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ÖNSÖZ 

 Osmanlı devletinin yıkılmasıyla birlikte onun yerine kurulan yeni devlet, ilerlemenin 

ve muassır medeniyetin önünde birer engel olarak gördüğü dinî cemaat ve tarîkatları bir takım 

hadiseler neticesinde 1925’de çıkarılan bir kanun ile yasal varlıklarına son verdi. Ancak 

resmiyette yasal kimliklerini kaybeden bu kurumlar hiçbir zaman yok olmadılar. Varlıklarını 

ve faaliyetlerini farklı şekil ve yöntemlerle icra ederek günümüze kadar devam ettirmeyi 

başarmışlardır.  

Araştırma konumuz olan “Şeyh Ali Sebtî Dergâhı” da işte bu tarîkatlardan bir 

tanesidir. Adını aldığı Şeyh Ali Sebtî, XVIII. ve XIX. yüzyılda yaşamış, mürşidi Mevlânâ 

Halid-i Bağdadî’den aldığı icazet ile irşad amacıyla geldiği Elazığ ilinin Palu ilçesinde 

yaşamış, yetiştirdiği talebeler ve halifeleri Nakşî-Hâlidîliğin bölgede yayılmasını sağlamış 

yine bu bölgenin dinsel kimliğinin oluşmasında etkili rol oynamış bir şahsiyettir. Bugün 

ilçede Ali Sebtî’nin misyonunu sürdürmek gayesiyle torunlarından Zülküf Görür’ün 

öncülüğünde faaliyetlerini sürdürmekte olan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nı din sosyolojisi 

perspektifinden incelemeye çalıştık.  

Birinci bölüm olan teorik çerçevede tarîkatları; genel anlamda ve özelde dergâhın 

tasavvufî arka planını oluşturan Nakşîbendiyye’yi ve silsilede bağlı olduğu kol olan 

Halidiyye’yi incelemeye çalıştık. İkinci bölüm olan uygulama ve yorum kısmında ise Şeyh 

Ali Sebtî Dergâhı’nı cemaatsel, inanç ve ibadet yapısı yönünden üç aşamada dolaylı ve 

dolaysız yoldan incelemeye çalıştık. Bundan başka diğer konular başlığı altında dergâhın; 

eğitim, teknoloji ve siyasete bakışı ile popüler dinîn inanış ve uygulamalarını da ele alıp 

incelemeye çalıştık. 

Öncelikle çalışmamın başından sonuna konu, kaynak ve yöntem açısından bilgi ve 

tecrübelerinden istifade ettiğim danışman hocam Prof. Dr. Mustafa Arslan’a, tezimin nihai 
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ÖZET 

Bir saha çalışması olan tezimizin konusu Elazığ ili Palu ilçesinde bulunan Şeyh Ali 

Sebtî Dergâhı’nın din sosyolojisi bağlamında incelenmesidir. Dergâh, adını Mevlânâ Halid-i 

Bağdadî’nin halifelerinden olan Ali Sebtî’den almıştır. Şeyh Ali Sebtî aslen Diyarbakır’lı olup 

sonradan intisap ettiği Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin halifelerindendir. Mürşidinîn talimatıyla 

irşad amacıyla Elazığ ili Palu ilçesine yerleşmiş ve ömrünün sonuna kadar kaldığı Palu’da 

yetiştirdiği talebeleri ve halifeleri ile Nakşîbendî- Hâlidîliği; Palu, Harput, Bingöl, Diyarbakır, 

Bitlis ve Erzurum bölgelerinde yaymış bir şahsiyettir. Dergâh, bugün kendisini onun hadimi 

ve mirasçısı olarak tanımlayan torunlarından Zülküf Görür öncülüğünde faaliyetlerini Palu 

ilçe merkezinde sürdürmektedir. 

Tezimizi iki bölüm halinde oluşturduk. Teorik ve kavramsal çerçeveden oluşan birinci 

bölüm, dolaylı gözlem olarak tanımlanan kaynak taramadan yararlanarak oluşturuldu. 

Uygulama ve yorumdan oluşan ikinci bölümü ise, dolaysız gözlem olarak nitelenen 

dergâhıntarihsel arka planını, inanç, ibadet ve cemaat yapısını, katılımcı gözlem ve mülakat 

tekniklerini kullanarak oluşturduk. Çalışma sahasında ilgili kişilerle irtibat 

kurularak,araştırmakonusu olan yer ile ilgili bilgiler objektif bir şekilde dergâhın 

günümüzdeki yapısı, yakın ve uzak çevre üzerindeki etkileri de tüm boyutlarıyla ele alınmaya 

çalışılmıştır. Dergâhın varlığını devam ettirmesinde hangi faktörlerinetkili olduğu, dergâhın 

toplumdaki karşılığının hangi düzeyde olduğu konuları da anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

halk ile iç içe olmasından dolayı dergâhın inanç dünyası etrafında oluşan popüler dindarlık 

inanış ve uygulamaları da incelenen konular arasında yer almıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî, Nakşîbendî-Hâlidîlik, Şeyh Ali Sebtî, Zülküf 

Görür, Palu Şeyh Ali Sebtî Dergâhı. 
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ABSTRACT 

The subject of our thesis, which is field study, is to study the Sheikh Ali Sebtî 

Dargah/Shrine, which is located in Palu district of Elazığ province, in the context of sociology 

of religion. Dargah/Shrine was named after Sheikh Ali Sebtî, one of the caliphs of Mewlana 

Halid-i Baghdadi. Sheikh Ali Sebtî is originally from Diyarbakır and after settled in Palu 

district by order of his mentor to the end of his life. He had spread Naqhsbandi-Khalidi order 

in Palu, Harput, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis and Erzurum province with his pupils and caliphs. 

Today, the dargah/shrine continues its activities under the leadership of Sheikh Zülküf Görür, 

one of his grandsons, who considers himself as his servant and successor. 

We prepared our thesis in two chapters. The first chapter, consisting of theoretical and 

conceptual framework was created by utilizing literature reviews as defined indirect 

observation. The second chapter consists of practise and interpretationwas created the 

historical background, faith, worship and community structure of the dargah/shrine which is 

defined as direct observation by using participatory observation and interview techniques. By 

contacting the relevant people in the field of study, the information about the place of research 

has been tried to be dealt with in an objective way in all dimensions of the current structure of 

the dargah/shrine, its effects on the near and far environment. In addition, due to the fact that 

it is intertwined with the public, the popular religious beliefs and practices formed around the 

world of faith of the dargah/shrine were also among the topics studied. 

