer bulduú. Boàaz-içi’nde rüzgārdan 

ùurulmazken o gün rüzgārdan geçdik vapuruñ sürèatinden bile rüzgār óāãıl olmayor. Óayretde 

úaldım, Úavaúlara úadar gitdik, orda da rüzgār yoú, aúşama döndük. Biraz serìnlik baãdı. 

Köprüye çıúdık, bu gecede donanmayı seyr itdik. Ùop-òāneden tramvaya bindik, Beşik-ùaş’a 

geldik. Gece sāèat üçde òāneye geldik. Baède’ù-ùaèām yatdıú. Pazar-irtesi günü ãabaó on 

buçuúda uyandım. Baède’ù-ùaèām köprüye geldim. Oradan müskirāt baş-müdìri Süleymān 
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Efendi, Óāfıô Úadrî Efendi, èAli Rıøā Bey’iñ maòdūmu Nihād Beyler’le görüşdük. Orada bir 

úahvede oùurduk. äoñra èArablar Cāmièi’ne geldik, úule dibinden geçdik. 
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İkindiyi èArablar Cāmièi’nde úıldıú. Cihan-gìr Şeyòi Emìn beni ùanıdı, geldi, oùurduú, 

birer úahve içdik. Feòāme’d-dìn Sāre Òanım’a gitmeği pek arzu idiyordu, olmaz didikce me’yūs 

oluyordu, pek de canım istemeyerek iõin virdim, Maçúa’ya gitdi bende Arnavūd Köyü’ne. Faúaù 

tramvayda óerifiñ birisiniñ óaãır şabkasınıñ öñü başıma çarpdı, az daha yarılacaúdı. Gece 

Vaããāf Bey’de úaldım, Feòāme’d-dìn oraya gelecekdi, gelmedi. Ben de Evúāf Müzesi’ne 

geçmek üzere çıúdım. Tramvayla köprüye, oradan Süleymāniye’ye geldim. Müze, úapalı imiş. 

Tiryākì Çarşusu’nda tiryākìce bir úahve içdim. Oradan Süleymāniye Cāmièi’ne girdim. Tekrār 

ölçdüm; 82 eñ, 86 boy var. Cāmiède óaùırātımı yazdım. Öyle eõānı oúunuyor, namazı úıldıúdan 

ãoñra Óacı Şevúî’ye uàradım. Biraz úart aldım. Bāyezìd’dan Dìvan Yolu’na çıúdım. Efúāf’a 

uàradım, Niyāzî Bey’le, Amasya müverriòi Hüsāme’d-dìn Efendi ile görüşdüm. Oradan Şehr-

emāneti’nde Óāmì Bey’ e uàradım. Gelurken úarnım acıúdı, bir simid aldım. Köprülü Kütüb-

òānesine girdim. Sulùan-aómed’e geldim. İkindi oúundu. Úoca Sulùan-Aómed Cāmièi’nde 

imamdan başúa yedi kişi idik. Süleymāniye’de yiğirmi otuz kişi var idi. Aya-ãofyonuñ arúa 

cihetinden, Müze-i èAskerî öñünden parúa geldim. Ne ucu var ne bucaàı. Parúıñ diğer 

úapusundan Sirkeci’ye geldim. Mersin Oteli’ni ùutan Fişenkci èAli Bey’iñ oàluyla görüşdüm. 

Tramvaya binerek Beşik-ùaş’a geldim. Feòāme’d-dìn bugün görünmedi, gece de gelmedi. 

Canını esirgemeyen bir babaya  
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úarşu böyle lā-úayd úalışına canım ãıúıldı ama ne dirsiñ. Çocuúluú, gençlik. Bu gece de 

gelmedi, merāúım daha ziyādeleşdi. Bursa’ya geleceğim, O’nu bıraúsam bir dürlü, bıraúmasam 

bir dürlü. Çehar-şenbe günü uyúu ùutmadı. äabaó namazından ãoñra biraz yatdım, onbir 

buçuúda tekrār úalúdım. èAúaretler’e gitdim. Òāneniñ numrosunu unutmuşdum, dükkānlara 

ãordum, bilen yoú. Ôannen elli bir numroyu çaldım, hiõmetci geldi, iãābet itmişim. äordum, 

“evet burada, daha uyuyorlar” didi. Bursālı Óacı Vāóid’iñ Kemāl Bey’e rast geldim. Berāber 

tramvaya bindik, áalata’da ticāret-òānesine gitdik, bir çay içdik. Baèdehū köprüye àuruşu 

baãdırdıú, İstanbul’a geçdim. Amasya Oteli’ne uàradım, èAbdü’l-úādir Bey’e de uàradım, 
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bulamadım. Nūr-ı èOåmāniye’de öyle namazını úılmaú niyetinde iken birisi yanımda úıã úıã 

gülüyor, bir de baúdım bizim óāla-zāde. Çarşu içūnden geçdik, Bāyezìd’da birer úahve içdik, 

tekrār çarşu içūne urladıú. Çocuúlara münāsib bir şey’ alalım didim. Ne çāre ki benim 

beğendiğimi Óacı Bey beğenmedi, Onuñ beğendiğini de ben beğenmedim. Böyle böyle çarşu 

bitdi. O’nuñ beğendiği meåelā eñ aşaàı yüz liralıú şeyler. Ben naãıl beğenirim? Çarşu dökündü, 

geruya da dönmedik, oradan ayrıldıú. Ben Nūr-i èOåmāniye’de niyetim vechile öyleyi úıldım. 

Baèdehū çarşu içūnden Bāyezìd’e çıúdım. Yaàmūr da aldırdı, ãır-ãıúlām oldum, cāmièe girdim. 

Veliyyü’d-dìn Efendi Kütüb-òānesi’nde biraz defterlere baúdım, bir iki kitāb müùālaèa itdim. 
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Oradan Lāleli apartumañlarından Ùāş Tekyeler Şeyòi Kemāl Efendi’yi aradım, 

bulamadım. Úoca Rāàıp Paşa Kütüb-òānesine girdim. Óaúìúaten òoş tertìb idilmiş. Oradan da 

Aú-saray’a geldim. Biraz süd, ekmekle úahve altı itdim. İkindi namazını Vālide Cāmièi’nde 

úıldım, müeõõinleri güzel ãadālı idi, cemāèat üç ãaf oldu. Tekbìr ve tesbìó aldılar. Süleymāniye 

ve Sulùan-aómed’de bidèat diye mi, tenhā diye mi o èādetleri úaldırmışlar. Cemāèat de daàılmış, 

teşvìú ve teràìb uãūllerini úaldırdıúca öyle olur. Baèdehū tramvayla Beşik-ùaş’a geldim. 

Feòāme’d-dìn gelmiş, gitmiş. Baède’ù-ùaèām üçde yatdım. Dörtde Feòāme’d-dìn gelmiş. Sāèat 

yedide úalúdım, artıú uyuyamadım. Onbiri çaryek geçe otomobile bindik, salona geldik. Deftere 

baède’l-úayd vapura geldik. Bugün reúābet var idi, on àurūş Mudanya Zaferi ki eski Paşa-

baàçe’dir. Úırú güğerte, elli úamara olmaú üzere Baş Aàa Vapuru olub Nìlüfer yüz yetmişten 

aşaàı inmeyor. Biz “òayru’l-umūri evsaùuhā” didik, Baş Aàa’ya bindik. Vāúıèan Mudanya 

Zaferi’nden büyükce ama Nìlüfer’iñ yanında büyükce ãandal úadar úalıyor. Maèa mā fìh hava 

pek güzel, deñiz çarşaf gibi. Rāsim Efendi ve yeğeni ile birlikde geldiler, bileti aldılar, vedaè 

idüb gitdiler. İkiye çar-yek úala óareket itdi. Sāèat altı buçuúda Mudanya’ya çıúdık. İskelede 

Tāyān’ı bulduú, ùoàān ismindeki otomobile bindik. Bir sāèatde yaènì sekize çaryek úala 

òānemize lehü’l-óamd vāãıl olduú. 7 Muóarrem ü’l-óaram sene 1346 ve 7 Temmūz sene 1927. 

Yiğirmi altı günde èavdet itdik. 
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Bursa’da dāòilî baèøı vuúūèāt oldu. Dāru’l-fünūn müderrislerinden Meómed èAli èAynî 

Bey àıyāben Vaããāf Bey’den baèøı aóvālimizi işitmiş, geldi, görüşdük, bir iki nuùúunu taòmìs 
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itdik. 3 Rebìèu’l-āòir sene 1346. Dıraóşān Dārü’l-muèallimān’a 5 Rebìèu’l-āòir sene 1346 

devāma başladı. 3 Receb sene 1346 tāriòinde ãabaóa úarşu sāèat on ikide úıbleden ùoğrı øiyā-dār 

bir cism ôuhūr itdi, civār köylerle berāber Bursa’dan da müşāhede idilmişdir. Bugün Marmara 

Vapuru, Sevinç Vapuru’nu batırdı, yüzden ziyāde telefāt vuúūè buldu. 3 Receb sene 1346. On 

sene evvel tütünü bırakırsam diye neõr itdiğim orucu ìfāya başladım, el-óamdü li’llah muvaffaú 

da oldum. 18 Şaèbān sene 1346 tāriòinde òuùbeleriñ mevèıôasını Türkçe oúuduk. Elān baèøı 

mebèūåān iètirāø itmekdidir. Ne ceóālet! èArabça bilmeyenlere èArabça mevèıôa ìrādı ne 

dimekdir? Maúãad nedir? Óālā añlamayorlar. 18 Şevvāl sene 1346 tāriòinde birāderiñ bir 

müsāfirinden ùolayı birāderim Óaydar Efendi’yi, dāmādını, faúìri, óāla-zādeyi, Úara Kedi 

İmamını der-dest itdiler. Bir óafta polis idāresinde úaldıú. Kitablarımı, evrāúımı tekmìl taóarrì 

itdiler. Elde ettikleri eåerlerim mūcib-i maóôūôìleri oldu. Altı gün ãoñra taóliye olunduú. Tuòaf 

mes’ele, şimdiye úadar hiç siyāsetle iştiàāl itmedim çünki mesleğim değil, me’mūr değilim, 

èasker değilim, óarb u êarbe muútedir değilim. Bilmem naãıl tecellìdir ki devr-i esbaúda bizi 

muòālif èadd iderler, vaùan-perver dirler, Avrupa’ya firār idenlerle muòāberātım var ôannında 

bulunaraú polisler yan baúarlardı. İèlān-ı meşrūùiyetden 
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ãoñra da muètedil muóāfaôa-kār ôannında bulundular. Eñ mefèūl ve eñ meşrūè 

Cumhūriyet devrinde ise daha Cumhūriyet’den on sene evvel muùlaúiyet èaleyhinde 

bulunduàum óālde beni pādişāh ùaraf-dārlıàıyla müthem iderek altı gün polis idāresinde úaldım. 

Bereket virsin polis müdìri olan õāt munãıf ve vicdānî olduàundan āåārımdan ve áāzì Paşa 

óaúúında Bursa’ya geldiğinde úudūmiye olaraú söylemiş faúaù óissiyātımdan èibāret olmaàla 

riyā-kārlıàa óaml olmamaú üzere neşr itmediğim ve taúdìm eylemediğim manôūme de evrāú 

arasında bulunmaàla kendusunda óāãıl olan úanāèat ve vicdāniyet üzerine maúāmāt-ı lāzımeye 

mürācaèatla taóliyemiziñ müsāèadesini istióãāl iderek fevúa’l-èāde óürmetle sebìlimizi taóliye 

itdi ki mūcib-i şükrāndır. 21 Õi’l-hiccede Rus müsteşriúlerinden Vladimir isminde bir õātı 

Cāmiè-i Kebìr müeõõinlerinden èĀkif Efendi getirdi. Türkçe biliyor, Lāmièi Çelebì’yi merāú 

itmiş. Bir úaç gün geldi, gitdi, ùarìúat óaúúında epeyce maèlūmāt aldı. Maèa mā fìh Lāmièì 

Çelebi vesāir meşāhiriñ úabirleriniñ, mezārlarınıñ óāl-i òarābìsinden adamıñ yanında maócūb 

úaldım. 4 Muóarrem sene 1347 esbaú Bursa Vālìsi Reşìd Paşa Nìs Şehri’nde vefāt itmiş. 
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Bursa’ya epeyce òidmeti vardır; caddeler açdı, Gök-dere äuyu’nu borularla isāle itdi. 13 

Muóarrem de Cāmiè-i Kebìr’iñ kilimleri silkildi. Belki úırú elli senedir yıúanmayan zemìn 

yıúandı. Bizim İnegöllü Sarāç Meómed Efendi geldi, irtesi gün gitdi. Bizi de her vaút daèvet 

ider ùururdu. Feòāme’d-dìn’iñ mekteb taèùìlinden istifāde iderek ferdāsı biz de gitmeğe úarār 

virdik. 
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İNEGÖL’E èAZİMET VE ÇİTLİ’Yİ ZİYARETİMİZ 

6 äafer sene 1347 ve 9-22 Temmūz sene 1306/1928 Pazar günü sāèat beşe on úala 

Bursa’dan óareket ve Aúãu’ya vaãıl olduú. Yiğirmi daúìúa ãoñra èazìmet, yediye on úala 

İnegöl’e muvāãalāt eyledik. İnegöl çoú òoşuma gitdi. èUmūmîyeti iètibāriyle caddeleri 

Bursa’dan genìş ve temìz gördüm. Saraç-òānede Meómed Efendi’yi bulduú. İsóaú Paşa 

Cāmièi’nde öyle namazını úıldıú. Úarşusunda kütüb-òāneye girdik, biñ üçyüz úadar kütüb-i 

mütenevvièa var. İkindiye úadar orada úaldıú. Baède’ã-ãalāt beş-yol aàzındaki Çıñarlı Úahve’ye 

gitdik. Oradan Úavaúlar denilen maóālle giderek on bire úadar oùurduk. Óaúìúaten o mevkiè pek 

güzel, feraó-fezā bir maóāl. Aúşam òāneye geldik, Meómed Efendi’niñ vālidesi pek memnūn 

oldu, ne yapacaàını şaşırdı. Yatsuya İsóaú Paşa Cāmièi’ne gitdik. Namazdan ãoñra Jandarma 

Dāiresi yanındaki baàçeli úahvede üçe úadar oùurduú. Baèdehū òāneye geldik. Pazar-irtesi günü 

irken uyandım, esāsen gece de geç yatmışdıú. Úavaúlar mevkièine geldik, öyleye úadar oùurduk. 

Oradan kütüb-òāneye ve cāmièe geldik. Namazdan ãoñra Meómed Efendi’niñ dükkānında biraz 

úahve altı itdik. Biz orada iken Úara Kedi’niñ oàlu geldi, meğerse èakerliğini ìfā idiyormuş. 

Baèdehū Çıñarlı Úahve’ye gitdik. Feòāme’d-dìn’iñ eski müdìri orada imiş, görüşdüler. Telàrāf-

òāneden úart aldıú, Bursa’ya gönderdik. Yolda bir merkeb èarabası gördük, ãıpası da var, deróāl 

Dıraòşan èaúlımıza geldi. Úavaúlı mesìreye geldik. Aúşam üstü Meómed Efendi, vālidesi, 

èāilesi, arkadaşı èOåmān da geldiler, biraz nevāle getirmişler, dere kenarına gitdik. 
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Óürmetler arasında gece üçe úadar oùurduú, baèdehū èavdet itdik. äālı günü ãabaóleyin 

üçde èarabaya bindik. İki sāèat, bir çaryekde Çitli maèden suyunuñ menbaèına geldik ancaú òāin 

Yunan yollarını bozmuş, úoca bināsını yıúmış. Eczācı Rüşdî Bey me’mūran oraya gelmiş, 
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ãuyuñ etrāfını örtmüşler, temizlemişler, yavaş yavaş ièmārına çalışıyorlar. Meómed Efendi’niñ 

tenbìhātına raàmen ne çay, ne de úahve almışlar. Çitli’de dört yerden su aúıyorsa da ortadaki eñ 

úuvvetlisidir. Sekizde yemek yedik. Ùoúuzda óareket itdik. İki sāèat on daúìúada İnegöl’e 

èavdet itdik. Çitli’de şu manôūmeyi söyledim: 

 

İnegöl’de Mā-i Çitlì denilen mevkiè güzel, 

Olsa da emåāli nādir bì-bedeldir bì-bedel. 

 

Mevkièi èālì olub her ùaraf mer’ì olur, 

Muètedil olmuş havası, böyle yapmış lem yezel. 

 

Olmuş èaynıyla şifā bu Çitli’niñ maèden ãuyu 

Çoú da içse nefèi vardır mièdiye virmez óalel. 

 

Her ùarafdan bu sudan içmek içūn züvvār geliyor, 

Defè ider derdi vücūddan, maóv olur her bir èilel.  

 

Hamdü li’llah Şemsî-i Mıãrî de geldi içdi ãu, 

Ol maóālde söylemişdir böyle bir manôūm àazel. 

