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Muhammed Esad.Erbill, Musul'un Erbil kasabasında 1264/1847 yılında doğ
1
muş olup, Erbil'de bulunan milidi tekkesinde post-nişin Şeyh Muhammed Said'in oğludur. Dedesi, Halid-i Bağdadl'nin halifelerinden Şeyh Hidayetullah'tır.
Hem baba hem de anne tarafından "Seyyid" olduğu söylenmektedir." Erbil'de
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1 Kendisine Menemen örfi idaresi

tarafından

sorulan suale karşı zabıt ceridesinde "Adı Esat, ba-

bası Sait, 1259/1843 doğumlu aslen Erbilli olup, İstanbul Erenköyü'nde mukim, evli ve üç çocuklu
olduğunu söyledi." şeklinde bilgi bulunmaktadır. bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 3, Celse 2, cilı 25,
s. 5, 1931; Doğum tarihi (1259/1843) olarak geç<:!n bir diğer kayıtta Sadık Albayrak'ın Soıı Deuir Osmanlı Weması isimli eseridir. Bu eserin ilk dört cildi ulemaya ait sicill-i alıval dosyaları esas alınarak
hazırlanııuştır. Albayral<, Sadık, Son Deuir Osmanlı Weması (İlmiye Ricalinin Teracim-i Alıvali), İs
tanbul 1980. Mustafa Necati Bursalı ise İstanbul ve Anadolu Euliyaları isimli eserinde doğum tarihinin 1848 olduğunu söyler. bkz. Bursalı, Mustafa Necati, İstanbul ve Anadolu Evliyalaıı, İstanbul trz.,
s. 454." Bu kitap bilinısel üsluptan uzak: hissi bir dille yazılnuştır. Bu nedenle gerek Es'ad Efendi'nin
hayatında, gerek diğer evliyanın hayatında birçok bilgi hatası bulunmaktadır. Es'ad Efendi'nin doğum tarihi hususundaki bizim kanaalimiz ise, doğru tespitin, Sefiııdde ve diğer birçok eserde geçtiği gibi 1264/1847 olduğu şeklindedir.
2 Yılmaz, Hasan Kiimil, Altm Si/si/e, İstanbul1994, s. 241. Yılmaz, Hasan Kiimil, "M. Es'ad Erbili", Sahabeden Gıtniiınıize Allah Dostları, İstanbull996, c. 9, s. 369.
3 Yılmaz, Sabaheden Gı1mimı/ze Allah Dostları, aynı yer. Yılmaz, bu ansildopediye yazdığı
maddede Es'ad Erbili'nin hem anne tarafından hem baba tarafından seyyid olduğundan bahsederken, anne tarafından ailesi lıald<ında bilgi vennemektedir. Es'ad Efendi ise Risale-i .f!s'ad(vydnin ha- tiıne kısmında yazdığı kendi tarihçe-i hayatında bu hususta herhangi bir şey söyleıııemektedir. Biz
bunu onun tevazuuna bağlamaktayız. bkz. Erbili, Muhammed Es'ad, Risale-i Es'ad(vyefi Tarikati'lAl~~oe. (Dersaadet Matbaası), İstanbul1341-1343, ss. 29-30.
Es'ad Efendi'nin kendi kaleminden, hal tercemesi için ayr. bkz. Kara, İsmail, "Meclis-i Meşayilı, Ulenıa-Taril<at Münasebetleri ve İstanbul'da Şeyluil< Yapnuş Beş Zatın Kendi Kaleminden Terceme-i Hali",
Ktttadgubilig, S. 1, Ocak 2002, ss. 185-214. Vassarııı Sefiııdsinde ise "Valide-i ıııulıtereıııeleri cilıetin-
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Taha'l-Hariri'nin vefatından sonra, onun da emri doğrultusunda irşat vazifesine başlar. Hem Nakş! hem de Kadirl tarikatından icazetlidir.
Es'ad Efendi İstanbul'<:!: yerleşir ve II. Abdülhamid'in damaclı Derviş Paşaza
de'ye sarayda verdiği dersler neticesi şöhreti artmaya başlar. Fatih Cami-i Şeri
fi'nde "Hafız Divan" ı okutınaya başlar. Daha sonra Mevlana Cami'nin "Lüccetü'lEsrar" adlı eserini okutur. Her hafta salı günleri okuttuğu bu derslere, ilim, irfan
ve aşk ehli pek çok dinleyici iştirak eder. Makalemize konu olan, Bayezid dersiamlarından Ali Yekta Efendi ve onun gibi önde gelen zevat onu, bu derslerinden
taruyarak intisap ederler. AncakEs'ad Efendi'nin asıl eğitim merkezi Kelam! Dergahı'dır. Kelami Dergahı'nda yetişenierin haddi hesabı yoktur.' Yine bu dergahta yetişip Es'ad Efendi'den icazet alan hayli zat vardır. Bu zatlardan biri de Bayezid Dersiamlanndan olan ve Eminönü Müftüsü iken vefat eden Ali Yekta Efendi'dir.5 Ali Yekta Efendi'nin bir diğer hususiyeti ise Es' ad Efendi'nin mektuplannda ismi en çok geçen kişi olmasıdır. Yani Es'ad Efendi, Erbil'de ikamete memur
edildiğinde yaklaşık on yıl İstanbul'daki manev! görevi Ali Yekta Efendi vasıta
sıyla yerine getirilmiş ve müridier İstanbul'da Ali Yekta Efendi'nin sohbetlerine
yönlendirilmiştir. Es'ad Erbil:i'nin kısaca hayatından bahsettikten sonra konumuz olan icazetnameye geçebiliriz. 8
6