Key Words: Mewlana Halid-i Baghdadi, Naqshibandi-Khalidi, Sheikh Ali Sebtî, Sheikh 

Zülküf Görür, Palu Şeyh Ali Sebtî Dargah/Shrine. 
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GİRİŞ 

 Birbiriyle ilintili olan tarîkat ve tasavvuf konusunu daha iyi anlaşılması için her 

iki kavramı da geniş bir pencereden incelememiz gerekmektedir. Tasavvufun ve 

tarîkatın İslam'a uygun mu yoksa aykırı mı olduğuna dair tartışmaların yanında, İslam'a 

uygun olduğunu kabul edenlerin içinde bir de tasavvufun ne zaman ortaya çıktığına dair 

bir tartışma yürümektedir. Bu yolun müntesipleri, silsile ile gelen şeyhlerin ruhani bir 

bağ ile peygambere dayandığını ve tasavvufun esasında İslam ile akran olduğunu iddia 

etmektedirler. Yani kısaca tasavvufun İslam ile yaşıt olduğunu savunanlar, isminin daha 

sonradan konulmuş olmasının bu gerçeği değiştirmeyeceğinden dem vurmaktadırlar. Bu 

görüşün karşısında olanlarsa her ne kadar tasavvufun İslam dışı olmadığını kabul etseler 

de İslam dinînin ortaya çıkmasından çok sonra ortaya çıkmış olan bir kurum olarak 

tarîkatın ve tasavvufun asla İslam ile yaşıt olamayacağını savunmaktadırlar.2 

İslam dünyasında dinî daha içten yaşamak için özel bir yaşam şekli olarak ortaya 

çıkan tasavvufi oluşumların ilk başlarda bireysel zühd hareketleri olarak ortaya 

çıktıkları daha sonra tasavvuf diye adlandırılmışlardır.3 Sözlükte gidilecek yol, usul, 

terim olarak ise, Allah’a ulaşmak için bir takım özel hal ve davranış anlamlarına gelen 

tarîkat, İslam geleneği içerisinde ortaya çıkan tasavvufi akımlarının çeşitli ekoller 

halinde kurumsallaşması üzerine, söz konusu bu ekollerin her biri için kullanılan bir 

kavram haline gelmiştir. Bu kavram daha geniş manada sadece İslam dinînde değil, 

diğer din ve geleneklerde var olan mistik düşünce ve hayat tarzıyla tanrısal/ilahi bilgiye 

ulaşmayı, hakikati elde etmeyi, kurtuluşu sağlamayı ya da tanrıda yok olmayı 

hedefleyen dinî akımları da ifade eder.4 

Kurumsallaşma sürecini tamamladıktan sonra bir tekke ya da zaviye etrafında 

şeyh olarak kabul edilen manevi bir rehber önderliğinde ruhi eğitim gören kişilerin 

uyguladıkları ahlaki ve sosyal kuralların bütünü şeklinde tanımlanır hale gelmiştir.5 Bu 

                                                            
2 Aybudak, Utku, “Nakşîbendîliğin Politik Evrimi ve İskender Paşa Cemaati”,  (Yüksek Lisans Tezi), 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara 

2014, s. 23. 
3 Çelik, Celaleddin, “Dini Gruplar Sosyolojisi”,  Din Sosyolojisi, (ed. Mehmet Bayyiğit), Palet Yayınları, 

Konya 2013, ss. 277-302. 
4 Albayrak, Ali, Alevi Meşrep Bir Tarikat: Galibilik, Turkish StudiesInternational Academic Journals, C. 

XI/17, Sonbahar 2016, ss. 271-272. 
5 Bardakçı, M. Necmettin, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, ( 1. Baskı), Rağbet Yayınları, İstanbul 2005, 

s. 227’den aktaran Ali Albayrak, a.g.m., s. 272. 
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sufi teşekküllerin anlayışına göre insan kendi yolunu seçebilir ancak bu yola yalnız 

başına giremez. Böyle bir tercihte bulunan kişinin kendisine bir rehber/mürşit bulması 

gerekmektedir.  

Tarîkatların zikir ve ibadet dışında günlük yaşamla iç içe oluşu dışında bulunduğu 

toplumu kılık kıyafetten, sosyo-ekonomik, kültürel açıdan da etkiledikleri muhakkaktır. 

Dinî deruni bir şekilde yaşamayı amaçlayan bu hareketler müntesiplerine psikolojik 

yönden doyum sağlayan ve onların bir takım sıkıntılarına çözümler bulmayı amaçlayan 

dinî kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İnceleme konusu yaptığımız Palu Şeyh 

Ali Sebtî Dergâhı, bir şeyhin rehberliğinde faaliyetlerini sürdürmekte, tarikat geleneği 

bağlamında dinî konularda ve icra bir takım sosyal fonksiyonları ile yerel ve çevre 

halkın uğrak yerlerinden biridir.  

1.1.Araştırmanın Konusu ve Problemi 

Din olgusunun güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü bu topraklarda din, kitabi 

ve normatif karakter dışında daha çok halk dindarlığı şeklinde temerküz ettiği 

görülmektedir. Şüphesiz ki din ve toplum arasında, birinin diğerini belirlediği tek taraflı 

bir ilişki değil, karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Din toplumu etkilerken, toplum da 

bir takım etkenler aracılığıyla dinî tutum ve davranışlar üzerinde etkili olmaktadır.6  

Bu durum, dinîn diğer toplum olayları ile karşılıklı etki-tepki ilişkileri içinde 

bulunması ve din olaylarının belli ölçülerde coğrafi, toplumsal ve kültürel değişkenlere 

bağlı bulunması anlamına gelecektir. Çünkü din ve ondan ortaya çıkan grupların, 

herhangi bir kültür çevresinde her türlü etkilerden uzak, tecrit edilmiş olarak 

yaşayamayacakları, tam aksine hukuk, ekonomi gibi kültürel hayatın bütün bileşenleri 

ve unsurları, özellikle toplumun genel yapısı yani zümreler, sınıflar ve diğer toplumsal 

tabakalaşma çeşitleri ile sıkı bir ilişki halinde bulundukları ve gerektiğinde onlardan 

etkilenecekleri açıktır.7  

Bu anlamda her din içinden çıktığı sosyo-kültürel şartların etkisi altında 

kaldığını söyleyebiliriz. Öyleyse dinîn topluma etkileri olduğu gibi toplumsal durum ve 

güçlerin de dinî tecrübelerinin yaşayış ve anlatımları üzerinde etkileri vardır. Çünkü 