8 äafer 1347 äālı, 11/22 Temmūz sene 1306/1928 sāèat 9. 

Holyāt deyorlar bir ılıca varmış, arzu itdim faúaù tedāriksiz geldik. Çitli’ye yaúìn imiş, 

oraya úadar otomobil, èaraba gidemeyormuş. İnegöllüler’den işitdiğime naôaran te’åìrāt-ı 

şifāiyesi òayret-fezā, èādetā óāriúa-āsā imiş. 
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İn-şā’allah Óaúú nasìb iderse gideriz. Çehar-şenbe günü ãabaóleyin Úavaúlar nām 

maóālle gitdim, çoú òoşuma gidiyor. Aúşam ãabaó oraya gitdim. äabaóleyin pek òoş idi, óattā 

bir iki manôūme söyledim, birisi oronuñ óaúúındadır. Buraya yazmaàı münāsib gördüm: 
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İnegöl’de cennet-āsādır Úavaúlar mevkièi, 

Bir ùaraf ãahrā-y-ı vāsiè, bir cihetde ãu aúar. 

 

Ābı òoş àāyet, havası muètedil cennet gibi, 

Şeş cihetden rūóa taósìn eyler ãafā-y-ı rüzgār. 

 

Bu şehir òoş bir şehirdir, muntaôamdır yolları, 

Çiftcisi çoúdur, ekinler pek güzel mevkièi var. 

 

Óaúú Teèālā cümle İslām beldesin maófūô ide, 

Keyd-i aèdā, şerr-i düşmondan emìn ve pāy-i dār. 

 

Ser çeküb eflāka olmenzilde eşcār-ı úavaú, 

Baàçesinden görünüyor úudret-i perverdikār. 

 

Dürlü renklerle müzeyyendir çiçekler çoú güzel 

Úuşlar ötmekde, figān itmekde èāşıú ãad hezār.  

 

Her zerreye baúsa çeşmim úudret-i Óaúú görünüyor, 

Şemsî-i Mıãrî’yi óayrān itdi ãunè-i gerd-kār. 

9 äafer sene 1347 Çehar-şenbe ãabaóı Sāèat 12.  12/25 Temmūz sene 1306/1928 

İnegöl’de Úavaúlar’da. 

Baèdehū Feòāme’d-dìn’ le äıdıúa Òanım geldi, biraz ãoñra òāneye èavdet itdik. Öyle 

namazını Úāsım Efendi Cāmièi’nde úıldım. Mūmā ileyhiñ terceme-i óālini yazdım yolladım. 

Kendisi Anùaúyalı’dır. Cevāhiru’l-eòbār isminde mevèıôadan bir eåeri vardır. 906 tāriòinde 

te’lìf itmişdir. Meşāyıò-ı Óālvetiye’den èİzze’d-dìn Úaramānî’ye müntesibdir. 941 tāriòinde 

İnegöl’de vefāt itmişdir. İnegöl’de birúaç cāmiè varsa da eñ meşhūr ve cemāèati mevfūr olan 
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İsóaú Paşa’dır. Bu, Fātió muèāãırìndendir. èĀilesi de orada medfūndur. Pek yaúında Yıldırım’ıñ 

bir cāmièi varsa da maóālle içūnde úalmış, 
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Cumèa’dan başúa namaz ôannım úılınmayor. Sāèat yedide otomobil bulduú, ùoúuza 

yiğirmi úala Bursa’ya dāòil olduú. Yolda iki gün evvel úaøā-zede otomobili gördük. Yollar iyi 

ise de şoförüñ èadem-i diúúati bu úaøānıñ vuúūèuna sebeb olmuş. Óafıø-ı Óaúìúì cümlemizi 

muóāfaøa buyursun. 9 äafer sene 1347 ve 16/25 Temmūz sene 1306/1928 Çehar-şenbe 

Bursa’ya èavdetden ãoñra Feòāme’-dìn’iñ geçen sene İstanbul’uñ dādı damaàında úaldıàından 

gitmek istedi. Ben pek müsāèade itmediğim óālde O zorladı. Nihāyet 13 äafer sene 1347 

tāriòinde gitdi. Birúaç gün merāú itdim, bir mektūb alabildim. Ben de 3 Rebìèu’l-evvel sene 

1347 ve 19 Aàustos sene 1306/1928 Pazar günü birāderim Şerāfe’d-dìn Efendi’niñ nezdine 

gitmeğe úarār virdim ve óareket itdim. 

URLA’YA İKİNCİ SEYĀÓATİM 

äabaóleyin sāèat birde óareket, ikide Çatal Aàıl, üçü çaryek geçe Ulu-abād’a, dördü on 

geçe Kirmastı’ya vāãil olduú. Kirmastı’da biraz diñlendik. Meómed Nūrî Efendi úaç günlerdir 

Bursa’da idi, óattā aúşam bize medèūvv olduàu óālde Bedre’d-dìn Efendi ile birlikde bizim èAli 

Efendi’de birleşmişdik. Ùabièî Kirmastı’da olmadıàından añlarıñ ùarafına geçmedim. Köprü pek 

güzel olmuş. Eğer didiğim vechile dereniñ her iki cihetine binālar yapılırsa fevúa’l-èāde bir 

şehir olur. Göl ile de ittiãāli vardır, úayıúlar, ufaú vapurlar işlemeğe başlarsa çoú güzel olur. 

Beşde tekrār yola çıúdıú. Altıda äuãàurluú Úaãabası’na geldik. Yarım sāèat ãoñra óareket itdik. 

Yolda lastìú taèmìrinden  
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ùolayı biraz teeòòurāt ile ona çaryek úala Balı-kesr’e dāòil olduú. ëarb èAli Oteli’ne 

indik. “Bu ëarb èAli kimdir?” didim. äāóibi onuñ dört beş baùın evvel gelen õātıñ sülālesi imiş, 

“áazāndandır” didi. “Pek şiddetli êarbı varmış da onuñ içūn èAli gibi êarbı úuvvetli dimişler” 

didi. Óālbuki civār köylerde èAli nāmında da bir köy var. Faúìriñ ôannına úalırsa eski zamanda 

baèøı ùarìúatlerde èale’l-òuãūã Hind ve Òorasan’dan gelen meşāyıò ve dervìşānda bir uãūl var idi 

ki gerçi şimdilerde bizim cihetlerde úalmadı ama yine Hind ve Òorasan’da yine bu uãūl cārìdir 
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ki ùarìúate intisāb iden ehl-i iúrāra muùlaúā èAli ismiyle bir şey’ ilāve iderek ùarìúat ismi 

viriyorlar. Meåelā Nūr èAli Baba Sivas’da meşhūrdur. áulām èAli ki Ùarìk-i Naúşibendiye’den 

èAbdu’llah ed-Dihlevî Óaøretleri’dir. Faúìriñ bizim tekyeye gelen seyyāóìnden duyduğum 

isimlerde Berú èAli, Şems èAli gibi isimler de vardır. Şu óalde Balıkesr’deki bu õātlar böyle 

olması vārid-i òaùr olmuşdur. Otelde bizim Midillili Naôìf Efendi úaynı Zaànos Paşa Cāmièi’niñ 

İmamı èAbdü’l-laùìf Efendi varmış, otele de óiããe-dārmış, bizi ùānıdı. Naôìf Efendi’niñ .............. 

sene tāriòinde vefātını añlatdı. O vāsıùa ile ùarìk-i èUşşāúiye’den Ôuhūrî Efendi ile buluşduú ki 

evvelce Bursa’da görüşmüş idik. Onuñla oùururken müftî efendi geldi, òoş bir õāt. Muúaddimen 

Bursa’da ùalebe iken bizim Tekyeye çoú gelmiş ve õikirde bulunurmuş. Baède’ù-ùaèām Cāmiè-i 

Kebìr’e geldik ki Balıkesr’iñ eñ güzel ve büyük cāmièi budur. Bursa’daki 
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Úayàān Cāmièi’ne biraz beñzese de daha büyükdür. Cāmièden ãoñra oteliñ öñünde 

biraz oùurduú. Bizim meróūmuñ Naôìf Efendi’niñ oàlu Şemse’d-dìn Efendi geldi. Üç úardāş 

imişler, ãaf-dil, òoş bir çocuú. Pazar-irtesi günü üç buçuúda Balıkesr’den óareket itdik. Oraya 

úadar çocuú geldi. Bir de Feòāme’d-dìn’iñ Dārü’l-muèallimìn úurãunda arúa-daşı Óāfıø Muãùafa 

Efendi de hiç bıraúmadı, trene úadar getirdi. Dört, Çuúūr Óüseyin, beşe yiğirmi úala sekiz tünel 

geçerek äoàucaú, beş buçuúda iki dāne uzunca tünel geçerek Giresūn, altıda Yeñice 

İstasyonu’ndan ãoñra äoma, yedide Úırú-aàaç, yedi buçuúda Óarùa, sekizde Süleymānlıú, sekizi 

çaryek geçe Aú-óiãār, sekiz buçuúda Òanlıú’a ùoúuza on úala Úapaúlı, ùoúuzda Úayışlar, 

yiğirmi geçe İsóaú Çelebi, ùoúuz buçuúda äarı-óanlı, ona çaryek úala Úara-aàaçlar, onda 

Maànisā, yiğirmi geçe Óoroslu, on buçuúda Murādiye, onbirde Emìr èAlem, on geçe 

Menemen’e, onikiye on úala Ilıca, eõanda Çitli, birde lehü’l-óamd İzmir’e dāòil olduú. Bir de 

baúdım birāder gelmiş. Çoú şükür úavuşduú. Geçen def‘a yolda ãular içdiğim içūn pek ãıúındı 

çekmişdim. Bu ãefer hiç bir su içmediğimden güzelce geldim. Ùoàrıca Kemaólı Oteli’ne geldik. 

O gece orada úalaraú ãabaóleyin biraz süd, úahve, çay içerek äālı günü sāèat beş buçuúda 

Urla’ya dāòil oldum. Birāderim bir otomobil getirdi, ùoàrıca baàa gitdik. Óūriye Òanım görür 

görmez úoşa úoşa geldi, ‘ah aàabeyim’ diye aàlamaàa başladı. Hani çocuúlar deyor. Óālbuki 

hep berāber gelmek her vechile müşkildir, maãraf aàırdır. Ne ise añlatdım. 

326 



 237
 

Baà şehre iki biñ beşyüz adım úadardır. Faúaù cennet-āsādır. Geçen sene üzümsüz idi, 

bu sene üzüm vaútinde geldik. Çekirdeksiz çoğu, başúa  envāèı da var. Ufaú bir köşk, evvelce 

èaúreb var imiş diye biraz yadırgadıú ama óamd olsun Óaúú muóāfaôa itdi. Deñiz bir cihetden 

görünür, bir ùarafdan da ùaàlar, baàlar görünüyor. Bir de ufaú ãu olsa işte dünyada bir cennet 

numūnesi. Şehir ãıcaúdan yanıyor, orada küfūr küfūr rüzgār. Çehar-şenbe, Penç-şenbe günleri 

hep baàda oùurdum. äabaóleyin biraz üzüm yedim, faúaù gözüm hep yolda. Posta günü oldu mu 

èacabā Feòāme’d-dìn gelecek mi deyorum. Ben Bursa’da otomobile binerken İstanbul’dan bir 

telàrāf çekmiş, geldi. “Çehar-şenbeya te’òìr idiñiz, geliyorum” dimiş. Cumèa günü Urla’ya 

gitdim. Cāmiè-i èAtìú denilen İbrāhìm Bey Cāmièi’nde Cumèa’yı úıldıú. Òoca Şerìf Efendi ile 

biraz oùurduk. äoñra bir Mekkeli imiş görüşdük. Aúşam üzeri baàa èavdet itdik. Bu mevsimde 

heman herkes baàındadır, gündüz şehre gelirler, aúşama èavdet iderler. Aydın’da da incìr 

baàçeleri öyledir ya. Cumèa irtesi, Pazar günleri baàda geçirdim. Burası faøla ãıcaúdır, bereket 

virsun rüzgāra. Feòāme’d-dìn’i bugün de bekledik. Gelmezse artıú gelmeyeceğine úanāèat 

getireceğiz. Pazar-irtesi günü şehre gitdim, aúşama úaldım çünki Leyle-i Mevlūd-i Cenāb-ı 

Peyàamberìdir. Çarşu Cāmièi’nde Mevlūd oúundu. Bir baórde faúìr oúudum. Mièrāc faãlı idi 

ama müteeååir oldum. Hem àurbetde, hem de tekyemiz èaúlıma geldi. Çocuúluúda Aydın’da 

pederim ve vālidem meróūmeleriñ öğrenüb de oúuduúları èĀşıú Yūnus’uñ tevşìòini oúudular ki 
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O óavālìde dimek bu ilāhî menşūr ve meşhūrdur: 

èĀlemler nūra àarú oldu ey yār, 

Muóammed ùoàduàu gece, Allah İlla’llah Hū. 

Mü’min münāfıú farú oldu ey yār, 

Muóammed ùoàduàu gece, Allah İlla’llah Hū. 

 

Òoş, rūóānì bir èālem oldu. Orada da elektrìú yapılmış, mināreler elektrìúle tenvìr idildi. 

Gece üç buçuúda baàa èavdet itdim. Bursa’dan mektūb alamadıàım içūn merāú idiyorum. Çünki 

gelirken be-her-óāl Pazar-irtesi günü gönderiñ dimişdim. Didim “ā,” ben kendime cenneti 

cehennem yaparım. Artıú biñ dürlü düşünce, o canım cennet gibi yerler beni ãıúmaàa başladı. 
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èAcabā onlar beni düşündüler mi ki? Ne gezer. İótimāl ki şunuñ etkisinden úurtulduú didiler. 

Öyle ya, zìrā öyle olmasa elbette beni merāúda bıraúmazlar idi. äālı günü baàda oùurdum, ãoñra 

baàçe-vān baàçesine gitdim.  Müste’ciri Bursālı Zekāî Bey’dir. Çehar-şenbe günü telàrāf 

çekdim. Bu úadar tenbìhe úarşu hiç birinden mektūb yoú. Kāşki Óaydar Efendi’ye çekmeli idi 

diye ãıúılıyorum. İkindi namazını ber-muètād üç kişi ile Úapan Cāmièi’nde úıldıú. İmamı 

mühtedì imiş. Penç-şenbe günü baàda oùurdum. Aúşam üzeri úomşu æābit Beyler’iñ baàına 

gitdik. Gece donanma oldu, fişenkler, daòmeler, mitralyozlar úıyāmet úopdu. Ôafer ve Ùayyāre 

Bayramı imiş. Birāderim, Óūriye Òanım, benim ãıúıldıàımdan Onlar da ãıúıldı, o úadar tesellì 

idiyorlar ama kime. Didik ā àamdan, àaãadan āzāde olmaú bize naãìb değil mi bilmem ki? Bir 

de Óūriye Òanım çoú raóatsız. 
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Çünki köşk iki kişilik. Zavallı úadın, ayaú ucumuzda şöylece yatıviriyor. İşi de çoú. 

Üzümler ùoplanacaú, úuruyacaú. Gerçi ortaúcıları var ama kendisi de yoruluyor. Beni O da 

maócub idiyor. Cumèa günü şehre gitdim. Óālā ne telàrafa cevāb, ne de mektūb gelmemiş. 

Cumèa namazını Çarşu Cāmièi’nde úıldım. 1 Eylül sene 1928, 16 Rebìèu’l-evvel sene 1347 

Cumèa irtesi günü Óūriye Òanım’la vedaè itdik. Çoú müteeååir oldu, ziyāde aàladı. Óaúìúatli bir 

úadın. Bıraú gitmeğe úaùèan raøı değil. Müddet de onbeş gündür. Faøla úalmaú içūn Merkez’e 

yazmaú, bir çoú su’āl cevāb lāzım. Onuñ içūn söz geldiğini de arzu itmeyorum. Şuèbede 

birāderi bekledim. Bugün olamadı çünki òarc-ı rāh tedārik idecekmiş. Aylıú da alınmadı, gerçi 

benim yanımda yol param var ama ãaà olsun birāderiñ tuóaf bir óāli vardır; èaãabìdir, óadìddir, 

didiği olmadı mı, arzusunu red itdiñ mi artıú dünya yıúılır. Şerìf Efendi de biraz üzüm getirmiş. 

Pazar günü tekrār Óūriye Òanım’la vedaè iderek Urla’ya geldim. æābit Bey’iñ hemşìresi tuóaf 

bir òanımdır, Óūriya Òanım’ı epeyce tesellì itmiş, berāber aàlayıvirmiş, güldürmüş. Şimdi adını 

mütesellime òanım úoyduú. Otomobil beklerken bir sürü mektūbla birāder geldi, ‘al işte’ didi. 