7

den de seyyid nesebdir." cümlesiyle hem anne hem baba tarafından seyyid olduğunu belirtmiştir. bk.
Vassaf, Hüseyin, Sefine-i Evliya, Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar Bl., No: 2306, c. 2, s. 191.
4 Dergahta 15 gün misafir kalan Danimarka'lı araştırmacı Cari Vett'in dergaha gelen üst düzey
yönetici ve ilim adamlarının Es' ad Efendi'ye karşı gösterdikleri tazim dikkatini çeker. Bunlar arasın
da Gazi Mahmud Muhtar Paşa (1867-1935), Prof. Mehmed Ali Ayni (1868-1945), Ömer Ferid Kanı
(1864-1944) gibi isimlerde vardır. Geniş bilgi için bk. Cari Vet!, Keliimf Dergiibından Hatıra!ar, çev.
Etheın Cebecioğlu, Ankara 1993, ss. 4-8, 92-95, 123, 167-171.
5 Vassaf Sefinede Şeyh Yekta Efendi başlığı altında şu bilgileri verir: Fuzaladandır. Ayasofya der. siaınlarından a'ına Hafız Efendiden icazetlidir. Kendisi de icazet vermeye muvaffak olmuştur. Farsça'ya hakkıyla vakıf idi. Es'ad Efendi'nin halifelerindendir. Pek aşık ve arif bir zat idi. 15 Reblul'ahir
1325/29 Mayıs 1907 tarilıinde vefat etmiştir. Eyüp'te Kırkn1erdiven denenmahalde aile kabristanın
da defn olundu. Es'ad Efendi'nin icazetli hülefasından olmasına rağmen icazetini saklanuştır. Eserleri: Mirkiilll Ta 'likat, Halebf Haşiyesi, Taşköpnl Haş~vesi, Şıtntl-ı Saliit Haşiyesi, Anız Haşiyesive Tasavımrat-ı Seyyidiıı 'e Tam,at; bu eserler basılmış tır. Sı11T!-i Rabman Teftiri, Sı7retıi '!-Be/ed Tq(siri,
M edisıl '1-Ht/meze Şerb i ise henüz basılmayan eserleridir. Ali Yekta Efendiyle alakalı geniş bilgi için
bk. Vassaf, Sefine, c. 2, s. 202.
6 Mektubatta ismi geçen diğer kişiler ise şunlardır: Ziya Bey, Hacı Hüseyin Efendi, Zihni Efendi,
Hafız Mustafa Efendi, Hayri Bey, Ali Rtza Efendi, Ali Efendi, Mehmet, Cemal Efendi, Hasan, Halil
Efendi, Semahaılı Efendi, Etlıem Efendi, Hoca Mehmet Efendi, Hacı Asım Bey, Hafız Efendi, Tatar
Halil Efendi, Fikri Efendi, Kavak Canıü İmanu Huliisi Efendi, Bahiieddin Efendi, Tırnevalı Hoca Efendi, Sami Efendi, Abd'ün-Nafı Efendi, Emin Efendi, İbn Ebi Abdissamed Efendi.
7 Yekta Efendi'yle ilgili mülakatlar için bk. Erbili, Meklllbiit, 34, 49, 53, 54, 61, 69, 74, 76, 91, 96,
108, 112, 118, 127. mektuplar.
8 Es'ad Efendi'nin hayatıyla ilgili geniş bilgi için bk. Vassaf, Se.ftne, c. 2, ss. 191-198; Yılmaz, Hasim Kamil, "Es'ad Erbil:i", DİA, İstanbul 1995, c. ll, s. 348; konuyla ilgili ayr. bk. Vassaf, aynı eser,
haz. Ali Yılmaz-Mehmet Aklruş, Seha Neşr., c. 2, ss. 355-370; Albayrak, Sadık, Son Deuir Osmanlı
Uleması (İlmiye Ricalinin Teracinı-i Alwali), İstanb.ul 1980.
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Bu icazetname, Es' ad Efendi'nin Kelanli Dergahı'nda Ali Yekta Efendi'ye vericazetnamedir. Es'ad Efendi'nin vermiş olduğu icazetnamelerin bir
kısmı Mekrubat isimli eserinde yayınlanmıştır. Konumuz olan icazetnarrie ise
yayınlanmamıştır. Bu icazetnamenin bir diğer özelliği ise uzun süre, icazetnamenin sahibi Ali Yekta Efendi tarafından saklanmış olmasıdır. Ali Yekta Efendi,
Es'ad Efendi'nin icazetli halifelerinden10 olmasına rağmen bunu saklama ihtiyacı
11
duymuştur. Bu husus ancak vefatından sonra duyulabilmiştir.
Şimdi de Es'ad Efendi'nin Ali Yekta Efendi'ye kendi el yazısı ile yazıp verdiği icazetnamenin transkribesini veriyoruz.
miş olduğu