                                                            
6 Günay, Ünver, “Modern Sanayi Toplumlarında Din I”, EÜİF Dergisi, Kayseri 1986, s. 3. 
7 Wach, Joachim, Din Sosyolojisine Giriş, (Çev. Battal İnandı), AÜİFY No:181, Ankara 1987, s.14. 
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toplum karşılıklı ve karmaşık bir etki-tepki bütününden ibaret olup, dinî tecrübenin 

anlatımları da belli şekillerde bunun dışında kalamamaktadır.8 

Bu çalışmanın ana konusunu, Nakşîbendi tarîkatının Hâlidî kolunu ve onun bir 

uzantısı olan Elazığ ili Palu ilçesinde bulunan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nı din sosyolojisi 

açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla dergâhın hem tarihsel arka planını 

hem de günümüzdeki inanç, ibadet ve cemaatsel yapısını detaylı biçimde inceleyerek 

onu detaylı bir incelemesini yapmayı amaçlamaktayız. Çalışmamızda Şeyh Ali Sebtî 

Dergâhı’nın bütün yönleriyle incelenebilmesi için öncelikle tarihi arka planına, 

tarîkatlar arasında bulunduğu konuma, etkilendiği ve içinde bulunduğu tasavvufî ekole 

odaklanılmıştır. Sonrasında da dergâhın günümüzdeki yapısı, yakın ve uzak çevre 

üzerindeki etkileri, tüm boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırmamızın 

konusu olan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nı görünür ve karizmatik kılan diğer bir unsur da 

hilafetin ilgası ve bir çok alanda şerî hükümlerin ve uygulamaların kaldırılması gerekçe 

gösterilerek 1925’de devlete karşı girişilen ayaklanmanın öncülüğünü yapan  Şeyh 

Said’in de bu aileden olmasıdır. 

Şeyh Ali Sebtî Dergâhı, adını Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerinden olan bugün 

Diyarbakır ili Bismil ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkdirek (Çılsütun) köyünde 

1787 yılında doğan dergâhın şeyhi ile yaptığımız görüşmede tam adı Şeyh Ali Sebtî 

Hüseyni el-Kureyşi olan Ali Sebtî’den almıştır. Ali Sebtî, irşad bölgesi Palu olduğu için 

“Palûvî” nisbesi ile de adlandırılmıştır. Şeyh Ali, müderrislik yaptığı Diyarbakır’da iken 

Nakşîbendî şeyhi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ile tanıştıktan sonra ona intisap ederek 

mürşidinîn görevlendirilmesiyle irşad amacıyla gelip Palu’ya yerleştiği söylenir. Kırk 

beş yıl boyunca ömrünün sonuna kadar Palu’da irşad çalışmalarını sürdüren Ali Sebtî, 

sadece Palu’da değil, civar bölgelerin de dinî ve kültürel yaşantısında etkili olmuş Palu, 

Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde Nakşîbendîliğin yayılmasında öncü rol 

üstlenmiş bir şahsiyettir. Dergâh tıpkı diğer Nakşîbendî tarîkatları gibi ehli sünnet 

çizgisine özel bir önem atfetmektedir.  

Nakşî-Hâlidilik kolu Osmanlı’nın son dönemlerinde (1840’lı yıllarda) bölgede 

diğer Nakşî kollardan ve tarîkatlardan daha çabuk yayılıp kabul görmüştür. Kuzey 

Irak’ın Şehrezur (Süleymaniye) yöresinden Hindistan’a uzanıp Abdullah ed-

                                                            
8 Ünver, Günay, Din Sosyolojisi, (12. Basım) İnsan Yayınları, İstanbul 2014, ss. 253-254. 
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Dihleviye’ye (ö.1824) intisap ederek Nakşîbendîyye-i Müceddidiye-i Irak ve Suriye’de 

yeniden şekillendiren Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin (ö.1827) irşadı, halifelerinden 

Seyyid Taha el-Hakkari (ö. 1853) vasıtasıyla Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğu 

Bölgesi’ne ulaşmış, Sıbgatullah Arvasi (ö.1870) ve onun halifesi Şeyh Abdurrahman et-

Taği (ö.1886) vesilesiyle alimler arasında yankı bulmuş, XIX. yüzyıldan bu yana 

toplumumuzun dinî yaşamında yönlendirici, değiştirici bir etki oluşturmuştur. Özellikle 

Cumhuriyet döneminde en yaygın ve örgütlü bir yapı olan Nakşîbendîlik ve onun 

Hâlidîlik kolu gösterilmektedir. Anadolu’da on altı halife görevlendiren Mevlânâ Hâlid 

sürekli halifeleri ile irtibat halinde olmuştur.9  

Hâlidîliğin, Osmanlı devletinin sınırları içinde diğer tarîkat ve kollardan daha 

hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden birisi de Mevlânâ Hâlidi Bağdâdî’nin faaliyet 

gösterdiği Irak ve Suriye’nin Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında olması gerçeğini 

de göz ardı edemeyiz. Özellikle Nakşîbendîyye’nin “Müceddidi” ve “Halidi” kollarının 

bu topraklara gelişiyle bu tarîkat, fark edilir bir şekilde siyasi bir rol oynamış ve halk 

arasında gerçekten en önemli tarîkat konumuna yükselmiştir.10 “Nakşîbendi Müceddidi” 

kolunun kurucusu, ülkemizde daha çok İmam-ı Rabbani olarak bilinen, meşhur 

“Mektubat” adlı eserin sahibi Şeyh Ahmed Sirhindi (971/1563-1034/1624)’dir. 