‘Rāóatı, óuøūru selb itdiñ.’ Baúdım fi’l-óaúìúa Feòāme’d-dìn İstanbul’dan gelmiş, onuñ, 

hemşìreleriniñ mektūbları ùolu. Bir gün evvel gelse idi üç beş gün úadar daha úalırdım. Ama 

baàıñ da dādı úaçıyordu. Rüzgārlar  
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serd serd esmeğe başladı. Her ne ise nasìb bu úadar imiş. Birāder yanımıza bir nefer 

virdi. Sekizi yiğirmi geçe Urla’dan óareket, ona on úala İzmir’e geldik. O nefer İzmirli imiş, 

epeyce gezdik, Tilkili, Rıòtım ve daha sāir caddelere gitdik. İstasyonuñ úarşusunda bir otele 

indik. Ama gürültüden, düdük sesinden, otomobil paùırdısından uyumaú úābil değil. Yatdıàım 

oùada bir øābiù var idi. Şuradan buradan dirken Memnūne Òanım’ıñ üveği oàlu olduàunu 

añladım. Pederini işidir idim. äad-āferìn nişānına lāiú olmuş diye duymuşdum. Kendisi Ùarìúat-

i Saèdiye’den de imiş, ne ise O başúa trenle gitdi. Bizi de nefer getirdi, şimendufere úoydu. Çoú 

muèāvenet itdi, eyi bir çocuúcaàız imiş. On ikiyi çaryek geçe óareket itdi. Gelirken uàradıàımız 

istasyonların hepsine uàrayaraú gidiyoruz. Ancaú ilk defèa gelirken uàradıàım óāle bu defèa da 

dūçār olduú. Gelirken bir şey’ yoúdu bilmem ki. èAvdetde birúaç jandarmalar úarpūz almışlar, 

àāyet olàūn armūd almışlar. Vaàondakilere daàıtdılar bize de virdiler, o mu ùoúundu ne oldu 

bilmem ki? Ne ilk gelişimdekini ve ne de bunu unudacaú óālim yoúdur. Ölmek hiç úalıyor ve’s-

selām. İzmir’den çıúarken ãubóu’l-vech bir deliúanlı bileti ãordu, zımbaladı, diğer istasyonda 

yine ãordu: “Yeñi gelen var mı?” Ben bileti çıúardım, gülerek: “siz artıú Balıkesr’e úadar 

çıúarmayın” didi. Faúaù çocuú òafìfu’r-rūó, òoşuma gidiyor. Her gelişte yüzüme baúar, güler. 

Ben de bi’ù-ùabè öyle. Bilmem Bursalı olduàumu neden añladı. 
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“Siz kimlerdensiñiz?” didi. Ben de “Óaøret-i Mıãrî Der-gāhı’nda òādim idim” didim. 

“Ben de kendimi söylesem bilirsiñiz.” didi ve añlatdı: Şeyò Cemāl Efendi’niñ büyük maòdūmu 

Niyāzî Efendi’niñ oàlu imiş. “Ah evlādım” didim. Tevekkeli değil úalbden úalbe yol vardır 

dirler. Nihāyet çocuú her istasyona uàradıúça bilet baòānesiyle geliyor, oùuruyoruz, 

úonuşuyoruz. èAmucası Müderris èAli Efendi’niñ irtióāline teessüflerimizi söylemişdik. Büyük 

pederleri Şeyò Emìn Efendi’den baóå itdik. İşte bu ãıralarda bende bir vecè èārıø oldu ki ilk 

İzmir’e giderkeniñ èaynı, belki de daha ziyādesi. İstasyonlarda üç nihāyet beş daúìúa ùuruyor, ne 

yapayım. Kendimi ùışaruya atub úalırsam úalırım, dimeğe úarār virdim. Bu eånāda Óasan Saèìd 

Bey geldi. Didim: “aman evlādım ölüyorum, baña çāre!” Didi: “istasyonlarda olmaz lākin şimdi 

Giresun’a geliyoruz, orada sizi birinci mevúièe alırım” didi. Aman Yā Rabbî, o beş daúìúa, on 

daúìúa biter şey’ mi? Şimendufer değil öküz èarabası. Her ne ise uõātmayalım Giresun’a geldik, 

beni birinci mevúièe götürdü. Haniya birisi beni bu ãıúındıdan úurtarmaú ile biñ lira beyninde 
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muòayyer bıraúsa evvelkini intiòāb iderdim. Baède’-l-òiõme şimendufer óareketde olduàundan 

mevúièiñ önünde bekliyordum. İçeruda iki kişi varmış. Çaàırdılar, birisi ôannım tüccār olmalı, 

diğeri Balıkesr’e úurãa gidiyormuş. Giresun muèallimlerinden Geyveli Celāl Bey imiş, 

Feòāme’d-dìn’le Bursa’da berāber oúumuşlar. Diğer istasyona gelince mevúièimize geldim. 

Saèìd Bey’e de teşekkür itdim ki bunuñ da maôhar olduàum elùāf bir pìre ber-øamìr olduàunda 

şüphe yoúdur. Óasan Saèìd Bey úaãaba óaùùında bilet me’mūru imiş. 

331 

O gün bizim òaùùıñ bilet me’mūru óasta olmuş, Saèìd Bey’i muvaúúaten almışlar. Şimdi 

Saèìd Bey’le biz bilişik olmasa idik benim óālim nolurdu. Biz Mıãrî bendesiyiz O da Mıãrî 

bendesi yavrusu. Baña o günkü muèāvenetine naãıl teşekkür ideceğimi bilemem. Bir de 

Limni’ye gelirken olmuşdu ki yuúarılarda muóarrerdir. O da on sene evvel yanımda İstanbul’a 

giden bir èasker idi. Her ne ise Cenāb-ı Óaúú’ıñ bu lüùuflarına èarø-ı şükrān, vecìbe-i 

èabdānemdir. Bugün sāèat onda Balıkesr’e geldim, ëarb èAli Oteline indim. Şemse’d-dìn 

Efendi, Óāfıô Muãùafā Efendi geldiler, görüşdük. ùarìú-i èUşşāúiye òulefāsından Bıçaúcı Aómed 

Şevúî Efendi ile mülāúì oldum. äabaóleyin pek müşúılātla bir otomobil bulduú. Kiminden indik, 

kimine bindik, dörde yiğirmi úala óareket itdik, Altıda äuãàurluú, sekizi on geçe Kirmastı, tam 

on ikide lehü’l-óamd Bursa’ya vāãil oldum. Urla’da úandìl gecesi ùulūè iden birúaç naèt-ı şerìf, 

nuùuúlar vardır. Berāy-ı òaùra birisini buraya yazmaàa ibtidār itdim: 

 

Bu şeb-i Sulùān-ı iúlim-i risālet geldi dünyaya, 

Úudūmüydü Onuñ òalú-ı cihānıñ maúãad ve àāye. 

 

Cemìèan úāināt ondan şefāèat meróamet ister, 

Onuñ envār-ı iósānı ãalub èālemlere sāye. 

 

Nebìler ümmeti olmaúlıú diler, Óaúú’dan niyāz eyler, 

Füyūøāt-ı Muóammed’den alur ehl-i ãafā māye. 
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Onuñ feyø-i úudūmüdür cihānı eyleyen tenvìr, 

Muúaddes nūru olmuşdur Onuñ èālemlere vāye. 

 

--------- bāèiå èizz u saèādet şüphesiz zìrā, 

Meómed Şemsî-i Mıãrî daòìldir bāb-ı úurebāya. 

11 Rebìèu’l-evvel sene 1347 Pazar sāèat 7, 13/26 Aàustos sene 1306/1928 Urla’da 

baàda. 
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Bi-minneti ve keremi Teèālā iş bu Dil-dār-ı Şemsî nām eåer-i nāciz Şaèbān yiğirmi 

tāriòinde başlanmış 2 Õi’l-úaède sene 1347 Cumèa günü òitāma irmişdir. Ancaú araya 

Ramaøān-ı Şerìf ile raóatsızlıàım girdiğinden baèøı günler yazılamadı. Ancaú òaùırıma bir 

vāride oldu. Bu seyāóat-nāmedir. Görüşdüğüm õevatıñ bir kısmınıñ ismi bi’l-münāsebe yazıldı. 

Balúan Óarbi’nden ãoñra Selānìk, Aùalar Yunan’ıñ úırılası eline geçdi. Derneğimiz daàıldı, 

iòvānımızıñ her biri bir kūşede úaldı. Óālìfemiz Siyāhî Bekr Efendi’ye Midillu’da óaúāret 

itmişler, O da úarşuya Ayazmend’e geçmiş, aãlı oralıdır. Úurban Bayramı günü vaèô itmiş, 

cemāèatle óalelleşmiş, òānesine gitmiş, vefāt itmiş. Şu tāriòi o vaúit söylemişdim, buraya derci 

münāsibdir. Vefātı 11 Õi’l-hicce sene 1331 äālı ve 29 Teşrìn-i evvel sene 1329 tāriòindedir. 

 

Maôhar-ı nūr-ı siyāh èāşık-ı vech-i kerìm, 

Şeyò Bekr äıdúî Efendi ãāóib-i úalb-i selìm. 

 

Óālvetiye rāóınıñ Mıãrî úolundan müstefìd, 

Olmuş idi bu ùarìúat içre dāim-i müsteúìm. 

 

èId-i aøòāda olub cāmiède kürsìde nişìn, 

İrtióālinden òaber-dār eylemişdi èan-ãamìm. 
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Óürmet-i nūru hem-daòì ser velì 

Óaúúı içūn eyleye raómet aña Rabb-i Raóìm 

 

Gitdi üçler didi cevher-i tārìòin Şemsî onuñ, 

Şeyò Bekr äıdúî olub maúèad- ãıdúda muúìm. 

 

Ve’l-óāãıl çocuúluàumdan beri ùanıyabildiğim meşāyıò-ı kirāmıñ, elini öpdüğüm õevat-ı 

muòteremeniñ ve oúuduàum óocalarıñ, maôanneden èadd itdiğim kimseleriñ de şuraya müfredāt 

vechile cedvel gibi esāmìsini yazmaú da muvāfıú olacaàından der-òāùır idebildiklerimi buraya 

yazdım. Ùabièì òaùırlayamadıúlarım yazılamadı. 
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Meşāyıòìnden sinnen aúrān olañlara da işāretle yazmaú vesìle-i duèā olacaàından anları 

da èilāve itdim. Ve Bursa’da dergāh-ı úudemāyı ve dükkānı da dāòil-i cedvel itmeği tensìb 

itdim. 

1-Ceddim Saèdì Dergāh-ı Şerìfi Şeyòi Óacı Óaydar Efendi: Faúìre çoú teveccühü var idi, óüsn-

i naôarıdır ki benim sebeb-i feyø u fütūóum ve èaşúım olmuşdur. Pek az taóayyül idiyorum. 

Vefātları 2 Õi’l-hicce 1292, medfenleri Bursa 

2-Bāèiå-i vücūdum, peder-i müşfiúim Óaøret-i Mıãrî Der-gāhı Şeyòi Óāfıô İsmāèìl Naôìf 

Efendi, 26 Rebìèu’l-āòir Bursa 

3-Sebeb-i feyøim, mürşidim Atinalı èAli Rıøā Efendi Der-gāhı Şeyòi el-Óāc Muãùafā 

Lüùfu’llah Efendi, 8 Şaèbān 1321 Bursa 

4-Ùarìú-i Saèdiye’den istiòlāfım, dayım, eş-Şeyò el-Óāc Meómed Nūre’d-dìn Efendi, 21 Receb 

sene 1321 Üsküdār 

5-Reìsü’l-Meşāyıò, Nuèmāniye Der-gāhı Şeyòi äafiyyü’d-dìn Efendi, ùoúsan üç  yaşında 

teşaòòuãum azdır, 25 Rebìèu’l-evvel sene 1290 Bursa 

6-Maòdūmu Aómed èİzze’d-dìn Efendi, seksanı mütecāviz idi, 3 Cemāõiye’l-evvel sene 1307 

Bursa 
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7-Diğeri Meómed Necme’d-dìn Efendi, yetmişe úarìb idi, 26 Cemāõiye’l-āòir sene 1304 Bursa 

8-Óafìdi èĀrif Efendi ibn-i èİzze’d-dìn, aúrān gibi idik, 21 Ramaøān sene 1314 Bursa 

9-Emìr Sulùān Der-gāhı Şeyòi Ùāhir Efendi, ùoúsana úarìb idi, 11 Ramaøān sene 1297 Bursa 

10-Birāderi Reìsü’l-Meşāyıò Óacı Emìn Efendi, yetmişi mütecāviz, seksana úarìb idi. 28 

Rebìèu’l-evvel sene 1316 Bursa 

11-Ùāhir Efendi’niñ birāderi Saèìd Efendi, yetmiş beşden faøla, 18 Rebìèu’l-āòir sene 1328 

Bursa 

12-Ùāhir Efendi’niñ óafìdi Rāàıb Efendi aúrān gibi idik, 19 Rebìèu’l-āòir sene 1342 Bursa 

13-èAbdü’r-rezzāú Der-gāhı Şeyòi Tevfìú Efendi, yetmişe yaúìn, 9 Şevvāl sene 1324 Bursa 

14-Birāderi Şükrî Efendi, seksan üç yaşında. 9 Receb sene 1337 Bursa 
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15-Úara èAbdü’r-rezzāú Meşāyıòından äālió Efendi, aúrān gibi idik, 29 Rebìèu’l-āòir sene 

1335 Bursa 

16-Úara èAbdü’r-rezzāk Meşāyıòından Tevfìú Efendi-zāde Óaúúı Efendi, aúrānız, şeyò-i óāøır. 

17-İncirli Der-gāhı Şeyòi Eşref-zāde Żiyā Efendi, seksana úarìb, 21 Rebìèu’l-evvel sene 1324 

Bursa 

18-İncirli Der-gāhı Şeyòi Eşref-zāde maòdūmu Faòre’d-dìn Efendi, aúrānız, şeyò-i óāøır. 

19-Óacı Şevúî Efendi Der-gāhı Şeyòi Óacı İbrāhìm Efendi, yetmişe úarìb, 20 Rebìèu’l-evvel 

sene 1306 Bursa 

20-Óacı Şevúî Efendi Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Meómed Efendi, aúrān gibi 52 yaşında, 9 

Rebìèu’l-evvel sene 1306 Bursa. 

21-Óacı Şevúî Efendi Der-gāhı Şeyòi óafìdi èAbdü’l-bāúì Efendi, 32 yaşında, 26 Muóarrem 

sene 1337 Bursa. 



 244
 

22-Ramaøān Baba Der-gāhı Şeyòi Süleymān Bey Baba, seksanı mütecāviz, 5 Şaèbān sene 1313 

Bursa 

23-Úara-baş Der-gāhı Şeyòi el-Óāc Emìn Efendi, az bilirim, 8 Cemāõiye’l-evvel sene 1295 

Bursa 

24-Úara-baş Der-gāhı Şeyòi oàlu Tevfìú Efendi, òārice gitdi, 29 Şaèbān sene 1333 Balıkesr 

25-èAbdü’l-mü’min Der-gāhı Şeyòi Faòru’l-àınā Efendi, zamānını idrāk itdim, 27 Muóarrem 

sene 1288 Bursa 

26-èAbdü’l-mü’min Der-gāhı Şeyòi óafìdi Rıøā Efendi, 24 Şaèbān sene 1294 Bursa 

27- èAbdü’l-mü’min Der-gāhı Şeyòi oàlu Cemāl Efendi, şeyò-i óāøır, mecõūb. 

28-Üç-úozlar Şeyòi Saèìd Efendi ibn-i Ùāhir, seksānı mütecāviz, 22 Muóarrem sene 1333 Bursa 

29-Üç-úozlar Şeyòi èAbdü’r-raóìm Efendi ibn-i Refìè, aúrānız, şeyò-i óāøır. 

30-Emìniye Der-gāhı Şeyòi Bahāü’d-dìn Efendi, yetmiş dört yaşında, 29 äafer sene 1313 Bursa 

31-Emìniye Der-gāhı Şeyòi birāderi Óacı Āgāh Efendi 93 yaşında, 26 Receb sene 1324  Bursa 
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32-Buòārā Şeyòi Saèìd Cān Efendi, 15 Şevvāl sene 1316 Bursa 

33-Oàlu Óāfıô Emìn Efendi, aòre tevcìh 11 Muóarrem sene 1340 Bursa 

34-áār-ı èĀşıúān Şeyòi Seyfe’d-dìn Efendi, sene 1313 Mekke’de 

35-Baórî Baba Şeyòi èĀrif Efendi, yüz yaşını mütecāviz, 28 Şevvāl sene 1315 Bursa 

36-Baórî Baba Şeyòi Tevfìú Efendi, şeyò-i óāøır.  

37-Seyyid Uãūl Şeyòi Faølì Efendi, yetmişlik idi, 25 Receb sene 1301 Bursa. 