9

"Bismillahirrahmanirrahim
Bi'l-cümle ihvan-ı dfn ü cemaat-ı muvahhidfne arz u ifade olunur ki, Ce. na b-ı Htilikı Azfm ve Fatır-ı Hakfm celle celalühü hazretleri KeZam-ı Kadfminde (ya eyyuhellezfne amenü 'zkürilllahe zikran kesfran) ayet-i celilesiyle zikr-i
şerffi her bir mü 'min kulları tarafından icra olunmasını emr buyurmuş ve vacib eylem iştir. Binaenaleyh bu emre itaat edenleri yemn-i kıyamette taltif ve etmeyenleri ise bi'l-a~is ta'zib eyleyeceği valid-i hatr bulunduğundan Şeriat-ı Ahmediyye ve Tarfkat-ı Muhammediyye'ye ittiba eylemek her bir mü'min için vücilb tahtında bulunmuş ve abd-i kadfm-i Tisaletten bu zamana gelinceye kadar
ulema ve meşayih-i tarikat vasıtasıyla teselsül eylem iştir. Zamanımızda mevcud
olan ihvan-ı dinimizin dahi zikr-i şerif hakkındaki emr-i İlahfye itaat ve n?z-ı
kıyamette nail-i şefaat olmaları ehass-ı timtilimizden bulunduğunu arz u beyandan sonra ifade olunur ki hamil-l varakanıız, suleha ve ulemadan ve ev/ad-ı ma 'neviyyemizden Ali Efendi zikr-i şerfjin telkfni ve Tarikat-ı Aliyye-i
Nakşbendiyye ve KadiTiyye'nin usülü dairesinde ta'limi için tarafımızdan vekil
ve me 'zun ittihaz olunmuştur. Ayat-ı Kerfme ve Eb adis-i Şerfje ve Menakıb-ı Evliya'ya dair olan ifadelerinin hak ve hakfkat nazarıyla telakkf edileceğini ve
Tarfkat-ı Aliyye'ye intisab için tereddüd ve tevakkıif edilmeyeceğini ümid eder
ve (rica/ün la tülhfhim ticaratün vefa bey'un an zikTillah) ayet-i şerifesinden
9 Yayınlanan icazetnamelerle/aliikalı bk. Erbili, Es'ad, Mektı1bat, İstanbul 1989, ss. 421, 241, 359.
10 Es'ad Efendi'nin diğer halifeleri için bk.Vassaf, Sefıne, c. 2, s. 198.
ı ı Sadık Dana'nın Ali Yekta Efendi ile ilgili kısa ve öz cümleleri şu şekildedir: Ali Yekta ( kuddise sirruh) yüksek tevazü ve fazilet ehli idi. Zülcenahayndi, yani zahiri ve batıni ilimlerle mücehhez
idi. Uzun müddet İstanbul Müftülüğü'nde vazife görmüş, feraiz ilminde ismiyle müsemma "yekta" olduğu söylerıirdi. Sorulan veraset balısinde hemen kalem kağıdı eline alır, bir iki dakikada neticeyL
bildirirdi. Hak aşık:larındandı. Pir-i Ekmel Efendi hazretlerinin (Es'ad Efendi) icazetH hülefasından olmasına rağmen icazet kağıdını saklamış, ancak vefatından sonra duyulmuştur. Vefatlarından ewel
kürüphane temizliği yapan muhterem damatları Emin Saraç beyin bundan haberi olmuştu. Ona hitaben: "Kitapların arasında bir kağıt bulmuşsun; aman onu kinıseye söyleme, mek:tüm tut. O vazifenin ehli ve selahiyetlisi Mahmud Sami Hazretleridir." buyumlllşlardır. Dana, Sadık, Sıtltanı"i'l-Arijin
eş-Şeyh Mahmıtd Sami Ramazanoğlıı, İstanbul1991, ss. 106-107.
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müstefld olacaklan nı Genab-ı Hak ve Peyyaz-ı Mutlak bazret/erinden istirhanı
eylerinı. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-al~VJii'l-azfm. ·