Müceddidi kolunun Anadolu topraklarına girişi daha eskilere dayanır. Sirhindi’nin 

silsiledeki baskın rolü sonucu bir unvan olan “Müceddidi” ismini alışı gibi, Mevlânâ 

Halid-i Bağdadî de genelde İslam toplumu ve özelde Nakşîbendi silsilesi için bir 

müceddid (yenileyici) olarak kabul edilir.11 

Bütün bunlardan sonra araştırmamızın problemini; Şeyh Ali Sebtî Dergâh’ının 

tarihsel kökeni, toplumsal hayata etkisi ile birlikte inanç, ibadet ve cemaatsel yapısının 

bilimsel açıdan incelenmesi olarak belirledik. Ali Sebtî ve ailesi geçmişten günümüze 

değin bu coğrafyada yaşayan topluluklar üzerinde birçok alanda tesiri söz konusu 

                                                            
9 Memiş, Abdurrahman, “Kur’ân ve Sünnet Işığında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin 

Tasavvuf Anlayışı ve Bu Anlayışın Bingöl ve Çevresindeki Etkisi”, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve 

Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyum, (ed. Orhan Başaran), 04-05 Mayıs 

2017 Bingöl, Sadık Daşdöğen–Berdan Matbaacılık, İstanbul 2017, s. 255. 
10 Algar, Hamid, Naksîbendîlik, (3. Basım),  (çev. Cüneyd Köksal, Ethem Cebecioğlu, İsmail Taşpınar, 

Kemal Kahraman, Nebi Mehdiyev, Nurullah Koltaş,  Zeynep Özbek), İnsan Yayınları, İstanbul 2012, s. 

73. 
11 Algar, Hamid, 2012, s.45. 
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olduğundan bu dergâh da yapısı, işlevi ve toplumsal hayata etkileri yönünden 

incelenmeye değer bir konudur.  

1.2.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı şimdiye kadar herhangi bir çalışmaya konu olmamış Nakşî-

Halidî tarîkatın bir uzantısı olan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nı genel olarak, tarihsel ve 

tasavvufi arka planını incelemek ve bu minvalde onun inanç, ibadet ve cemaatsel 

yapısının yanı sıra bulunduğu yerdeki fonksiyonu, icra ettiği faaliyetleri, müntesiplerine 

ve topluma sunduğu dinî ve psiko-sosyal hizmetlerini din sosyolojisi çerçevesinde 

incelemek olacaktır. Ayrıca Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nın siyasete olan ilgileri, eğitim, 

teknoloji, ve kadına bakış konusundaki tutumlarını da incelemeye çalışacağız. Dergâh, 

bulunduğu toplumda önemli bir yer teşkil etmekte, faaliyetleri zaman zaman bir takım 

tatsız hadiseler neticesinde sekteye uğramışsa da varlığını geçmişten günümüze kadar 

devam ettirmeyi başarabilmiştir.  

Araşrtırmayı önemli kılan bir diğer etken de Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nın bağlı 

olduğu aile (yani Şeyh Ali Sebtî’nin ailesi, nesebi), dergâhın yanında ayrı bir etkinliğe 

sahiptir. Dolayısıyla burada sadece bir dergâh olmanın yanında bir de bir aile/aşiret 

çevresi etkinliği söz konusudur. Bu aile Türkiye’nin kültürel ve siyasal hayatı üzerinde 

önemli bir etkinliğe sahiptir. Örneğin Elazığ milletvekillerinden Ali Rıza Septioğlu bu 

aileden olup uzun süre TBMM’de milletvekilliği yapmıştır. Yine bu ailenin Erzurum 

kolundan olan Abdülmelik Fırat da Erzurum milletvekili olarak TBMM’de görev 

yapmıştır. Ailenin Anadolu’nun farklı yerlerinde on farklı kola ve farklı soy ismine 

ayrıldığına çalışmanın ileriki safhasında değinilecektir.  

Günümüzde daha çok lokal bir alanda varlığını sürdürmeye çalışan dergâhın 

müritlerinin çoğunluğu Bingöl ilinde ikâmet etmektedirler. Dergâh’ın diğer bazı Nakşî 

tarîkatlar gibi büyüyüp yayılamamasının nedenlerinden biri cemaat liderinin etrafında 

özellikle kardeşler arasında bir birliktelik ve bütünlüğün olmaması, diğer önemli bir 

faktörün ise 1925’te gerçekleşen Şeyh Sait hadisesinin öncülüğünü yapan Şeyh Said’in 

bu aileden olması da dergâhın lokal bir alanda sıkışıp kalmasına etki eden önemli 

faktörlerdendir. Ki bu olay tekke ve zaviyelerin kapatılması için nihai bir etken olmuş 
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akabinde çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler kapatılmış ve faaliyetlerine son 

verilmiştir.  

Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nı önemli kılan diğer bir sepeb de tarihi geçmişi ve ailesi 

yanında Nakşîbendî Tarîkatı ve Hâlidî kolundan olmasıyla da alakalıdır. Çünkü 

Türkiye’de en baskın ve etkin tarîkat olarak Nakşîbendi tarîkatını görmekteyiz.  

Nakşîbendi tarîkatının içinde bulunan değişik birkaç kol hariç hemen hemen bütün 

Nakşî tarîkatlarının silsiledeki buluşma noktası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’dir.12 Çünkü 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Türkiye ve İslam dünyasının diğer bölgeleri üzerindeki 

etkisi ve manevi nüfuzu sınırsız bir şekilde daha uzun vadelidir.  

Geçmişte ve günümüz modern dünyasında halkın manevi bir sığınak olarak 

gördüğü, sosyal ve dinî açıdan belirleyiciliği olan bu tür yapılar, bazen ilerlemenin ve 

gelişmenin önünde birer engel oldukları yönünde eleştirilerin hedefi de olmuşlardır. 

Bizi ilgilendiren bu eleştirilerin nasıllığı değildir, objektif bir bakış açısıyla din 

sosyolojisi üzerinden incelemek olacaktır. Dinin deruni bir şekilde yaşanmasını gaye 

edinen bu tür tasavvufî kurumlar, yerine ve zamanına göre farklı şekillerde bazen her 

şeyden el etek çekip bir inziva hareketi olarak işlev görmüş bazen de toplumların 

gidişatına etki edecek misyonlar yüklenmişlerdir.  