38-Seyyid Uãūl Şeyòi oàlu èAbdì Efendi, altmış beş, 8 Şevvāl sene 1343 Bursa 

39-Seyyid Uãūl Şeyòi èAbdì Efendi dāmādı birāderim èAli Óaydar Efendi, şeyò-i óāøır. 
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40-Üftāde Der-gāhı Şeyòi Üftāde Efendi, seksanı mütecāviz, 2 Rebìèu’l-evvel sene 1331 

 Bursa 

41-Üftāde Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Meómed Efendi, 6 Õi’l-hicce sene 1332 Bursa 

42-Üftāde Der-gāhı Şeyòi óafìdi Mümtāz Efendi, şeyò-i óāøır. 

43-Óüsāme’d-dìn Der-gāhı Şeyòi Aómed Efendi, seksanı mütecāviz, 22 Õi’l-úaède sene 1333 

Bursa 

44-Óüsāme’d-dìn Der-gāhı Şeyòi birāderi èİzze’d-dìn Efendi, altmış beşlik. 11 Şevvāl sene 

1321 Bursa 

45-Hüsāme’d-dìn Der-gāhı Şeyòi Aómed Efendi óafìdi Midóat, şeyò-i óāøır. 

46-Baba Efendi Der-gāhı Şeyòi Óacı Bahā’ Efendi, 13 Cemāõiye’l-evvel sene 1320 Bursa 

47-Münzevì Der-gāhı Şeyòi Re’ìsü’l-Meşāyıò Vaóì Efendi, seksenlik, 16 Õi’l-úaède sene 1344 

Bursa 

48-Münzevì Der-gāhı Şeyòi birāderi äādıú Efendi, 15 äafer sene 1332 İstanbul’da 
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49-Mìr-i Büdelā Der-gāhı Şeyòi Necme’d-dìn Efendi, yetmişlik var idi, 6 äafer sene 1326 Bursa 

50-Mìr-i Büdelā Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Şemse’d-dìn Efendi, gençdir, şeyò-i óāøır. 

51-Úayàulu Óasan Efendi Der-gāhı Şeyòi Gülşen Efendi, yetmişi mütecāviz idi, 16 Cemāõiye’l-

āòir sene 1329 Bursa 

52-Úayàulu Óasan Efendi Der-gāhı Şeyòi birāderi Óüsnî Efendi, yetmişi mütecāviz idi, 15 

Cemāõiye’l-āòir sene 1336 İstanbul 

53-Úayàuluı Óasan Efendi Der-gāhı Şeyòi maòdūmu èAli Efendi, elli yaşında idi, 9 Ramaøān 

sene 1336 İstanbul 

54-Úayàulu Óüseyin Efendi Der-gāhı Şeyòi Āgāh Efendi, menúūlen, yetmişlik idi,17 Rebìèu’l-

āòir sene 1327 Bursa 
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55-Úayàulu Óüseyin Efendi Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Edhem Efendi, úırúlıú, 11 Receb sene 

1336 Bursa 

56-Úara Úadı der-gāhı Şeyòi Rıøā Efendi, elli sekiz yaşında, 4 äafer sene 1324 Bursa 

57-İsmāèìl Óaúúı Der-gāhı Şeyòi Fāiú Efendi, yetmişlik idi, 15 äafer sene 1324 

58-İsmāèìl Óaúúı Der-gāhı Şeyòi Rıfúı Efendi, mecõūb, altmışlıú idi, 3 Muóarrem sene 1315 

59-Selāmî Der-gāhı Şeyòi èAbdü’l-laùìf Efendi, yetmişi mütecāviz idi, 23 Õi’l-hicce sene 1323 

Bursa 

60-Selāmî Der-gāhı Şeyòi Óacı äafì Efendi, ellilik idi, 11 Şaèbān sene 1342 

61-Enārì Der-gāhı Şerìfi Óāfıô Bahā’d-dìn Efendi, elli beşlik idi, 28 Şevvāl sene 1330 Bursa 

62-Aómed áazzî Der-gāhı Şeyòi Cemāl Efendi yiğirmi beşlik idi, sene 1296 Bursa 

63- Aómed áazzî Der-gāhı Şeyòi Sırrì Efendi elli beşlik idi, 21 äafer sene 1322 Üsküdār 

64-İbrāhìm Óaydar Der-gāhı Şeyòi İbrāhìm Dede, altmışlıú idi, 15 Şevvāl sene 1329 Bursa 

65-Aú-bıyıú Der-gāhı Şeyòi Óacı èİmād Efendi, seksenlik idi, 1318 Bursa 
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66-Baba Õākir Der-gāhı Şeyòi Saèìd Efendi, müteúāèidìnden, yetmişlik, 12 Rebìèu’l-āòir sene 

1307 Bursa 

67-Baba Õākir Der-gāhı Şeyòi dāmādı Saèìd Efendi, yetmişlik, 9 äafer sene 1333 Bursa 

68-Başcı Der-gāhı Şeyòi äālió Efendi, aúrānımızdandır, şeyò-i óāøır 

69-Çehar-şenbe Der-gāhı Şeyòi èAli Efendi, altmışlık, 15 Rebìèu’l-āòir sene 1326 Bursa 

70-Çehar-şenbe Der-gāhı Şeyòi vekāletimle oàlu Süleymān Óayri’ye, yiğirmi üç, 5 Cemāõiye’l-

āòir sene 1336 Bursa 

71-Çehar-şenbe Der-gāhı Şeyòi inòilālinden òalìfemiz Dāvud Efendi, seksenlik, 27 Receb sene 

1340 Bursa 
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72-Çehar-şenbe Der-gāhı esbaú şeyòiñ óafìdi èÖmer Efendi, şeyò-i óāzır. 

73-Naúşibendì-i Cedìd Der-gāhı Şeyòi Rıfúı Efendi, altmışlıú, 13 Mayıs sene 1314 Bursa 

74-Óamām Der-gāhı Şeyòi Rıøā Efendi, úırú beşlik, Şaèbān sene 1305 Bursa 

75-Óamām Der-gāhı Şeyòi oàlu Eşref ile münóal olarak Müftì Önü Şeyò-zāde èOåmān Efendi, 

6 Rebièu’l-āòir sene 1326 Bursa 

76-Óamām Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Cemāl Efendi, yiğirmi iki yaşında, 14 Şaèbān sene 1329 

Bursa  

77-Óamām Der-gāhı Şeyò-i diğeri Óaúúı Efendi, muèallimdir, şeyò-i óāzır. 

78-Hamìdiye Der-gāhı Şeyòi Aómed Hamdi er-Rükkālì Efendi, seksenlik idi, 17 Ramaøān sene 

1343 İstanbul’da 

79-Zeynìler Der-gāhı Şeyòi Rıøā Efendi, altmış beşlik, 2 Şaèbān sene 1336 Bursa 

80-Zeynìler Der-gāhı Şeyòi èAbbās Efendi, şeyò-i óāøır. 

81-Saèdì Der-gāhı Şeyòi Cemìl Efendi, yetmişlik idi, 10 Şaèbān sene 1335 İstanbul’da 

82-Saèdì Der-gāhı Şeyòi Erøurūmî İsmāèìl Efendi, şeyò-i óāøır. 
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83-Seyyid Nāãır Şeyòi èAbdü’ã-äamed Efendi el-Buòārî, seksenlik, 28 Muóarrem sene 1331 

Bursa 

84-Seyyid Baba Der-gāhı Şeyòi æābit Efendi, yetmişi mütecāviz, 24 Õi’l-hicce sene 1329 Bursa 

85-Mecìdiye nām diğer Gül Baba Tekyesi Şeyòi Cemìl Efendi, 30 äafer sene 1313 Bursa 

86-Mevlevî-òāne Şeyòi Meómed Şemse’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır. 

87-Óaøret-i Mısîr Der-gāhı Şeyòi Necāt Efendi, altmışlıú, 12 Muóarrem 1294 Bursa 

88-Naãūhì Der-gāhı Şeyòi Şemsiyeci Evliyā Muãùafā Efendi, yüzü mütecāviz, 10 Rebìèu’l-evvel 

sene 1310 Bursa 
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89-Naãūhì Der-gāhı Şeyòi maòdūmu İsmāèìl Efendi, seksenlik,13 Şevvāl sene 1317 Bursa 

90-Naãūhì Der-gāhı Şeyòi diğeri İbrāhìm Efendi, yetmiş beşlik, 1326 Bursa 

91-Naãūhì Der-gāhı Şeyòi İsmāèìl Efendi maòdūmu èAli Baba, altmışlıú, sene 1334 Bursa 

92-Naãūhì Der-gāhı Şeyòi baóriye müteúāèidlerinden Òalìl Efendi, elli beşlik, 8 Rebìèu’l-āòir 

sene 1342 Bursa 

93-Naúşibendì-i èAtìú Şeyòi Eşref Efendi, elli beşlik, 20 Ramaøān sene 1345 Yozàad. 

 

Bālāda isimleri muóarrer õevāt-ı kirāmıñ terācim-i aóvāli Yadigār-ı Şemsî nām eåer-i 

èācizîde yazılmışdır. Bundan ãoñra da tekyesi olmayan òulefā-i ùarìúatden Bursa’da òānesinde 

āyin-i ùarìúat icrā idenler veyāòūd münāsib maóālli olmadıàından ìfā idemeyenleriñ isimlerini 

yazacaàım. 

94-Ùarìúat-i èUşşāúiye’den Destereci Aómed Óamdi Efendi, seksenlik idi, sene 1319 Bursa 

95-Ùarìúat-i èUşşāúiye’den Óacı Meómed Dede, ùoúsanlık idi, 21 Şevvāl sene 1331 Bursa 

96-Ùarìúat-i èUşşāúiye’den Óüseyin Kenzì Dede, yetmişlik idi, 21 Cemāõiye’l-evvel sene 1332 

Bursa 
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97-Òulefā-i èUşşāúiye’den Kefdì-zāde Óamamcı İsmāèìl Efendi, yetmişlik, 20 äafer sene 1334 

Bursa 

98-Òulefā-i èUşşāúiye’den Yūnus Dede, yetmişlik, 10 Şevvāl sene 1340 Bursa 

99-Òulefā-i èUşşāúiye’den Şevket Efendi, yetmişi mütecāviz, 30 Şevvāl sene 1344 Bursa 

100-Òulefā-i èUşşāúiye’den Óasan èAşúî Efendi, altmışı mütecāviz leyle-i Reàāib sene 1343 

Gerede 

101-Hindîler Şeyòi Keşmir Müftîsi Óasan Taósìn Efendi, yetmişi mütecāviz, 9 Şaèbān sene 

1325 Bursa 
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102-Rufāèî ve Melāmì’den Kerìm Efendi, yetmişi mütecāviz, sene 1323 Bursa 

103-Òulefā-i Òālidiye’den Emir Sulùān İmamı èAmūcamız Óacı İsmāèìl Efendi, yetmişi 

mütecāviz, Receb sene293 Bursa 

104-Òulefā-i Òālidiye’den Emir Sulùān İmamı maòdūmu Óacı Muãùafā Efendi, elli beş, 17 

Cemāõiye’l-evvel sene 1306 Bursa 

105-Òulefā-i Òālidiye’den Úırımî Eyyūb Efendi, yetmişi mütecāviz, 26 Şevvāl sene 1306 Bursa 

106-Òulefā-i Saèdiye’den úāin-pederim Neş’et Efendi, úırú beş, 1 Receb sene 1305 Bursa 

107-Òulefā-i Saèdiye’den Cāmiè-i Kebìr’de úayyim Óacı èAli Baba, altmışı mütecāviz, 23 

Rebìèu’l-evvel sene 1313 Bursa 

108-Òulefā-i Saèdiye’den Muóarrem Dede, altmışı mütecāviz, sene 1307 Bursa 

109-Òulefā-i Saèdiye’den Óacı Sırrî Efendi, Defter-i Úaúanî me’mūru, altmışı mütecāviz, 16 

Şevvāl sene 1333 Bursa 

110-Òulefā-i Saèdiye’den Óacı Meómed Rıøvān Efendi, altmışı mütecāviz, 29 Ramaøān sene 

1326 Bursa 

111-Òulefā-i Saèdiye’den Óacı Rāmiz Efendi, altmışı mütecāviz, 18 Ramaøān sene 1336 

Kütahya 

112-Òulefā-i Saèdiye’den Geyveli-zāde Óaúúı Efendi, altmışlıú, 8 Rebìèu’l-āòir sene 1338 

Bursa 

113-Ùarìú-i İmām Rabbānî-i Naúşibendiye’den Úaêı-óan Efendi, altmışlıú, 24 Ramaøān sene 

1338 Bursa 
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114-Òulefā-i Úādiriye’den Selānìkli èİzzet Efendi aòìran İbrāhìm Óaydar Zāviyesi’ne taèyìn 

olan, 1 Cemaõiye’l-evvel sene 1349 Bursa 

115-Òulefā-i Úādiriye’den Nuèmāniye Tekyesi òulefāsından Göñlü Beyāø-oàlu Óacı Muãùafā 

Baba, ùoksanlıú, 26 Şaèbān sene 1324 Bursa 
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116-Òulefā-i Úādiriye’den Nuèmāniye Tekyesi òulefāsından Oòrìli èOåmān Dede, yetmişi 

mütecāviz, 19 Rebìèu’l-āòir sene 1324 Bursa 

117-Òulefā-i Rıfāèiye’den Muhācir Şeyò Meómed Efendi, yetmişi mütecāviz, 3 äafer sene 1317 

Bursa 

118-Òulefā-i Rıfāèiye’den Berber Óüseyin Efendi, Rıfāèî Degahı’nda vekìl, altmışı mütecāviz, 

11 Muóarrem sene 1317 Bursa 

119-Òulefā-i Rıfāèiye’den Üsküplü Saèìd Efendi, yetmişi mütecāviz, 21 Cemāõiye’l- āòir sene 

1336 Bursa 

120-Meşāyıò-ı Óālvetiye’den äofyalı Bālì Baba Şeyòi Beóçet Efendi, altmış, 18 Õi’l-hicce sene 

1323 İnegöl’de 

121-Meşāyıò-ı Óālvetiye’den Kenzìl Muhācirìninden Óasan Efendi, altmış, 15 Şaèbān sene 

1331 Bursa 

122-Meşāyıò-ı Óālvetiye’den Kenzìl Muhācirìninden Meómed Efendi, altmış, 11 Rebìèu’l-

evvel sene 1331 Bursa 

123-Òulefā-i Óālvetiye-i Mıãriye’den Moralı Saède’d-dìn Efendi, yetmişi mütecāviz, sene 1304 

Bursa 

124-Òulefā-i Óālvetiye-i Mıãriye’den Moralı Muóyi’d-dìn Efendi, elli, 28 Cemāõiye’l-āòir sene 

1305 Bursa 

125-Òulefā-i Óālvetiye-i Mıãriye’den Moralı Hamza Efendi, yetmişi mütecāviz, 13 Cemāõiye’l-

āòir sene 1323 Bursa 

126-Òulefā-i Óālvetiye-i Mıãriye’den Úaya èAli Rıøā ibn-i Muãùafā Lüùfu’llah Efendi, úırú, 24 

Rebìèu’l-evvel sene 1324 Bursa 

127-Òulefā-i Óālvetiye-i Mıãriye’den birāderi Óacı Muósin Efendi, úırú sekiz, 10 äafer sene 

1333 Bursa 
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128-Òulefā-i Óālvetiye-i maôanneden Óacı Şerìf Dede, yetmişi mütecāviz, 11 Rebìèu’l-āòir 

sene 1333 Bursa 

129-Ricāl-i Úadiriye ve Şaèbāniye’den èOåmān Şemse’d-dìn Efendi, yetmişi mütecāviz, sene 

1311 Bursa 

130-Òulefā-i Naúşiye’den Úaêı áālib Efendi, yetmişi mütecāviz, 16 Şaèbān sene 1314 Bursa 

341 

131-Úudemā-y-ı Mevleviye’den úudūm-zen-başı Çekirge ve Şehādet Cāmièi İmamı èAli 

Efendi, seksen yedi yaşında, sene 1305 Bursa 

132-Úudemā-y-ı Mevleviye’den nāy-zen-başı maòdūmu Óāfıô Muòtār, seksen, sene 1347 Bursa 

133-Úudemā-y-ı Mevleviye’den úudūm-zen-başı diğeri Òulūãî, seksenlik ber-óayāt. 