Ve salla/lahü ala seyyidina Muhammedin ve alihive sabbihi ecma'fn. Velhamdülillahi Rabbi'l~alemfn."
21 Şaban'ul-muazzam, sene 1240,
. Hadimu 'l-.fıtkara en-Nakşibendf el-KadM
Muhammed Es'ad."
Metnin sadeleş~ş şekli şöyledir:
"Bin kardeşleıimizin ve muvahhidler topluluğuna arz ve ifade olunur ki;
Hakfuı yaratıcı olan Allahü Teala, Kur'an'da "Ey iman edenler, Allah' ı çok zikredin."12 ayetiyle zikrin, tüm mü'minler tarafından yerine getirilmesini emretmiş
ve gerekli kılmıştır. Bu emre itaat edenlerin kıyamet gününde mükafat, etmeyenlerin ise azab görecekleri herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle -şeriata ve tarikata
uymak tüm mü'minler için gerekli görülmüştür. Şeriat ve tarikat Peygamberimiz
Hz Muhammed'den bu yana alimler ve tarikat şeyhleri vasıtasıyla bizlere kadar
ulaşmıştır. Günümüzde de din kardeşlerimizin zikir konusundaki ilahl eınre itaat etmeleri ve kıyamet gününde şefaate nail olmaları en önemli gayelerirnizdendir. Bunlan açıkladıktan sonra, bu icazetnaıneyi taşıyan, alim, salil1, ınanevi evlatlarımızdan olan Ali Efendi, zikir telkini, Nakşi ve Kadirl tarikatlannın usulü dairesinde, eğitimi için taraf11111zdan vekil ve yetldli kılınmıştır. (Ali Efendi'nin) Ayet-i Keriıne, Hadis-i Şerıf ve Evl,iya Menl\:abelerine dair olan ifadelerinin hak ve
hakikat nazanyla telaklti edileceğini, (insanların) yüce tarikata intisab hususunda da tereddüt ve tevakkuf göstermeyeceklerini ümid ederin1. "Ne ticaret, ne de
alışverişin, Allah'ın zikrinden alıkoymadığı yiğitler vardır." :ı ayetinden istifade
etmelerini Allah'tan istirham ederim.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azfuı.
Ve sallallahü ala seyyidina Muhamınedin ve alihi ve sahbilii ecına'in. Vel1

haındülillahi Rabbi'l-aleınin."

Yukandaki metinde de görüleceği üzere Es'ad Efendi, icazetnameye mektupda hemen tamamında olduğu gibi besıneleyle başlamıştır. İcazetnaınede,
İslam'ın ve tasavvufun temeli olan zikirle ilgili bir ayet verildikten sonra zikre devam etmenin, şeriata ve tarikata tabi olmanın gerekliliği vı.ırgulanınıştır. Buna
uyanlarm kıyaınette mükafat, uymayanların ise cezg görecekleri belirtilmiştir. Bu
girişten sonra, icazet verilecek zat ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. İcazetname sahibinin gösterdiği yolda müridierin tereddüd göstermemeleri ümidinden sonra
lannın

12 33 Ahzab/41.
13 24 Nür/37.
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"Ne ticaretin ne de alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı" kişiler zümresine
katılıp istifade eden insanlardan olmalan temenni ve duasıyla icazetnamenin
muhteva bölümü nil1ayet bulmuştur. Sonunda ise "la havle"duası, Peygamberiınize, al ve ashabına salat ü selarnla icazetname bitirilmektedir.
İcazetnamenin altında ise Es'ad Efendi'nin kendisine ait mührü, imzası ve
icazetnamenin verildiği tarili bulunmaktadır.