Tarîkatların bazıları sırf mistik ve deruni boyutlarıyla toplum içinde etkili 

olurken bazıları da toplumsal ve siyasi yönleriyle etkinlik oluşturmuşlardır. Tarîkatların 

konumuz açısından önemli olan yönü onun bir taraftan toplumsal açılardan etkin oluşu 

iken diğer açıdan da toplumun dinî hayatı üzerindeki etkinliğidir. Tasavvuf ve tarîkatlar 

geçmişte toplumun dinî hayatı üzerinde etkili olduğu gibi günümüzde de çeşitli 

yönleriyle etkili olmaya devam etmektedir. Tarîkatların bu yönüne çalışmamızın teorik 

çerçeve kısmında değinilecektir. Bu özelliklerinden dolayı tarîkatlar sosyolojik olarak 

incelenmesi ve araştırılması gereken kurumların başında gelmektedir.  

1.3. Araştırmanın Yöntemi 

Din sosyolojisi, “uygulamalı bir bilim olarak normatif değil, objektif bir realiteler 

ilmidir ”13 esasından yola çıkarak bu çalışmada araştırmanın doğası gereği bir olguyu 

                                                            
12 Aybudak, 2014, s.19. 
13 Günay, 2014, s. 70. 
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kendi gerçekliği içinde derinlemesine incelemek amaçlandığından nitel araştırma 

yönteminin daha uygun olduğu düşünülmüş ve bu araştırmada olayların, gerçekleştiği 

doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ele alındığı, gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma yöntemi 

tercih edilmiştir.  

Din olgusu, din ve toplumun karşılıklı etkileşimi içerisinde uygulamalı yöntem 

bilimi perspektifinde ele alınmalıdır. Bu nedenle biz konumuz olan Ali Sebtî Dergâhı’nı 

din sosyolojisinin uygulamalı yaklaşımından hareketle ele almış bulunmaktayız. Din 

sosyolojisinde bir olguyu inceleme evreleri “vasıflama, karşılaştırma ve 

açıklama/anlama” şeklindedir.14 Biz bu araştırmamızda yöntem olarak bu metodolojik 

süreçlerden “vasıflama” ve “açıklama/anlama”evrelerini izledik. Bu evrelerden ilki 

olan “vasıflama” süreci araştırma konusunda bilgi almak için kullanılan teknikleri ifade 

eder ve dolaylı-dolaysız gözlem olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Dolaylı gözlem 

konuyla alakalı belge ve eserleri taramayı, dolaysız gözlem ise araştırma alanını 

doğrudan çeşitli teknikler aracılığı ile incelemeyi ifade etmektedir. Araştırmamızda 

“dolaylı-dolaysız gözlem” olmak üzere her iki yöntemi de gerektiğinde kullandık. Bilgi 

almak için“vasıflama” evresinin teknikleri olan belge ve kaynak tarama (dolaylı 

gözlem), katılımcı gözlem ve mülakat teknikleri (dolaysız gözlem) yöntem olarak 

kullanıldı. Bunların yanı sıra dergâhı yakından tanıyan biri olarak uzun süren 

incelemeler sonucu elde ettiğim verilerden de yararlanılmıştır.  

Nakşîlik ve Nakşî geleneğin temsilcileri olan birçok tarîkat ile ilgili çalışmalar 

yapıldığı bilinen bir gerçektir ancak bu dergâh üzerinde şimdiye kadar ciddi anlamda 

bilimsel bir inceleme yapılmamıştır. Uygulamalı çalışmalarda yöntem olarak kullanılan 

anket tekniğinin dinî grup çalışmasında yeterli bilgi sağlayamayacağı düşüncesinden 

hareketle biz bizzat şeyh, mürit ve diğer ilgililerle yüz yüze görüşme ve mülakat 

tekniklerine başvurduk. Hazırladığımız sistemli mülakat soruları ile görüşmeler yaptık. 

Yine farklı zamanlarda dergâhın çeşitli faaliyetlerine katılıp gözlemlerde bulunduk. 

Onların dinî merasimleri de bu şekilde gözlemlenmiştir. 

                                                            
14 Günay, 2014, s. 72. 
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Şeyh Ali Sebtî Dergâh’ını incelerken J. Wach’ın dinî tecrübenin tezahürlerini 

tasnifinden15 hareketle araştırmanın iskeletini üç kısma ayırdık: Dergâh’ın “inanç-fikir ” 

yönü, “ibadet-ritüel” yönü, “cemaat-teşkilat” yönü. Bu tasniften hareketle (kavramsal 

ve tarihsel çerçeveden sonra) uygulama bölümünde Dergâh’ın teşkilat yapısı ve cemaat 

özellikleri, Dergâh’ın fikri ve inanç yapısı, uygulamaya dönük ibadetleri ve ritüelleri, 

son olarak da diğer toplumsal konulara bakışı incelenerek Dergâh’ın dinî-sosyolojik 

yapısı sistematik biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Bu sistematiği takip ederek mülakat soruları da bu üçlü tarzda hazırlanmış ve 

deneklere uygulanmıştır. Ayrıca sorular, şeyhe ve mürit kesimine yönelik olarak farklı 

biçimde düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Görüşme yapılan deneklerin isimleri metin 

içinde zikredilmiş, kaynakça kısmında da verilmiştir.    

1.4. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Elazığ ili Palu ilçesindeki Nakşî tarîkatının 

Halidî koluna bağlı olan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı, bu dergâhtaki yönetim kesimi (Şeyh, 

oğlu), mürit çevresi oluşturmaktadır. Palu’da yaşayan mürit çevresi yanında, başka 

yerlerden bayramlarda ve diğer özel günlerde dergâh merkezine gelen müritler de 

araştırma grubuna dâhil edilmiştir. Tarîkatlarda erkek egemenliğinin varlığı 

bilinmektedir. Dolayısıyla da görüşülen kişilerin çoğu erkek olmuştur. Bununla birlikte 

tarîkatın kuralları gereği aracı kişiler vasıtasıyla kadın müritlerle de görüşülmüştür. Bu 

görüşmelerin çoğunluğu yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, (çev. Ünver Günay), Marmara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, İstanbul 1995, ss. 43-65. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TARÎKATLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

2.1.Tarîkatların Ortaya Çıkışı 

Lügatte “tutulan” veya “gidilen yol” anlamına gelen tarîkat kelimesi, ıstılahta 

“Allah’a erişmek için ruhun takip ettiği yolu” ifade etmektedir. Tarîkatların ne zaman, 

nerede, nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığını daha iyi anlayabilmek için ilk 

tarîkatlara ve bunların kurucularına kısaca bir göz atmak lazımdır.  