134-Kudemā-y-ı Mevleviye’den semaè-zen-başı Arnabud èOåmān Dede, yetmişi mütecāviz, 

sene 1303 Bursa 

135-Muóibbān-ı Mevleviye’den Çetniye sefìr-i esbaúı Óacı Bāúì Bey, altmışı mütecāviz, 10 

Rebièu’l-āòir sene 1345 Bursa 

136-Muóibbān-ı Mevleviye’den esbaú dārü’l-muèallimìn müdìri èĀrif Óikmet Efendi, yetmişi 

mütecāviz, 26 Ramaøān sene 1346 Bursa 

137-Òulefā-i Bektāşiye’den Nāil Efendi, seksen. 30 Şevvāl sene 1341 Bursa 

138-Melāmiye’den Edìb-i Meşhūr Ùāhir Bey, Bursalı, altmış, 10 Rebìèu’l-āòir sene 1344 

Üsküdār 

139-Melāmiye’den Óālìl Efendi, èulemādan, Bursa, altmış, 5 Rebìèu’l-evvel sene 133 Bursa 

140-Òulefā-i Saèdiye’den èAbdü’lìúādir Üskūbî, altmış, 25 Muóarrem sene 1343 Bursa 

141-Òulefā-i Saèdiye’den Saèdî el-Üskūbî, altmışı mütecāviz, 29 Cemāõiye’l-evvel sene 1338 

Bursa 

142-Òulefā-i Rıfāèiye’den Şerìf Efendi, Bursalı, altmışı mütecāviz, İstanbul 
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143-Òulefā-i Rıfāèiye’den Badıràalı Açıú-baş Aómed Efendi, altmışı mütecāviz, 2 Rebìèu’l-

evvel sene 1302 Bursa 

144-Òulefā-i Rıfāèiye’den Badıràalı maòdūmu èAli Efendi, altmışı mütecāviz, Badıràa 

145-Òulefā-i Şāõeliye’den èÖmer Cemāl Efendi, altmışı mütecāviz, Bursa 

146-Mevleviye’den úudūm-zen-başı Mü’eõõin Óüseyin Efendi, seksenden mütecāviz, 20 äafer 

sene 1321 Bursa 

147-Mevleviye’den Mecāzìb-i İlāhiye’den İsmāèìl Rūşen Dede, 26 Cemāõiye’-l āòir sene 1336 
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Bālāda ismi muóarrer olan òulefānıñ da Bursa’da medfūn olanları ve Bursalı 

bulunanları da Bahār-ı Şemsî nām eåerimizde derc idilmişdir. Terceme-i óālleri orada vardır. 

Şimdi de òāricden berāy-ı ziyāret Bursa’ya gelüb der-gāhda veyā ãuver-i sāire ile 

görüşdüğümüz baèøı õevāt-ı kirāmıñ esāmìsini yazacaàım. Faúaù èumūmunu der-òaùr itmek 

mümkin olmadıàından mehmā imkān òaùırda úalabilenleri yazabileceğim: 

148-Sādāt-ı pìr-i zenciyeden ve Ùarìúat-i Úādiriye ve Rıfāèiye’den e’ş-Şeyò Óüseyin Efendi 

149-Sādāt-ı kirāmdan olan Saède’d-dìn ãabā-dìrìn Āsitāne-i Saèdiye-i Şāmiye Şeyòi e’ş-Şeyò 

İbrāhìm Efendi 

150-Sādāt-ı kirāmdan olan Saède’d-dìn ãabā-dìrìn Āsitāne-i Saèdiye-i Şāmiye Şeyòi maòdūmu 

Bedre’d-dìn Efendi 

151-Meşāyıò-ı Saèdiye’den Anúaralı èAzìz Efendi e’ş-şehìr (be-òām şükr) óāmı şükerā-i’den 

àalaù. 

152- Meşāyıò-ı Bayrāmiye’den Úasùamonili Żiyā Efendi 

153-Meşāyıò-ı Şaèbāniye’den Çālılı İsmāèìl Efendi 

154-Meşāyıò-ı Mevleviye’den Veled Çelebi, henüz on sekiz yaşında iken pek ãamìmì 

görüşmüşdük, ãoñra unutdu. 
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155- Meşāyıò-ı Mevleviye’den Úara-óiãār Şeyòi Celāle’d-dìn Efendi 

156-Meşāyıò-ı Mevleviye’den Úara-óiãār Şeyòi birāderi 

157-Meşāyıò-ı Bektāşiye’den Óacı Muãùafā Baba, Mora Yeñi-şehir’den 

158-Meşāyıò-ı Bektāşiye’den Sālim Baba, Rūm İli’nden 
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159-İrānî Ùarìú-i Óüseyniye’den Cumhūr Baba 

160-İrānî Ùarìú-i Óüseyniye’den èAli Rıøā Efendi 

161-Ùarìú-i èUşşāúiye’den Naèra Şeyòi Tevfìú Efendi 

162-Ùarìk-i Úādiriye’den Çanaú-úalèa’da Sāmì Paşa-zāde Òayru’llah Efendi 

163-Tarìk-i Rıfāèiye’den Kibeõreli Şeyò Óaúúı Efendi 

164-Tarìk-i Gülşeniye’den Uzūn Köprü’den Óāfıô Muãùafā Efendi 

Daha birçoú õevātla Bursa’da görüşdük Ancaú İstanbullu olanlarıñ úısm-ı küllìsini bi’l-

āòire İstanbul’da tekyelerinde gördüğümden artıú İstanbul’da görüşdüğüm Meşāyıò-ı kirām 

meyānına úayd idiyorum: 

165-Óaøret-i Sünbül Sinān Efendi Āsitānesi Şeyòi maôanne-i kirāmdan Rıøā Efendi, Bursa’da 

ve İstanbul’da 

166-Óaøret-i Sünbül Sinān Efendi Āsitānesi Şeyòi maòdūmu Faùìn Efendi 

167-Óaøret-i Merkez Muãliói’d-dìn Şeyòi Aómed Efendi 

168-Óaøret-i Merkez Muãliói’d-dìn birāderi Zekāî Efendi, Pìrî Paşa Tekyesi Şeyòi oldu. 

169-Óaøret-i Merkez Muãliói’d-dìn diğeri èAdlî Efendi, Edirne’ye baèdehū Seyyid Niôām Şeyòi 

oldu 1348 

170-Úādirî-òāne Der-gāhı Şeyòi Re’ìsü’l-Meşāyıò Aómed Efendi  

171-Úādirî-òāne Der-gāhı Şeyòi maòdūmu èAbdü’ş-şekūr Efendi 
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172-Úādirî-òāne Der-gāhı Şeyòi óafìdi èAvnî Efendi, şeyò-i óāøır 

173-äancaú-dār Der-gāhı Şeyòi Rifèat Efendi, õikirde riyāset iderdi. 
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174-Et-yemez Der-gāhı Şeyòi Ferìdü’d-dìn Efendi  

175-Et-yemez Der-gāhı Şeyòi maòdūmu Óüsnî Efendi 

176-Emir Aòūr’da Òālid Efendi Şeyòi Emìn Tevfìú el-èUşşāúî Efendi 

177-Emir Aòūr’da Òālid Efendi Şeyòi maòdūmu Şehāb Efendi, Bursa’da görüşdük, şeyò-i 

óāøır. 

178-Emir Aòūr’da Sünbüliye’den Şeyò Óāfıô Nazìf Efendi. 

179-Emir Aòūr’da Sünbüliye’den maòdūmu Vaóyì Efendi, şeyò-i óāøır. 

180-Fìhi Der-gāhı Şeyòi Úadirî ve Rıfāèî’den Óilmi Molla Efendi. 

181-Fìhi Der-gāhı Şeyòi Úadirî ve Rıfāèî’den maòdūmu Óüseyin Efendi, şeyò-i óāøır. 

182-Fātió civārında Saèìd Çavuş Maóāllesinde Rıfāèiye’den Şeyò èAùā Efendi, úaviyyü’l-

bünye, ----- 

183-Òüsrev Paşa Şeyòi Rıfāèiye’den èĀrif Efendi. 

184-Òüsrev Paşa Şeyòi maòdūmu èAbbās Efendi, şeyò-i óāøır. 

185-Şezbe-dār Şeyòi Süleymān e’r-Rıfāèî Efendi. 

186-Óekìm-oàlu èAli Paşa Şeyòi Úādiriye’den Saède’d-dìn Efendi. 

187-Óekìm-oàlu èAli Paşa Şeyòi Úadiriyeden óafìdi Müfìd Efendi, şeyò-i óāøır. 

188-Müştāú-zāde Aómed Efendi, Şaèbāniye’den 

189-Sarāç İsóaú Maóāllesi’nde Rıfāèiye’den Faølı Efendi. 

190- Sarāç İsóaú Maóāllesi’nde Rıfāèiye’den oàlu Vaódì Efendi, şeyò-i óāøır. 
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191-Ùarìk-i Saèdiye’den Ejder Der-gāhı Şeyòi Óaúúı Efendi 

192-Ùarìk-i Saèdiye’den iàlālinden Cevād Efendi, şeyò-i óāøır, güzel õākirlik ider. 

193-Ùarìú-i Cerrāóiye’den āsitāne- Nure’d-dìn Şeyòi áālib Efendi. 

194-Ùarìú-i Cerrāóiye’den āsitāne- Nure’d-dìn Şeyòi birāderi Yaşār Efendi 

195-Ùarìú-i Cerrāóiye’den āsitāne- Nure’d-dìn Şeyòi Yaşār Efendi-zāde Faòre’d-dìn Efendi, 

şeyò-i óāøır. 

196-Sulùān Aómed’de Ùarìú-i Úādiriye’den Mıãrî İbrāhìm Efendi, bānì kendidir, úarda yazı 

yazardı. 

197-äalúım Söğüd’de Ùarìú-i Úādiriye’den Aydınoàlu Şeyòi èİzzî Efendi 

198-Sivāsî Tekyesi Şeyòi Úāsım Efendi, Bursa’da görüşdük 

199-Sivāsî Tekyesi Şeyòi maòdūmu Yūsuf Efendi, şeyò-i óāøır 

200-Seyyid Niôāme’d-dìn Şeyòi Şemāèe’d-dìn Efendi, maólūlünden Merkez Şeyòi’niñ birāderi 

èAdlî Efendi’ye 

201-Eyyüb’de Selāmî Şeyòi Naúşî èAbdü’s-selām Efendi 

202-Eyyüb’de Óasìb Şeyòi Rıfāèî Óasìb Efendi 

203-Ùaşlı-burun Saèdiye’den Süleymān Efendi, Bursa’da görüşdük, ùoúsānlıú bir õātdı. 

204-Südlüce’de Óacı-zāde Elìf Efendi, e’s-Saèdî ve’l-Mevlevî. 

205-Südlüce’de Óacı-zāde maòdūmu Ôāhir Efendi, şeyò-i óāøır. 

206-Úāsım Paşa’da Āsitāne-i èUşşāúî’de Cemāl Efendi. 

207-Úāsım Paşa’da Āsitāne-i èUşşāúî’de Muãùafā Efendi. 
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208-Beşik-ùaş’da Neccār-zāde Der-gāhı Şeyòi Rıøā Efendi, Naúşî, sekseni mütecāviz. 

209-Beşik-ùaş’da Neccār-zāde Der-gāhı Şeyòi dāmādı, şeyò-i óāøır. 

210-Úāsım Paşa’da Bedrî Ùarìúati’nden èArab-zāde Der-gāhı Şeyòi èAli Efendi, altmışlıú. 

211-Üsküdār’da Óaøret-i Hüdāyì Der-gāhı Şeyòi Rūşen Efendi, ùoksanı mütecāviz. 

212-Üsküdār’da Óaøret-i Hüdāyì Der-gāhı Şeyòi Şehāb Efendi, altmışı mütecāviz. 

213-Üsküdār’da Óaøret-i Hüdāyì Der-gāhı Şeyòi Gülşen Efendi, re’ìsü’l-meşāyıò, altmışı 

mütecāviz. 

214-Üsküdār’da Óaøret-i Hüdāyì Der-gāhı Şeyòi èĀbid Efendi, şeyò-i óāøır. 

215-Üsküdār’da Şeyò Cāmièi Şeyòi Celvetiye’den Ùālib Efendi, altmışlıú. 

216-Üsküdār’da Bandırmalı Hāşim Baba Celvetiye’den Faòre’d-dìn Efendi, yetmişlik. 

217-Üsküdār’da Bandırmalı Hāşim Baba Celvetiye’den birāderi áālib Efendi, yetmişlik, Úuş-

dilinde Mecidiye ve İskender Baba Şeyòiydi. 

218-Üsküdār’da Bandırmalı Hāşim Baba Celvetiye’den áālib  Efendi-zāde Münìb, elli beşlik, 

Úuş-dilinde Mecidiye ve İskender Baba Şeyòiydi. 

219-Üsküdār’da Bandırmalı Hāşim Baba Celvetiye’den oàlu Yūsuf Münìb Efendi, şeyò-i óāøır. 

220-Üsküdār’da äandıúcı Der-gāhı Şeyòi Rıfāèiye’den èĀbid Efendi, elli beşlik. 

221-Üsküdār’da äandıúcı Der-gāhı Şeyòi Rıfāèiye’den maòdūmu Óaydar Efendi, şeyò-i óāøır. 

222-Üsküdār’da Óāllāç Baba Saèdiye’den èAli Efendi, el-yevm Aómedü’l-Buòārî şeyhi.  

223-Üsküdār’da Óāllāç Baba Saèdiye’den èAli Efendi úaãr-ı yedinde Mora Yeñi-şehirli Ferìd 

Efendi, elli. 

224-Üsküdār’da Óāllāç Baba Saèdiye’den hemşìre-zādesi Saède’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır. 
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225-Üsküdar’da Āsitāne-i Rifaèî Şeyòi Tevfìú Efendi, yetmişlik. 
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226-Üsküdar’da Āsitāne-i Rifaèî Şeyòi maòdūmu Żiyā Efendi, ellilik, şeyò-i óāøır Óüsnî 

Efendi. 

227-Üsküdār’da Debbāàlar’da Çehar-şenbe Der-gāhı Şeyòi Rıfāèiye’den Küçük Tevfìú Efendi, 

ellilik. 

228-Üsküdār’da Debbāàlar’da Çehar-şenbe Der-gāhı Şeyòi Rıfāèiye’den maòdūmu Òayru’llah 

Tāce’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır 

229-Üsküdār’da Selìmiye Der-gāhı Şeyòi Naúşibendiye’den Saèìd Efendi, ellilik. 

230-Üsküdār’da Emek-yemez Der-gāhı Şeyòi Bayrāmiye’den èAzìz Efendi, altmışlıú. 

231-Üsküdār’da Mevlevî Tekyesi Vekìli Òālid Dede ve Remzì Efendi, altmışlıú. 

232-Üsküdār’da Óalim Gülüm Tekyesi Şeyòi Emìn Efendi, Úādirî, ellilik 

233-Üsküdār’da Menúūtì Paşa Tekyesi Şeyòi Saèìd Efendi, Şaèbānî, ellilik. 

234-Üsküdār’da Naãūóî Tekyesi Şeyòi Kerāme’d-dìn Efendi, Şaèbānî, şeyò-i óāøır. 

235-Üsküdar’da Fetóî Efendi Tekyesi Şeyòi Saèdiye’den Şemse’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır. 

236-Üsküdār’da Bedevî Tekyesi Şeyòi Óālìm Efendi, ellilik. 

237-Üsküdār’da Bedevî Tekyesi Şeyòi birāderi èAli Efendi, ellilik. 

238-Üsküdar’da Aómediye’de Rıfāèiye’den Maómūd Efendi, ellilik. 

239-Üsküdār’da Çamlıca’da Ùarìú-i Bektāşiye’den Nūrî Baba, yetmişlik. 

240-Üsküdār’da Ùoyàār Şeyòi Rıfāèiye’den Ser-õākir èĀrif Efendi, yetmişi mütecāviz. 

241-Üsküdār’da Ùoyàār Şeyòi Rıfāèiye’den birāderi Óāzim Efendi, yetmişi mütecāviz. 
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242-Üsküdārda Ùarìú-i Úadiriye’den Şeyò Hicābî Efendi, yetmişi mütecāviz. 

243-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Çāúır Aàa Der-gāhı Şeyòi Óasan Efendi, şeyò-i óāøır 
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244-İstanbul’da Ùarìú-i Naúşiye-i èAleviye’den Eyyüb Nişāncısı’nda Seyyid Şeyò èAbdü’l-

úādir Efendi, seksenlik. 

245-İstanbul’da Ùarìú-i Şaèbāniye’den Top-úapu Şeyòi Salih Efendi, seksenlik. 

246-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Yeşìl-ùulūú Şeyòi Óacı Muãùafā Efendi, yetmişlik. 

247-İstanbul’da Ùarìú-i Sünbülìye’den Cihan-gìr Şeyòi Resmì Efendi, ellilik. 

248-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Şehr-emìn’de Rāşid Efendi, ellilik. 

249-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Şehr-emìn’de maòdūmu èĀkif Efendi, şeyò-i óāøır. 

250-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Úaràacılr’da èAbdü’s-selām Şeyòi Yaóyā Efendi, altmışlıú. 

251-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Úara äarıúlı Şeyòi äafvet Efendi, úırúlıú. 

252-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Úara äarıúlı Şeyòi Şevket Efendi, şeyò-i óāøır. 

253-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Óasan Úadrî Şeyòi Nihād Efendi, úırúlıú. 

254-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye’den Óasan Úadrî Şeyòi maòdūmu èİzzî Efendi, şeyò-i óāøır. 

255-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Úara Baba Meómed Óilmì Efendi, yetmişlik. 

256-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Úara Baba maòdūmu Óaydar Efendi, şeyò-i óāøır. 