Tablo2.1. İslam dünyasındaki başlıca tarîkatlar ve kurucuları 16 

 

 

                                                            
16 Uludağ, Süleyman, Tasavvufun Dili, (2. Basım), Ensar Yayınları, İstanbul 2016, s. 224. 
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Esasında bu tarîkatların bir kısmı daha önceleri var olan bazı tasavvufî 

yapılanmaların ya da tarîkatların devamı veya şubeleri sayılabilir. Daha sonra ortaya 

çıkan ve tarîkat adını alan tasavvufî oluşumların hemen hepsi yukarıdaki tarîkatların 

şubeleri ve kolları sayılır. Kâzerûnîyye hariç, ilk altı tarîkatın VI./XII. Yüzyılda ortaya 

çıktığı görülür ve önemli bir kısmı Moğol (1220) istilasından önce ortaya çıkmıştır.17 

Tarîkatların oluşmasının başlıca nedeni savaşlar, kıtlık, bulaşıcı hastalıklar 

nedeniyle toplumun bunalması, İslam zühdünün ileriye götürülmek istenmesi; yabancı 

kültürlerin etkileri ve dinsel yorumlar olduğu söylenir.18 Çeşitli nedenlerle bunalan 

insanlar daha çok Allah'a yönelme ihtiyacını duymuşlardır. Bu amaçlarla bilgin ve 

erdemli saydıkları bir dinî rehber etrafında toplanmışlardır. Özellikle İslamiyet’te 

tarîkatlar, “silsile” adı verilen ruhani bir otorite zinciri ile kendilerini Hz. Muhammed’e 

dayandırıyorlarsa da, hemen her tarîkatın bir kurucusunun olduğu bilinmektedir. 

Tarîkatlar iç içe geçmiş bir zincirin halkaları gibi olup örneğin; “Kâzerûnîyye”, 

“Hafîfiyye”nin devamı, aynı şekilde “Halvetiye” ve “Sühreverdiye” “Ebheriye”nin, 

“Nakşîbendîye”Abdülhâlik Gucduvani’ye (ö.575/1180) nisbet edilen “Hâcegan” 

tarîkatının, “Hâcegan” tarîkatı da Bayezid Bistami’ye nisbet edilen “Tayfuriyye”nin bir 

devamı olarak kabul edilir. Yine “Mevlevilik”, “Kübreviliğin”, “Bektaşilik”, de 

“Yeseviyye”’nin kolu sayılır. Görüldüğü üzere bu tarîkatlar aniden ortaya çıkmamıştır. 

Daha önce mevcut olan tasavvufî cemaatlerin bir devamı niteliğindedir ve daha düzenli 

ve örgütlü bir şekilde ortaya çıkmışlardır. Tarîkat kurucuları “Sahib-i Tarîkat”, 

“Tarîkatın Müessisi”, “Tarîkatın Banisi”, “Şeyh-i Tarîkat”, “Ser Çeşme”, “Pir-i Tarîkat” 

gibi ifadelerle anılır ve Kadiriye’nin Abdulkadir Geylani’ye nisbet edildiği gibi onlara 

nisbet edilir.19 

Tarîkatların temeli İslam zühdü olmakla beraber Hint, İran, Yunan ve Hıristiyan 

dinînin tekkelerin kurulmasında rol oynadığı söylenir. IX. ve X. yüzyıllarda, öteki 

dünyayı kazanmak için bu dünyadan yüz çevirme, ruhî güçleri terbiye, nefsi ve tabii 

istekleri yenme, iç temizleme ve zahidane bir yaşayış şeklinde ortaya çıkan tarîkatlar, 

XI. yüzyıldan itibaren halk katında, bilinen İslami ahkâma ilaveten birtakım özel dinî 

mistik kurallar üzerine teessüs etmiş bir yaşayış şeklini ittihaz etmiş ve düzenli bir 

                                                            
17 Uludağ, 2016, s. 224. 
18 Günay, 2014, s. 277. 
19 Uludağ, 2016, s. 225. 
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şekilde teşkilatlanmış cemaatleri ifade etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde öğreti, 

pratik ve genişleyen mürit potansiyelleriyle organize cemaatlere dönüşmüşlerdir.20 

Genellikle ilk dönemlerinde büyük tarîkatları kuran kimseler, toplumun bir 

gereksinmesini karşılayan tarîkatlar ilme ve ahlakî değerlere önem verdikleri söylenir. 

Ancak tarîkatların bu saf şeklinin çok sürmediğini tarîkat, kurucularının ölümünden 

sonra bozulmaya başladığı öyle ki tanınmış mutasavvıf Kuşeyrî (ö. H. 465 / M.1072), 

"Risale" adlı eserinde gerçek tasavvufçunun azaldığını ve tasavvuf yoluna girenlerin 

çoğunun takdire layık olmadığını belirtmektedir.21  

Hemen bütün dinlerde var olan tasavvufî-mistik akımların ve onların sonucunda 

ortaya çıkmış tarîkat cemaatlerinin ana dinî bünyedeki birçok gelişmelere karşı, itiraz, 

ikaz ve protestoların tezahürleri şeklinde ortaya çıktıkları görülmektedir. İslamiyet’te de 

ilk zühd hareketi bu şekilde başlamış ve daha sonra tasavvuf akımı hüviyetine 

bürünerek, yüksek seviyede büyük mutasavvıfların yetişmesine sebep olurken, halk 

arasında da tarîkat cemaatlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.22  

Tasavvufî hareketin, halk arasında güç kazanmasında ümmet içerisindeki dinî ve 

sosyal gelişmelere tepkinin yanı sıra uğranılan haksızlıklar ve özellikle şahsi olarak 

işlenen günah ve hatalara isyanın büyük rolünün bulunduğu kesindir. Genellikle bu tür 

akımlar ilk planda münferit inziva olayları şeklinde başlayıp, bir süre sonra cemaatçi bir 

hüviyete ve karaktere bürünmüşlerdir. Bu konuda dikkate değer bir husus, bu tür 

tezahürlerin ilk defa bireysel inziva olayları şeklinde başlayıp daha sonra cemaatçi bir 

karaktere kavuşmalarıdır. Örneğin, Hristiyanlıktaki üçüncü asırda Mısır’da görülen 

münzevi Hristiyan kolonileri, bireysel inzivadan cemaatçi keşişliğe dönüşün tipik 

örneklerindendir.23 

İslam dünyasında, gerçekte hepsi tek bir amacı hedefledikleri halde tarîkatlar, 

meşreplerinin farklı oluşundan ve kurucularının isimlerinden dolayı farklı şekilde 

adlandırıla gelmişlerdir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de tarîkatlar arasında mevcut 

                                                            
20 Çelik, 2013, ss. 277-302. 
21 Uludağ, Süleyman, “er-Risale, Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyri”, TDV, İA, C. XXXV, İstanbul 

2008, ss. 122-123. 
22 Tatlılıoğlu, Durmuş, Tasavvuf ve Tarikatlara Sosyolojik Bir Bakış, Din Bilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, C. IX, (4), 2009, s. 111. 
23 Günay, 2014, s. 277. 
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farklılıklar, giyim, vird, zîkir vs. gibi uygulamalardadır. Bu durum aynen şuna benzer; 

Eğitimde amaçları, hedefleri aynı olduğu halde, bu hedefe ulaşmada öğrencilerine en 

uygun gördüğü kural ve metotları uygulayan eğiticilerin farklılığı sebebiyle, değişik 

metotlar kullanan okullara benzerler. Gerçek şu ki; sûfî tarîkatların genel amacı, 

İslam’ın istediği faziletlerden tevekkül, başkalarını sevme, huşu, sabır, iş ve sözde 

doğruluk gibi ahlakî değerleri gerçekleştirmektir.24  İşin doğrusu dünyadan zahidane bir 

şekilde yüz çevirme, İslam düşüncesine aykırı olduğu kadar Hz. İsa’nın anlayışına da 

yabancıdır. Bununla beraber iki dinde de manastır ya da tekke hayatı, mistik akımlar 

arasında gelişme göstermiştir.25 Gelişen süreçte manastır hayatı giderek dünyayı kapalı 

bir şekle dönüşmüştür. Sûfî tekkelerinde ise dünya hayatına yönelik halleriyle böyle 

olanlar olduğu gibi, bunların tam bir tersi durumda olanlar da (örneğin ahiler vb.) söz 

konusudur. Aslında tasavvuf, İslamiyet’in değişen şartlara göre yorumlanma 

kabiliyetinin bir temsili olarak da görülebilir.26 

Yine dinlerin büyük çoğunluğunda, olağanüstü hikâyeler ve menkıbeler için 

oldukça uygun bir zemin oluşturan tarîkatların, cemaat mesupları üzerinde genel olarak 

Müslüman toplumlarda birçok ekonomik, siyasi, dinî, ahlakî, kültürel fonksiyonlar icra 

ettikleri anlaşılmaktadır. Esasen onların halk katlarında yayılmaları ve yerleşip 

kökleşmelerinde sırf dinî güdülerin yanı sıra sosyo-ekonomik, politik ve kültürel 

sebeplerin de önemli rol oynadıklarına işaret etmek gerekir. Örneğin, XIII. Yüzyılda, 

Anadolu’nun bağrında tarîkatların bir ağ gibi örülmesinde en büyük rolü, onun korkunç 

Moğol saldırı ve istilasına uğrayarak alt-üst olması sonucu ortaya çıkan kargaşa 

ortamında, sahipsiz ve koruyucusuz halkın kurtuluşu manevi planda tarîkatların 

yaptıkları avutucu telkinlerle olmuştur.27 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tarîkatlar yüzyıllar geçtikçe yeni kollara ayrılmış ve 

nitelik değiştirmeğe başlamıştır. XI. yüzyıldan itibaren tarîkatlar, sistemleşerek popüler 

bir hüviyete dönüştüğü gibi, Sünnilikle de bağdaşmak suretiyle özellikle Arap olmayan 

Müslüman halkların popüler dindarlığının şekillenmesinde büyük bir rol üstlendiler. Bu 

                                                            
24 Taftazanî, Ebu’l-Vefa, “Mısır’da Sûfi Tarikatların Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumları”, (Çev. 

Mustafa Aşkar), AÜİF Dergisi, C XXXVI, (1), Ankara 1997, ss. 545-550. 
25 Gustave, Mensching, ,  Dini Sosyoloji, (çev. Mehmet Aydın), Tekin Kitapevi, Konya 1994, ss. 200-

201. 
26 Usta, Niyazi, Menzil Nakşiliği, Töre Yayınları, Ankara 1997, s. 8. 
27 Ünver, Günay, 2014, ss. 307-308. 
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çerçevede bu hakların mahalli ve milli kültürlerinin, geleneksel inanç ve adetlerinin bir 

alt kültür olarak genel İslami sosyo-kültürel bünyedeki yerini almasında ana kanallardan 

birini oluşturdu öyle ki ümmet içerisinde zaman zaman inisiyatifi ele geçirme eğilimi 

gösteren Şiiliğin de önünü kesmeyi başardı.28 Zamanla çoğu ilk saflığını kaybederek 

tarîkat yoluyla çıkar sağlamak ve siyasi iktidar olmak isteyenlerin örneği tarihte pek 

çoktur. Öyle ki kimi zaman te'villerde ileri gittikleri ve taşkın sözler söyledikleri de 

görülüyordu.29 

Ayrıca tarîkatlar, hiyerarşik bir yapılanmaya sahip organizasyonlar olarak da tarih 

sahnesinde belirmeye başladı. Dergâh yönetimlerini üstlenen şeyh ya da halifelerden, iç 

hizmetleri sürdüren müritlerden ve bu mistik yapıların en geniş çaplı tabanını oluşturan 

muhiplerden oluşmaktaydılar. Hiyerarşik olan bu yapılanma piramidinîn başında, 

silsilesi Hz. Muhammed’e bağlanan tarîkat piri bulunmaktaydı. Tarîkatlar için en 

önemli kavramlardan biri olan “silsile” şeyhlerin iktidarlarını meşrulaştıran birer 

diploma niteliğinde algılanmıştır. “Silsile”, İslam dinînin peygamberine ulaşan ve 