257-İstanbul’da Ùarìú-i Naúşibendiye’den Kelāmî Baba Şeyòi Esèad Efendi, şeyò-i óāøır, 

Bursa’da görüşdük. 

258-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Oùa-başı Aómed Efendi, yetmişi mütecāviz. 
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259-İstanbul’da Beyler-Beyi’nde Ùarìú-i Bedeviye’den Şeyò Seyyid Saèìd Efendi, altmışı 

mütecāviz. 

260-İstanbul’da Beyler-Beyi’nde Ùarìú-i Bedeviye’den maòdūmu Nesìb Efendi, ellilik. 

261-İstanbul’da Aàaç-úaúan’da Ùarìú-i Bedeviye’den Nāil Efendi, ellilik. 
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262-İstanbul’da Aàaç-úaúan’da Ùarìú-i Bedeviye’den Nāil Efendi’niñ Şeyòi Vaãfî Efendi, 

altmışlıú 

263-İstanbul’da Yıldız Tekyesi Cerrāóiye’den Nūrî Efendi, şeyò-i óāøır. 

264-İstanbul’da Sulùān Aómed’de Nāzkì Tekyesi Şeyòi Şaèbāniye’den Hamdî Efendi, altmışlıú. 

265-İstanbul’da Fātió türbe-dārı Melāmiye-i Şaèbāniye’den èAmìş Efendi, yetmişlik. 

266-İstanbul’da Fātió türbe-dārı Melāmiye-i Şaèbāniye’den èAmìş Efendi, altmışlıú. 

267-İstanbul’da Òulefā-i Şaèbāniye’den Úara äarıúlı İbrāhìm Efendi, yetmişi mütecāviz, èāşıú, 

ceõbe-dār bir õāt. 

268-İstanbul’da Òulefā-i Úadiriye’den Top-òāne Müftìsi Bekr Efendi, yetmişi mütecāviz. 

269-İstanbul’da Yeñi Úapu Mevlevì Şeyòi Celāle’d-dìn Efendi, elli beşlik. 

270-İstanbul’da Yeñi Úapu Mevlevì Şeyòi maòdūmu èAbdü’l-bāúì Efendi, şeyò-i óāøır. 

271-İstanbul’da Úāsım Paşa Mevlevì Şeyòi èAli Efendi, yetmişlik. 

272-İstanbul’da ÙāhirAàa Şeyòi Naúşiye’den Óacı Behçet Efendi, şeyò-i óāøır. 

273-İstanbul’da Sulùān-Aómed’de Seyyāóìn Tekyesi Şeyòi äadıú Efendi, şeyò-i óāøır. 

274-İstanbul’da Rūm İli Óisarı’nda Ùurmuş Baba Tekyesi Şeyòi Cerrāóiye’den Saèìd Efendi, 

şeyò-i óāøır. 

275-İstanbul’da Óekìm-oàlu èAli Paşa Şeyòi òulefāsından Nūrî Efendi, Úālāyì-zāde, Úādirî, elli 

beşlik. 
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276-İstanbul’da Sulùān-Aómed’de Meómed Paşa Şeyòi Nidāî Efendi, şeyò-i óāøır. 

277-İstanbul’da Ùaş Tekyelerde Ùarìú-i Úādiriye’den Kemāl Efendi, şeyò-i óāøır. 

278-İstanbul’da Òulefā-i Mevleviye’den Ùāhir Efendi. 

279-İstanbul’da äarmāşıú’da Şeyò Türlü Kāmil Efendi, altmışlıú. 
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280-İstanbul’da äarmāşıú’da maòdūmu Fu’ād Efendi, úırúlıú. 

281-İstanbul’da Fātió’de Ùarìú-i Rıfāèiye’den Ümm-i Kenèān Şeyòi Kenèān Efendi, şeyò-i 

óāøır. 

282-İstanbul’da Dār-ı èOåmān Şeyò-i Āsitāne-i Sünbüliye’ de Pìş-úadem Şerāfe’d-dìn Efendi, 

Sünbülî Şeyò-i óāøırı. 

283-İstanbul’da Kesme Kaya’da Úādiriye’den èAli Efendi, ellilik. 

284-İstanbul’da Erøurūmî Úādiriye’den Fāøıl Efendi, şeyò-i óāøır. 

285-İstanbul’da Ùarìú-i Saèdiye Òulefāsından Defter-i Óaúānî Müdìri Óacı Fāiú Efendi, şeyò-i 

óāøır. 

286-İstanbul’da Ùarìú-i Úadiriye’den Dānì Efendi Tekyesi Şeyòi æenābih Efendi, altmış beş. 

287-İstanbul’da Úāsım Paşa’da Dülger-zāde Şeyòi Úādiriye’den Cemāl Efendi, úırúlıú. 

288-İstanbul’da Óırúa-i Şerìf Şeyòi Tevfìú Efendi altmışlıú. 

289-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Sırrı Efendi-zāde Esrār Efendi, ellilik, õākir. 

290-İstanbul’da Ùarìú-i Úādiriye’den Ser-õākir ùurşucu Efendi, yetmişlik. 

291-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Ser-õākir Òulūsî Efendi, altmışlıú. 

292-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den ve Bektāşiye’den Yaşār Baba, altmışlıú. 
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293-İstanbul’da Úadem Tekyesi Şeyòi Aómed Efendi, Saèdiye’den, yetmişi mütecāviz. 

294-İstanbul’da Úadem Tekyesi Şeyòi maòdūmu Saède’d-dìn Efendi, elli beşlik. 

295-İstanbul’da Úadem Tekyesi Şeyòi diğeri äalāóe’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır. 

296-İstanbul’da Düğümlü Baba Şeyòi Óacı Muãùafā Efendi, Òālidî, altmışlıú. 

297-İstanbul’da Düğümlü Baba Şeyòi, şeyò-i óāøır. 
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298-İstanbul’da Òulefā-i Rıfāèiye’den Óacı Òālid Efendi, elli beşlik. 

299-İstanbul’da Ùarìú-i Gülşenî’den Cemāl Efendi. 

300-İstanbul’da Edirne-úapu’da Úuyu-başı Tekyesi Şeyòi Efendi, Bektāşiye’den bozma Naúşî, 

Óaøret-i Pìr’iñ çile-òānesi. 

301-İstanbul’da Sünbüliye’den Óacı Uóud Der-gāhı Şeyòi Óacı Óasan Efendi, yetmişi 

mütecāviz. 

302-İstanbul’da Otluúcu Yoúuşunda ............. Der-gāhı Şeyòi Saèdiye’den Mıãdıú Efendi, 

yetmişlik. 

303-İstanbul’da .............. Der-gāhı Şeyòi Cerrāóiye’den Duèā-gūy-ı şehìr Muóarrem Efendi, 

yetmişlik. 

304-İstanbul’da Üsküdar Bālābān Şeyòi Duèā-gūy-ı şehir Óüsnî Efendi, şeyò-i óāøır. 

305-İstanbul’da Sulùān-Aómed’de Ùarìú-i Úadiriye’den Úayàusuz Şeyòi ............. Efendi, 

seksenlik. 

306-İstanbul’da Sulùān-Aómed’de Ùarìú-i Úadiriye’den maòdūmu Aómed Efendi, şeyò-i óāøır. 

307-İstanbul’da Beşik-ùaş’da Yaóyā Efendi Türbe-dārı Òayrî Efendi, ellilik. 

308-İstanbul’da Ùarìú-i Rıfāèiye’den Şeyò İósān Efendi, re’ìslik ider, elli beşlik. 

309-İstanbul’da Óaydar’da Ùarìú-i Úādiriye’den Re’ìs Óaúúı Efendi, elli beşlik. 
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Bursa’da ve İstanbul’da görüşdüğüm, ellerini öpdüğüm meşāyıò-ı kirām ile bi’l-āòire o 

iòtiyār-ı muóterem zevatıñ yerini işàāl iden maòdūmları veyā òāricden taèyìn olunan õevātı da 

yazdım. Òaùıra gelebilenler bunlardır. Belki ileruda ferāmūş itdiğim veyāòūd der-òaùır 

idemediğim õevātdan ãoñradan èaúlıma gelenler olursa onları da òātimeye yazarım. Şimdi İzmir 

ve Selānìk gibi gitdiğim maóāllerde mülāúì olduàum meşāyıò-ı kirāmıñ isimlerinden der-òaùrda 

úalabilenleri yazıyıyorum: 
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310-İzmir’ed Mora muhācirlerinden Şeyò Emìn Efendi, belki ùoksanlıú bir muóterem, Mıãrî 

Şeyòi idi. Aú ãaúallı, nūrānî ãıfatlı olub çoú diúúat elini öper, duèāsını alırdım. Bizim 

Şemsiyeci Evliyā-i faúìre beñzerdi. 

311-Maòdūmu Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Der-gāh Şeyòi Muóyi’d-dìn Efendi, yetmişlik bir õātdı. 

312-Diğeri Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Der-gāh Şeyòi Cemāle’d-dìn Efendi, yetmişlik bir õātdı. 

313-Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Muóyi’d-dìn Efendi-zāde müderris, óāfıô èAli Efendi, āb-ı rū-y-ı 

èulemā ve meşāyıò-ı İzmir’di. 

314-Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Cemāl Efendi-zāde Niyāzî Efendi, şeyò-i óāøır, on úadar birāderi 

vardır. 

315-Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Şeyò èAli Efendi Der-gahı Şeyòi Şevúu’llah Efendi, şeyòimle 

aúrabā, elliyi mütecāviz, ilk İzmir’e gitdiğimizde çocuúdum gördüm. 

316-Meşāyıò-ı Mıãrîye’den Şeyò èAli Efendi Der-gahı Şeyòi maòdūmu Bedre’d-dìn Efendi, 

yetmişe yaúìn, ikinci defèāda görüşdük. 

317-İzmir’de Ùarìú-i Rıfāèiye’den Emìr Sulùān Şeyòi Óüseyin Efendi 

318-İzmir’de Ùarìú-i Rıfāèiye’den birāderi Nūrî Efendi, evvelce Bursa’da görüşmüşdük. 

319-İzmir’de Ùarìú-i Rıfāèiye’den Emir Sulùān Şeyòiniñ Şeyòi Maànisālı Óacı Óasan Efendi, 

yetmişlik vardı. 

320-İzmir’de Ùarìú-i Saèdiye’den Emir Sulùān Der-gāhı’nda medfūn Mora Yeñi-şehirli Meómed 

Efendi, fāøıl bir õātdı, Bursa’da görüşdük. 
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321-İzmir’de Emir Sulùān’da medfūn Mora Yeñi-şehirli Meómed Efendi-zāde èAzìz Efendi, 

Medār Köyü’nde tekye inşā itdi, altmışlıú. 

322-Selānìk’de Fetóiye Şeyòi Ùarìú-i Òālvetiye’-i Mıãrîye’den èAli Efendi, yetmişlik. 
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323-Selānìk’de Fetóiye Şeyòi Ùarìú-i Óālvetiye’-i Mıãrîye’den maòdūmu Żiyā Efendi, şeyò-i 

óāøır. 

324-Selānìk’de Úara Baba Şeyòi Ùarìú-i Óālvetiye’-i Mıãrîye’den Aómed Baba Efendi, sekseni 

mütecāviz. 

325-Selānìk’de Úara Baba Şeyòi Ùarìú-i Óālvetiye’-i Mıãrîye’den Muèallim Muãùafā Efendi, 

yetmişlik. 

326-Selānìk’de Úara Baba Şeyòi Ùarìú-i Óālvetiye’-i Mıãrîye’den maòdūmu Aómed Efendi, 

úırúlıú. 

327-Selānìk’de Úapu Şeyòi Ùarìú-i Úadiriye’den èAbdü’l-úādir Efendi, altmışlıú. 

328-Selānìk’de Úapu Şeyòi Ùarìú-i Úadiriye’den Taósìn Efendi, şeyò-i óāøır. 

329-Selānìk’de Óaşmet Efendi Şeyòi Sināniye’den Muãùafā Efendi, altmışlıú. 

330-Selānìk’de Óaşmet Efendi Şeyòi Sināniye’den birāderi äıdúî Efendi, altmışlıú. 

331-Selānìk’de Pazar Şeyòi Sināniye’den äalió Efendi, yetmişlik, re’ìsü’l-meşāyıò. 

332-Selānìk’de Pazar Şeyòi Sināniye’den óafìdi èAbdu’llah Efendi, şeyò-i óāøır. 

333-Selānìk’de Nuèmān Paşa Naúşiye’den Meómed Efendi, yetmişlik, re’ìsü’l-meşāyıò. 

334-Selānìk’de Pişmāniye Saèdiye’den Rifèat Efendi, altmışlıú. 

335-Selānìk’de Pişmāniye Saèdiye’den maòdūmu Saède’d-dìn Efendi, şeyò-i óāøır. 

336-Selānìk’de Saèdî Der-gāhı Şeyòi Aómed Efendi, altmışlıú. 

337-Selānìk’de Mevlevî Der-gāhı Şeyòi Eşref Efendi, ellilik. 
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338-Selānìk’de äālı Der-gāhı Şeyòi Ùarìú-i Úadiriye’den Rıøā Efendi, şeyò-i óāøır. 

339-Selānìk’de İki Lüle Der-gāhı Şeyòi Sināniye’den èÖmer Efendi, şeyò-i óāøır. 

340-Selānìk’de Yaèúūb Paşa Der-gāhı Şeyòi Sināniye’den èAli Efendi, şeyò-i óāøır. 
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341-Selānìk’de Zindān Der-gāhı Şeyòi Sināniye’den Caèfer Efendi, şeyò-i óāøır. 

342-Selānìk’de Penç-şenbe Der-gāhı Şeyòi Sināniye’den èAbdî Efendi, şeyò-i óāøır. 

343-Selānìk’de Óundì Óamamı Der-gahı Şeyòi Úadiriye’den èİzzet Efendi, şeyò-i óāøır, 

Bursa’dadır. 

344-Selānìk’de Siyāhî Şeyò Bilāl Efendi. 

345-Minóalıc’da Ùarìú-i Úadiriye’den Óacı Óasan Baba Efendi, yetmişi mütecāviz. 

346-Midillu’da Mevlevî Şeyòi Naôìf Dede Efendi, Úāsım Paşa Şeyòi ‘niñ birāderidir, yetmişi 

mütecāviz. 

347-Midillu’da Úadirî Şeyòi Nūre’d-dìn Efendi. 

348-Midillu’da Òālidiye’den müsāferetle gelen Şeyò äabrî Efendi. 

349-Limni’de Ùarìú-i Úadiriye’den Eş-Şeyò Emìn Efendi, yetmişlik.  

350-Limni’de Türde-dār-ı Óaøret-i Pìr Niyāzî Efendi. 

 

Bursa’da ve òāricde intisāb itmiş, òilāfet almış muóibbānıñ isimlerini de berā-y-ı òaùra 

yazıyorum: 

1- Dervìş Óamdi’niñ intisābı, 19 Cemāõiye’l-āòir sene 1308, Óiãar Maóāllesi’nden. 

2- Dervìş Meómed’iñ intisābı, çıúıúcı, 2 Şaèbān sene 1308, Duòter-i Şeref Maóāllesi’nden. 

3- Dervìş Saèìd’iñ intisābı, 2 Şaèbān sene 1308, Duòter-i Şeref Maóāllesi’nden. 
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4- Derviş Edhem’iñ intisābı, 9 Muóarrem sene 1309, inkār-ı ùarìú itmekle 11 Õi’l-úaède sene 

1309 ãaà úolu úopmuşdur. 

5- Arnabūd èAbdî Efendi’niñ maòdūmu èOåmān Nūrî Efendi’niñ intisābı, 24 Rebièu’l-āòir sene 

1309, bi’l-āòire mebèūå oldu. 
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6- Derviş Nāfiõ’iñ intisābı, 12 Rebièu’l-evvel sene 1311. 

7- Derviş Cāvid’iñ intisābı, 11 Cemāziye’l-evvel sene 1315, Mora Yeñi-şehirli. 

8- Derviş Ferìd’iñ intisābı leyle-i Reàāib sene 1315, reji me’mūrlarından èadliye øābù kātibi. 

9- Derviş Rāsim’iñ intisābı 6 Ramaøān sene 1325 Mora Yeñi-şehirli. 

10- Derviş èİzzì’niñ intisābı 18 Şevvāl sene 1315. 

11- Derviş İbrāhim’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1316, Tatar Muãùafā’nıñ üveği birāderi. 

12- Derviş èOåman’ıñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1316. 

13- Derviş Kütahyalı’nıñ intisābı 21 Cemāõiye’l-evvel sene 1316. 

14- Derviş Meómed’iñ intisābı 27 Receb sene 1318, èArāúiyeci Aómed Aàa oàlu. 

15- Derviş Óāfıô’ıñ intisābı 27 Receb sene 1318. 

16- Derviş İbrāhim’iñ intisābı 15 Şaèbān sene 1317, Reyóanlı Úāim-maúam Muãùafā Efendi’niñ 

oàlu. 

17- Derviş Muãùafā’nıñ intisābı 15 Şaèbān sene 1317, Şemsiyeci Evliyā Efendi óafìdi. 

18- Derviş Óasan’ıñ 24 Şaèbān sene 1317 telúìn, Murādiyeli. 

19- Derviş Edhem Efendi’niñ 13 rebìèu’l-āòir sene 1312 telúìn, ser-òalúa 12 Õi’l-hicce sene 

1333. 

20- Derviş İdris’iñ 14 Õi’l-hicce sene 1312 telúìn.  
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21- Derviş èAli’niñ intisābı 24 Rebìèu’l-āòir sene 1319, meydāncı. 

22- Derviş Aómed’iñ intisābı 16 Õi’l-úaède sene 1320 telúìn, çöpür. 

23- Derviş Meómed’iñ intisābı 21 Cemaõiye’l-evvel sene 1321. 

24- Derviş Óüseyin’iñ intisābı 21 Cemaõiye’l-evvel sene 1321. 
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25- Derviş Zeynel’iñ intisābı 8 Cemaõiye’l-evvel sene 1322. 

26- Derviş èAli’niñ intisābı 27 Receb sene 1322, bacaú. 

27- Derviş èAli’niñ intisābı 15 Şaèbān sene 1322. 

28- Derviş Receb’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-evevl sene 1323 dersi. 

29- Derviş Yūsuf’uñ intisābı 5 Rebìèu’l-evvel sene 1323. 

30- Derviş Meómed’iñ intisābı 12 Cemaõiye’l-evvel sene 1323 

31- Derviş èAbdu’r-raómān’ıñ intisābı 12 Rebièu’l-evvel sene 1324. 

32- Derviş èAli’niñ intisābı 12 Õi’l-hicce sene 1324, mühtedì. 

33- Derviş Cevdet’iñ intisābı 5 Cemaõiye’l-āòir sene 1324, mühtedì. 

34- Derviş Aómed’iñ intisābı 1 Cemaõiye’l-āòir sene 1325. 

35- Derviş èArab Muãùafā’nıñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1329. 

36- Derviş Süleymān’ıñ, Óacı Meómed’iñ intisābları 26 Cemaõiye’l-evvel sene 1329. 

37- Derviş Aómed’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-āòir sene 1330. 
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38- Derviş Celì’niñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1330, Óaleb. 

39- Derviş Kemāl’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 133o 

40- Derviş Meómed’iñ intisābı reàāib sene 1331. 

41- Derviş Meómed’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1332, Çehar-şenbe’nıñ Meómed. 

42- Derviş Süleymān’ıñ intisābı 27 Receb sene 1332, saúaù. 

43- Derviş Meómed’iñ intisābı 27 Receb sene 1332, saúaù. 

44- Derviş Ferìd’iñ intisābı 7 Rebìèu’l-āòir sene 1334. 
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45- Derviş Dāvud Efendi’niñ intisābı 12 Şevvāl sene 1334, 21 Rebìèu’l-āòir sene 1337 òilāfet 

virilmişdir. 

46- Derviş Òayri’niñ intisābı 15 Cemāõiye’l-evvel sene 1338. 

47- Derviş Muóarrem’iñ intisābı 27 Receb sene 1336. 

48- Derviş Tevfìú’iñ intisābı 25 Receb sene 1337 telkìn, Moralı. 

49- Derviş Oàlu Cāhid’iñ intisābı 28 Şaèbān sene 1336 telkìn. 

50- Derviş Rıøā’nıñ intisābı Narlı Şeyòi, 3 Õi’l-hicce sene 1337 òilāfet virilmişdir. 

51- Derviş èAli’niñ intisābı 27 Õi’l-úaède sene 1338 ders, Hamza Efendi dāmādı. 

52- Derviş Meómed èAli’niñ intisābı 1 Õi’l-úaède sene 1339, ekmekci 

53- Derviş èAli ‘niñ intisābı 1 Õi’l-úaède sene 1339, keçeci. 

54- Derviş İósān’ıñ intisābı 8 Õi’l-úaède sene 1339, muèallim. 
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55- Ruscuú Muhācirlerinden ve Maóāllesi’nden Derviş äālió’iñ intisābı 27 äafer sene 1311. 

56- Ruscuú Muhācirlerinden ve Maóāllesi’nden Derviş Óāfıô Aómed ibn-i İsmāèìl’iñ intisābı 4 

Rebìèu’l-evvel sene 1311. 

57- äofya Muhācirlerinden ve Narlı Maóāllesi’nden Óāfıô Muãùafā ibn-i Òayru’llah intisābı 4 

Rebìèu’l-evvel sene 1311. 

58- Tatar Muhācirlerinden Muãùafā’nıñ intisābı sene ......, 29 Teşrìn-i evvel sene 1309. 

59- Makinist Bekr Efendi-zāde Memdūó Bey’iñ intisābı Cemāõiye’l-evvel sene 1311, 4 Teşrìn-i 

åāni sene 1309. 

60- Murādiye Maóāllesi’nden Óasan ibn-i Óüseyin’iñ intisābı 22 äafer sene 1312, 12 Aàustos 

sene 1310. 

61- Mora Yeñi-şehirli äalāha’d-dìn’iñ intisābı 7 Rebìèu’l-āòir sene 1312, 26 Aàustos sene 1310. 
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62- Yanyalı Derviş Saède’d-dìn’iñ intisābı 1 Receb sene 1312, 16 Úānūn-ı evvel sene 1310. 

63- Niş Muhācirlerinden Şākir’iñ intisābı 20 Ramaøān sene 1312, 5 Mart sene 1311. 

64- Derviş Aómed’iñ intisābı 15 Şaèbān sene 1318, Derviş èAbdu’llah’ıñ úaynı. 

65- Úara-baş Şeyòi-zāde Emìn Efendi’niñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1320. 

66- İstanbullu Òālìl’iñ intisābı, 27 Rebìèu’l-evvel sene 20, yek-çeşm. 

67- Berber derviş èOåman’ıñ intisābı 15 Õi’l-úaède sene 1339. 

68- Derviş Muãùafā’nıñ intisābı 23 Õi’l-úaède sene 1339, İósān’ıñ birāderi. 

69- Bektāşî Babalarından Meómed èAli Babonuñ intisābı ve telúìn 16 Muóarrem sene 1340. 

70- Feòāme’d-dìn’iñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1340. 

71- èAvnî’niñ intisābı 12 Rebìèu’l-evvel sene 1340. 
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72- Hüsāme’d-dìn Der-gāhı’nıñ Şeyò-i Vekìli Muãùafā Efendi’ye telúìn 5 Cemāõiye’l-āòir sene 

1340. 

73- Derviş Meómed’iñ intisābı, İnegöllü 5 Cemāziye’l-evvel sene 1340. 

74- Derviş Niyāzi’niñ intisābı 10 Cemūziye’l-evvel sene 1340.  

75- Derviş Aómed’iñ intisābı, Asaòozlu, 3 Receb sene 1340 

76- Derviş èAbdu’llah’ıñ intisābı, küçük, 16 Şaèbān sene 1340, keçeciniñ birāderi. 

77- Derviş Boşnāú intisābı, terzi, 27 Receb sene 1340. 

78- Derviş Midóat’ıñ intisābı, Óüsāme’d-dìnî, 17 Õi’l-hicce sene 1340. 

79- Dervş Yaóyā’nıñ intisābı,2 Şaèbān sene 1340.  

80- Derviş Süleymān’ıñ intisābı, èarabacı, ùoàramacı, 8 Şaèbān sene 1341. 

81- DervişèAli’niñ intisābı, àazeteci, lisede, 15 Şaèbān sene 1341  
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82- Derviş Ramaøān’ıñ intisābı, Aú-şehirli, èasker, 5 Õi’l-úaède sene 1341  

83- Moralı Tekyesi’ne Şeyò olan Muãùafā Efendi’ye icāze ièùāsı 4 Şaèbān sene 1342. 

84- Boyacı Derviş Meómed’iñ intisābı 27 Receb sene 1342. 

85- Dervş Receb’iñ intisābı 4 Şaèbān sene 1342. 

86- Derviş Şevket’iñ intisābı, berber 4 Şaèbān sene 1342. 

 

14 äafer sene 1344 ãoñ muúābele yapılmış ve tekyeler sed idildikden ãoñra ùabièî 

kimseye telúìn-i õikr olmamışdır. Òāricde intisāb idenleri de berā-y-ı òaùra yazacağım: 

360 

1- Limni’de ibtidāî mektebi muèallimi Taósin Efendi’niñ intisābı 13 Õi’l-hicce sene 1313 

2- Limni’de nüfūs me’mūru Óüseyin Efendi’niñ intisābı 11 Õi’l-hicce sene 1313. 

3- Limni’de düyūn-ı èumūmîye me’mūru Kemāl Efendi’niñ intisābı Õi’l-hicce sene 1313, 

Midillu’dan 

4- Limni’de DervişèAli’niñ oàlu Óa-üseyin’in’ıñ intisābı 27 Receb sene 1318. 

5- Limni’de Müftì-zāde Celāle’d-dìn Efendi’niñ intisābı 17 Cemaõiye’l-āòir sene 1316. 

6- Limni’de Şeyò Niyāzî Efendi’niñ birāderi Bedre’d-dìn Efendi’niñ intisābı 17 Cemaõiye’l-

āòir sene 1316. 

7- Limni’de Şeyò Niyāzî Efendi’niñ birāderi Rıøā Efendi’niñ intisābı 17 Cemaõiye’l-āòir sene 

1316. 

8- Limni’de Şeyò Niyāzî Efendi’niñ eniştesi Aómed Bey’iñ intisābı 19 Cemaõiye’l-āòóir sene 

1316. 

9- Limni’de ibtidāî muèallimlerinden èAbdü’l-úādir Úutbî Efendi’niñ intisābı 19 Cemaõiye’l-

āòir sene 1316. 
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10- Limni’de úahveci naúìbi Siyāh’i Derviş èÖmer’iñ intisābı 19 Cemaõiye’l-āòir sene 1316. 

11- Limni’de øabùiye Óasan Hüsnî Efendi’niñ intisābı 2 Receb sene1318. 

12- Limni’de Dāyı Óüseyin Aàa intisābı 2 Receb sene1318. 

13- Limni’de Gümrük Baş-kātibi Nesìb Bey’iñ intisābı 25 äafer sene 1320. 

14- Limni’de Mondoros Gümrük Müdìri İsmāèìl Efendi intisābı 18 Rebìèu’l-evvel sene 1322 

15- Limni’de muóāsebeci Süleymān Bey’iñ intisābı 19Rebìèu’l-evvel sene 1322. 

16- Limni’de Sābıú mutaãarrıf Óāfıô Paşa-zāde Nāil Bey’iñ intisābı 22 Cemaõiye’l-evvel sene 

1326. 

Daha birúaç õāt var ise de der-òaùr idemediğimden buna ifāyete mecbūr oldum. 

361 

1- Midillu’da Siyāhî Bekr Efendi’niñ intisābı 10 Cemāõiye’l-evvel sene 1316, òilāfeti 10 

Cemāõiye’l-āòir sene 1317 virilmişdir. 

2- Midillu’da Virgü Baş-kātibi áālib Efendi’niñ intisābı 10 Cemāõiye’l-āòir sene 1316. 

3- Midillu’da Naôìf Efendi’niñ intisābı 15 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

4- Midillu’da İsmāèìl’iñ intisābı 12 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

5- Midillu’da Gümrük Muóāfaôa Me’mūru Aómed Efendi’niñ intisābı 12 Cemāõiye’l-evvel 

sene 1317 

6- Midillu’da Úahveci Siyāhî Vāãıf’ıñ intisābı 12 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

7- Midillu’da gümrük me’mūrunuñ oàlu Nāfiõ Efendi’niñ intisābı 12 Cemāõiye’l-evvel sene 

1317 

8- Midillu’da Derviş Baórî’niñ intisābı 13 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

9- Midillu’da Taóãil-dār èĀrif Efendi’niñ intisābı 13 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 
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10- Midillu’da Bekr Efendi’niñ bacanaàı Siyāh’i Caèfer Efendi’niñ intisābı 13 Cemāõiye’l-

evvel sene 1317 

11- Midillu’da øabıùa on-başılarından Óacı İsóaú Efendi-zāde Óasan Efendi’niñ intisābı 15 

Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

12- Midillu’da Muãùafa Cāvit-zāde Ziyā intisābı 16 Cemāõiye’l-evvel sene 1317.* 

13- Midillu’da èAsker Receb’iñ intisābı 17 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

14- Midillu’da Baúúāl Óasan Efendi’niñ intisābı 16 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

15- Midillu’da Derviş Ferhad’ıñ intisābı 16 Cemāõiye’l-evvel sene 1317 

16- Midillu’da Arnabūd Óasan’ıñ intisābı 28 Cemāõiye’l-āòir sene 1318 

17- Midillu’da Óāfıô Óasan Efendi’niñ intisābı 28 Cemāõiye’l-āòir sene 1318. 

362 

18- Midillu’da Żābıùa Necìb’iñ intisābı 29 Cemāõiye’l-āòir sene 1318. 

19- Midillu’da Óacı Óasan’ıñ intisābı 29 Cemāõiye’l-āòir sene 1318. 

20- Midillu’da Temel Muãùafā’nıñ intisābı 29 Cemāõiye’l-āòir sene 1318. 

21- Midillu’da Çāvuş Muãùafā Efendi intisābı 21 äafer sene 1320, banúada. 

22- Midillu’da Rāmiz Bey’iñ intisābı 21 äafer sene 1320. 

23- Midillu’da Saèarci Emìn Efendi-zāde intisābı 29 äafer sene 1322. 

24- Midillu’da Øābıùa Óacı Muhyi’d-dìn intisābı 29 äafer sene 1322. 

25- Midillu’da Rifèat Bey-zāde Nāfiõ intisābı 28 äafer sene 1322. 

26- Midillu’da Mevlānā Muãùafā intisābı 29 äafer sene 1322. 

27- Midillu’da Belediye Me’mūru Siyāhî Aómed Efendi intisābı 9 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

28- Midillu’da İbtidāî muèallimi Mü’eõõin Rıøā intisābı 9 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 
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29- Midillu’da Berber èAli Bey’iñ intisābı 9 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

30- Midillu’da Óüseyin Aàonuñ intisābı 9 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

31- Midillu’da ùoàramacı èĀãıf’ıñ intisābı 9 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

32- Midillu’Da ùopūz Óüseyin’iñ intisābı 16 rebìèu’l-āòir sene 1326.  

33- Midillu’da Cemāl Efendi’niñ intisābı 16 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

34- Midillu’da Düyūn-ı èUmūmîye’de Rāsim Efendi’niñ intisābı 17 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 
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35- Midillu’da Liman Reisi’niñ Maòdūmu Süleymān Bey’iñ intisābı 17 Rebìèu’l-āòir sene 

1326. 

36- Midillu’da èUdî İbrāhìm Efendi’niñ intisābı 17 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

37- Midillu’da Úahveci Óüseyin intisābı 17 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

38- Midillu’da Temūrcu Aómed Ustonuñ intisābı 17 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

39- Midillu’da İzmirli Derviş Óaúúı’nıñ intisābı 19 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

40- Midillu’da Māliye muúayyidi Tevfìú Bey’iñ intisābı 22 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

41- Midillu’da Mü’eõõin Rıøā Efendi’niñ yeğeni Óasan intisābı 29 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

42- Midillu’da Ayvalıúlı Vehbî Efendi’niñ intisābı 30 Rebìèu’l-āòir sene 1326. 

 

Daha bir bu úadar müntesibìn var ise de bir úısmı köylerde, bir kısmı òāricde 

olduàundan úayd idilmemiş ve òaùırda úalmamış olduàundan bu úadarla iktifā itdim. 

Gerek Bursa’da ve gerek Midillu ve Limni, Gemlik gibi maóāllerde otuz úırú úadar da 

úadınlardan müntesibimiz vardır. Baèøıları zevciyle berāber intisāb itmiş, baèøıları òod-be-òod 

inābe itmişlerdir. Faúaù bunlarıñ isimlerini ayru ayru derce lüzūm görmedim. Rebìèu’l-evvel 

1326 tāriòinden ãoñra da ortalıú herc ü merc olduàundan onbeş yiğirmi sene Bursa’dan òārice 
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çıúmadıàım gibi Balúān Óarbi’nden ãoñra da Limni ve Midillu Yunan’a gitmişdir. Ve bi’l-āòire 

der-gāhlar ve ùarìúatlar ilàā idildiğinden derviş yapmaúdan da ùabièî vaz geçilmişdir. Ellerini 

öpdüğüm ve kendilerinden ders oúuduğum òavāce-i kirām ve dest-būs iderek teveccüh ve 

duèālarını alaraú òuãūãiyet óāãıl itdiğim èulemā-i kirām: 
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1-Şeker Óoca Mektebi Muèallim-i Muóteremi èAli Efendi, ilk besmele oúuduàum õātdır. 

2-Naèlband-oğlu Mektebi Muèallimi òocam èAli Efendi, óıfôa başlamış iken Minóalıc’a gitdik. 

3-Rüşdiyede Baãaú Karyeli Aómed Efendi, birinci ãınıf birúaç ay úadar oúumuşdum. 

4-Minóalıc Rüşdiye Muèallimi èAli Efendi, àāyet ãūfî bir õātdı. 

5-Minóalıc Rüşdiye Muèallimi Óasan Efendi, şehādet-nāme bunuñ zamānında aldım. 

6-Bursa’da Müftî Óacı Kerìm Efendi, òiùābet imtióānını óuøūrında oldum. 

7-Bursa’da Müftî èUşşāúî İbrāhìm Efendi, pederimiñ Şifā Şerìf okuduàu õātdır ki teveccühü 

vardır. 

8-Daàıstanlı Óacı Muãùafa Efendi, èābid ve zāhid ve Naúşiye’den mücāzlı, óürmeti var idi. 

9-Úır-şehirli Yūsuf Efendi, èāşıú ve èārif, fāøıl, Naúşiye’den müstaòlef çoú teveccühü var idi. 

10-äamsun Müftîsi Vāèiô Ramaøān, fāøıl bir õāt olub Bursa èulemāsının óasedinden me’yūs, ve 

idilen muèāvenete memnūn olmuşdu.  

11-Vāèiô Fehmî, èurefādan ve mutaãavvıfeden bir õāt olub ãamìmî görülmüşdü. 

12-Vāèiô Sāmi, èurefādan ve mutaãavvıfeden bir õāt olub ãamìmî görülmüşdü. 

13-Óünkār İmamı Emìn Efeendi, musikì-şinās bir õāt olub óayluca tevşìó ve ilahì neşr itmişdi. 

14-Külahì-zāde Óacı İbrāhìm Efendi èālim, fāøıl-òalūú bir õāt olub faúìre çoú teveccühü vardı. 

15-èUlmādan Aú-külah Óacı èAbdu’llah Efendi, Seydi-şehirli èAbdu’llah Efendi Òulefāsından 

olub faúìre çoú teveccühü vardı. 
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16-Aydınlı Münzevì Meómed Efendi, Başcı Tekyesi’nde oùurur, maôanneden bir õātdı. 

365 

17- Re’ìsü’l-müderrisìn èOåmān Efendi, faúìre çoú óürmet-kār bulunur, òoş aòlāúı var idi. 

18- Re’ìsü’l-müderrisìn Cāmiè-i Kebìr İmamı Rıøā Efendi, keõā teveccühü var idi, óattā 

raóatsız, āyin-i nefes itdirmişdi. 

19- Baàvì-zāde Óacı Meómed Efendi, 20-Maòdūmu Re’ìsü’l-müderrisìn Óacı äādıú Efendi, 

her ikisinin de fevúa’l-èāde óürmetleri ve teveccühleri var idi. äādıú Efendi òulefā-i 

Naúşiye’dendir. 

21-Òaùùāù Rāşid Efendi, åülüåde yazı òocam idi. 

22-Cāmiè-i Kebìr İmamı Óacı İsmāèìl Efendi, gördükce elini öper, duèāsını alırdım, 

maôanneden bir õātdı. 

23-Cāmiè-i Kebìr İmamı Óacı èAli Efendi, Òulefā-i Naúşiye’dendir, pek mübārek bit õātdı. 

24-Mora Yeñi-şehir Müftìsi Óacı Emìn Efendi, kibār, nāzik bir õāt idi, faúìre çoú óürmet-kārdı. 

25-Bursa Óākimi èĀãım Molla, her hafta der-gāhıma gelir, faúìre karşu çoú óürmet beslerdi. 

26-Bursa Óākimi Reşād Molla, óürmet-i maòãūãası vardı. 

27-Alay Müftìsi Faòre’d-dìn Efendi, muóaddiåìn-i meşhūreden olub faúìre óürmet-i maòãūãası 

vardı. 

28-Ùaş-kürsü Şeyòi Óacı Aómed Efendi, Ùarìú-i Nakşiye müntesiblerinden olub teveccühü çoú 

idi. 

29-Hāşim Velì Efendi, Roma Sefāreti İmamı, bir óayli eåerleri vardır. 

366 

Baèøı ümerānıñ óüsn-i teveccühü olarak maôhar-ı iltifātı olduàum gibi baèøı üdebā ile 

ãamìmāne görüşdüğümüzden berā-y-ı òaùra añları da şuraya derc idiyorum ki vesìle-i duèā olur: 
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1-äadr-ı esbaú äādıú Paşa, Limni’de görüşülmüş, óaúúımda pek taúdìr-karāne sözlerle iltifāt 

itmişdir. 

2-Dìvān Muóāsebe Re’ìsi Zühdì Bey, muóibb-i ùarìúat olub Limni’ye gitmekliğimi teşvìk iden 

õātdır. 

3-Dìvān Muóāsebe Re’ìsi Aómed Bey, èāile cihetinden aúrabā olub óaúúımda çoú óürmetkār 

bulunurdu. 

4-Baş-mābeynci Óacı èAli Paşa, Şeyò æābit’iñ inşaātı ùolayısıyla gidilmiş, görüşülmüşdü. 

5-Baş-kātib æüreyyā Paşa, Şeyò æābit’iñ inşaātı ùolayısıyla óaúúımızda çoú óürmet-kār bulundu. 

6-Ebu’l-Hüdā Efendimiz’iñ birāderi Seyyid Hamza, Bursa’da der-gāhda görüşülmüş ve uãūl-i 

õikrden pek maóôūô olmuşdu. 

7-Dāmād Aómed Refìú Bey, Bursa’da der-gāhda görüşülmüş óaúúımızda çoú rièāyet-kār 

bulundu. 

8-Vālì Arnabūd Òalìl Paşa, her Muóarrem der-gāha gelir sitāyiş-kār iltifātda bulunur ve ièlān 

iderdi. 

9-Vālì Arnabūd Reşìd Paşa, óaúúımda taúdìr-kārāne sözler ãarf ider, iltifāt iderdi. 

10-Vālì Arnabūd Tevfìú Bey, sülefāları gibi der-gāha gelir Muóarrem de ve bayramda inābe 

iderdi. 

11-Müddeèì-i èUmūmî Reşìd Bey, óaúúımda çoú óürmet-kār olub der-gāha gelir, õikrde 

bulunurdu. 

12-Āşiyanî Re’ìsi Óacı èĀãım Bey, óaúúımda çoú óürmet-kār olub der-gāha gelir, taúdìr-kārāne 

iltifātlar iderdi. 

13-Ferìú Sāmì Paşa, óaúúımda çoú óürmet-kār olub der-gāha gelir, cemèiyetlerimizde 

bulunurdu. 

14-Liva Necìb Paşa, óaúúımda çoú óürmet-kār olub der-gāha gelir, cemèiyetlerimizde 

bulunurdu. 
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15-Baóriye Nāôırı Óacı Vesìm Paşa, èāile cihetinden aúrabā olub, óürmet-kār bulunurdu, 

Mevlevî idi. 
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16-Müşārün İleyhiñ Dāmādı Liva İsmāèìl Paşa, muóibb-i Mevlevî olub óaúúımda çoú óürmet-

kār bulunurdu. 

17-Düyūn-ı èUmūmîye Nāôırı èAli Rıøā Bey, óaúúımda çoú taúdìr-kārāne bulunurdu. 

18-Erøurūm Vālìsi Óaydar Paşa, Bursa’da mutaãarrıf idi, óürmet-kār bulunurdu. 

19-Limni Vālìsi Uzūn Etekli Rıøā Bey, Óaøret-i Pìr’e teveccüh-i maòãūãası olub óaúúımda 

óürmet-kār idi. 

20-Çatalca Mutaãarrıfı Cevād Bey, Süleymān Paşa-zāde olub ceddimiñ müntesiblerinden idi. 

21-Meclis-i Meşāyıò Nāôırı Çerkeş Şeyò-zāde Óacı Tevfìú Efendi, meşìòat imtióānım onuñ 

óuøūrunda olmaàla óaúúımda taúdìr-kārāne idi. 

22-Maòdūmu Server Bey, Bursa’da bulunduàu eånāda görüşdük, óürmet-kār idi. 

23-Reji Nāôırı Mora Yeñi-şehirli èAli Bey, Bursa’da bulunduàu eånāda görüşdük, óaúúımda 

rièāyet-kār bulunurdu. 

24-Müddeèì-i èUmūmî èAli Efendi, Üsküdār Bedevî Şeyòi’niñ eniştesi olub faúìre óürmet-i 

maòãūãası vardı. 

25-Aómed Vefìú Paşa, Minóalıc’da rüşdiyede iki defa óuøūrunda imtióān oldum, taúdìr itmişdi. 

26-äıdúı-zāde Bursalı èAli Rıøā Efendi, dayımıñ dünürü olub óaúúımızda çoú rièāyet-kār idi. 

27-Defter-dār Kāmil Bey, teveccüh-i maòãūãası var idi. 

28-Mektūbcu Süleymān Naôìf Bey, taúdìr-kārāne iltifāt iderdi. 

29-Vālì èAzmì Bey, ièlān-ı Meşrūùiyet’de Bursa Maèārif Müdìri idi, óaúúımda óürmet-kār idi. 

30-Üdebādan İbnü’l-Emìn Mahmūd Kemāl Bey, óaúúımda çoú taúdir-kār bulunurdu. 
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31-Óüseyin Vaããāf Bey, Sirkeci Gümrük Baş-müdìriyetinden müteúāèid, fevúa’l-èāde taúdìr-

kārdır.  

32-Nāôımü’l-óikem Aómed Óamdi Bey, Bursa’da der-gāhda görüşmüşdük. 
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33-Muèallim Feyøì Bey, der-gāhda iki sāèat úadar görüşdük, birbirimiziñ óaúìúatini añladıú. 

34-Feylesof Rıøā Tevfìú Bey, der-gāha üç defa geldi, görüşdük ve óaúúımda taúdìr-kārāne 

neşriyātda bulundu. 

35-Dārü’l-fünūn müderrislerinden Meómed èAli èAynì Bey, der-gāha üç defa geldi ve 

manôūmelerini taòmìs itdirdi. 

36-Şehbender-zāde Aómed Óilmi Bey, der-gāhda ve òānesinde birúaç defèā mülāúì olduú. 

37-Üdebādan äādıú Vicdānî Bey, der-gāhda görüşdük, Bursa’da mektūbcu idi. 

38-İòtiúālcı Żiyā Bey, der-gāhda görüşdük, óaúúımda taúdìr-kār bulunurlar. 

39- ----- Sefìri Bāúì Bey, Bursa’da çoú zamañlar görüşülmüş ve óaúúımda teveccüh-kāmla 

severdi. 
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Benim değerime teèālì iş bu Dil-dār-ı Şemsî nām eåer-i nācizānem 20 Şaèbān sene 1347 

tāriòinde başlanılmış faúaù araya Ramazān-ı Şerìf girdiği gibi biraz da raóatsızlıàım óuãūle 

gelmekle ancaú Óaøret-i Pìr Efendimiz’iñ müddet-i èömrü úadar olan yetmiş sekiz günde 

ikmāline muvaffaú oldum. Bu, òaùrda úalañlar olub mürūr-ı zamañla der-òaùr idemediğim 

vaúèalar ùabièì derc idilemedi ve èibāreler Türkçe olub esāsen nişāniye yazmaàa da iútidārım 

olmadıàından naãıl ùoàdıysa öylece müsvedde óālinde yazıldı. Vāúiè olan úuãūrātıñ ıãlāóı 

oúuyan õevāt-ı kirāmdan temennì olunur. Kendim bunu yazarken o òaùıralar bende teceddüd 

itdiğinden kiminden õevú, kiminden teeååür duydum. Artıú oúumaàa tenezzül idenler ne 

duyarlarsa kendi óesāblarına èāiddir. Beğendiklerini alırlar, beğenmediklerini bıraúırlar. “Òüõ 

mā ãafā, daè mā keder.” Ve ãalla’llahü èalā eşrafi ve esèadi nūri cemìèi’l-enbiyā-i ve’l-mürselìn 
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ve’l-óamdü li’llāhi rabbi’l-èālemìn. 8 Õi’l-úaède sene 1347 ve 18/5 Nisān sene 1307/1929 

yevm-i Penç-şenbe sāèat 11. 

El-faúìr 

Meómed Şemse’d-dìn el-Mıãrî e’s-Saèdî el-úādirî ibni e’s-Seyyid e’ş-Şeyò İsmāèìl 

Naôìf e’s-Saèdî el-Mıãrî ibni e’ş-Şeyò Aómed Şemse’d-dìn el-Mıãrî ibni e’ş-Şeyò Meómed 

Zeyne’l-èābidìn el-Mıãrî ibni e’ş-Ş-Şeyò Aómed Nièmetî el-Mıãrî ibni e’ş-Şeyò èAli el-Mıãrî 

ibni e’ş-Şeyò el-Óāc Meómed äaófî e’s-Saèdî el-Úādirî el-Mıãrî èan òulefā-i Óaøret-i eş-Şeyò 

Meómed Niyāzî el-Mıãrî el-Úādirî el-Òālvetî el-Malaùî el-Óānefî úaddesa’llahü esrārahüm. 
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LİMNİ AÙASI’NDA MEDFÛN BULUNAN BAèØI  KÜBERĀ’ 

1- 1105 Cenāb-ı Pìr-i Dest-gìrim Óaøret-i Mıãriyyü’n-Niyāzî úuddise sırruhū, türbe-i 

maòãūãasında. 

2- 1177 Aómed Kāmil Paşa, Türbe-i Şerìfe muttaãıl úabristānda. 

3- 1229 İpãalalı Aómed Paşa, Türbe-i Şerìfe muttaãıl úabristānda. 

4- 1124 Balùacı Meómed Paşa, Türbe-i Şerìfe muttaãıl úabristānda. 

5- Şeyò äıyāmî, Türbe-i Şerìf’iñ ilerusunda òuãūãî bir türbede. 

6- Şeyò Emìn Efendi, Ùarìk-i Úādirî òulefāsı’ndan der-gāhıñ içūnde. 

7- 1300 Şeyò Abdal Baba, der-gāhıñ inşāsına bāèiå olan õātdır, der-gāhda. 

8- 1317 Meómed äādıú Paşa, ãadr-ı esbaú, münaúúaben orada medfūndur. 

9- Mutaãarrıf èAbdu’llah äāid, der-gāhda medfūndur. 

10-1144 E’ş-Şeyò Maómūd Efendi, Óaøret-i Pìr’iñ òulefāsındandır, birlikde medfūndur. 

11- Nūre’d-dìn Paşa, türbe òāricinde. 

12- Úapu-úıran Meómed Paşa, türbe òāricinde, oàlu Meómed Bey. 
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13- Òoca èOåmān Efendi, türbe òāricinde.  

14- èAbdì-i Siyāhî, türbe òāricinde. 

15- E’ş-Şeyò Yūsuf el-Úadirî, türbe òāricinde. 
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16- 1316 Terzi Meómed Efendi, türbe òāricinde. 

17- Mevlevî Meómed Efendi, türbe òāricinde. 

18- 1327 Maómūd Celāle’d-dìn Efendi, müftî, türbe òāricinde, 25 Mart. 

19- 1300 Rācid Efendi, şuèarādan, türbe òāricinde. 

20- 1191 Seyyid Óālìl Efendi, òam-ùābdan, türbe òāricinde, bi-óaúúın èOåmānî. 

21- Lala Süleymān Aàa, Dārü’s-saèāde Aàası olub münaúúaben gelmişdir, bi-óaúúın èOåmānî, 

sene 68. 
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Dildâr-ı Şemsî kapakaltı sayfası 
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Dildâr-ı Şemsî fihristi 
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Dildâr-ı Şemsî’nin mukaddimesi 
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Dildâr-ı Şemsî sayfa 3 
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Dildâr-ı Şemsî sayfa 102 
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Dildâr-ı Şemsî sayfa 115 
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Dildâr-ı Şemsî sayfa 161 
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Dildâr-ı Şemsî sayfa 371-372 (son iki sayfa) 
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Mehmed Şemseddin Efendi 

 
Şemseddin Efendi’nin kartviziti 
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Mehmed Şemseddin Efendi 
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Mehmed Şemseddin Efendi 
 

 
 
 

MEhmed Şemseddin Efendi Ve Oğlu Fehameddin (ortada) 
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Bursa Mısrî Dergahı 
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Mısrî Dergâhı Haziresi ve Fehameddin Efendi 

 

 
 

Mısrî Dergâhı mescit kısmı 
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Mehmed Şemseddin Efendi’nin okur-yazarlık belgesi 
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Pirî Reis’in Kitab-ı Bahriye isimli kitabındaki Limni Haritası (TDVİA C XXVII, s. 191)  
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Mehmet Şemseddin Efendi’nin seyahat ettiği yerleri gösteren harita 
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