Allah’da son bulan bir ruhani bağ olarak o tarîkatın şeyhine bağlanır ki, bu da onun 

kutsi pozisyonunu pekiştirmektedir.30 

Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi, bu hiyerarşik yapılanma manevi olarak en üstte 

Allah’a ve peygambere bağlanmasına rağmen, o tarîkatın yaşayan şeyhi, o kutsal bağı 

sürdüren ve manevi otoriteyi temsil eden konumu nedeniyle çok önemli bir pozisyona 

sahiptir. Müritleriyle özel bir ilişki kurar ve onların “seyr-i süluk”larına tecrübelerinden 

faydalanarak eşlik eder, yol gösterir.31 Tarîkatların ilk kurallarından biri, şeyhlerine 

mutlak bir teslimiyet istemektir. Aksi halde, sorgular, sualler, eleştiriler bu yolculukta 

“şeytanın işe karışması”na neden olacaktır. Baştaki bu şartsız ve koşulsuz teslimiyet, 

manevi otoritenin kabulü, her tarîkatın kendine özgü menkıbeleri, hem şeyhin hem de o 

tarîkatın ölmüş şeyhlerinin büyük bir saygı görmesini sağlar. “Seçilmiş kişi” imajı, onun 

                                                            
28 Günay, 2014, s. 552. 
29 Çağatay, Neşet & Çubukçu, İbrahim Agah, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Ankara 1985. 
30 Atay, Tayfun, Batı’da Bir Nakşi Cemaati-Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul 1996, 

s.66. 
31 Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 2003, s. 164. 
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huzurundayken aynı zamanda Allah’ın ve peygamberin de huzurunda olduğunun kişiye 

sürekli hatırlatılması, müritler için müthiş bir maneviyat kaynağıdır.32 

Sonuç olarak tarîkatların ana dinî bünyedeki bazı gevşemelere karşı, dinî daha sıkı 

ve deruni yaşama arzusundan kaynaklanan dinî ikaz, itiraz ve protestoların tezahürleri 

şeklinde ortaya çıktıkları görülmektedir. Dinî deruni bir şekilde yaşamayı konu 

edişinden dolayı değişen sosyal şartlara uyum sağlayarak varlıklarını sürdürebilme 

özelliğine sahiptir. Bununla birlikte tasavvufî-mistik cereyanlar ve tarîkatın uluları, bu 

hareketler ve cemaatler üzerinde olduğu kadar, genel olarak dinîn gelişmesine de etkide 

bulunmuş olan güçlü şahsiyetlerin yetişmesine imkân vermişlerdir. Liderlerden bazıları 

mevcut tarîkatların reformcuları olmuşlar, yeni ve genellikle daha sıkı kurallar ortaya 

koymuşlar, bazıları da yeni tarîkat kolları ve cemaatleri tesis etmişlerdir. Böylece 

tarîkatların birçok alt gruplara ve cemaatlere ayrıldıkları görülmüştür. Tarîkatların 

çeşitli kollara ayrılarak bölünmeleri, sayılarının artması sonucunu doğurmuştur.33 

2.2. Sosyolojik Açıdan Tarîkatlar 

Tarîkatlar, tasavvuf biliminin çerçevesi içinde normatif tarzda inceleneceği gibi, 

din sosyolojisi biliminin sınırları içerisinde deskriptif/betimleyici tarzda da 

incelenebilir. Ruhî ve toplumsal bir temele sahip olmakla tasavvuf, insanın psikolojik ve 

antropolojik özelliklerinin de tetkikine dayalı bir bakış açısını gerektirmektedir. Her 

tasavvufî düşüncenin “Allah-Kainat”, “Allah-İnsan” ilişkisi konusunda ortaya koyduğu 

sistemin anlaşılabilmesi ve buna göre sosyolojik açıklamalarının yapılabilmesi için 

tarîkatların geliştirdikleri Tanrı-alem-insan ilişkilerine dair sistemlerinin ortaya konması 

gerekir.34 

Geriye doğru gittiğimizde mistik şahsiyetlerin ve tarîkatların toplumun bütün 

tabakalarında farklı şekillerde tesirleri söz konusudur. Toplum içerisinde ortaya çıkan 

her türlü olgu ve yapının diğer olgu ve yapılar ile etkileşim içerisinde olduğu şeklindeki 

genel sosyolojik veri, elbette ki tasavvuf içinde geçerlidir. Başka bir söyleyişle dinler 

ortaya çıktıkları coğrafya ve kültürün dışında yeni müntesipler edindiğinde bu yeni 

müntesiplerin önceki inançlarından bazı unsurları mümini oldukları bu yeni din içinde 

                                                            
32 Özak, Muzaffer, Ziynet-ül Kulüp, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul 1973, s. 58. 
33 Tatlılıoğlu, a.g.e., ss. 109-113. 
34 Usta, Niyazi, 1997,  s. 20.  
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de yaşatabildikleri görülür. İslamiyet öncesi dinî inançlarda görülen gelenekler ve 

ritüeller İslamiyet ile birlikte toplum içerisine taşınmış ve devam ettirilmiştir. İslamiyet 

yayıldıkça onun çeşitli şekil ve formlarına bütünüyle uymayanlar bu uyumsuzluklarının 

yanıtını Ortodoks İslam dışında kişi ve grupların yorumuna açık olan gizemcilikte 

(mistisizm) ve onun teşkilatlanmış hali olan Sûfîlikte bulmuşlardır. Sûfîliğin kendi 

içinde kurumlaşması ise tarîkatların kurulmasına yol açmıştır.35 Ancak eski inanç 

motiflerini yeni din içerisinde görülmesi hadisesinde en azından evrensel dinler 

açısından bir sınırlandırma koymak zorunlu olabilir. Evrensel dinler temel inanç 

esaslarında özellikle Allah inancında tavizsizdirler.36 

Aslında tarîkatlar ana dinî cemaatten ayrılmayı değil aksine aynı topluluk 

içerisinde fakat orada daha kesif bir dinî hayatı anlatır. Bu bakımdan din bilimcisi J. 

Wach tarîkatları, daha kapalı bir cemaat içerisinde ortak bir takvâ hayatı yaşamaya karar 

vermiş bulunanlar tarafından kurulmuş ve teşkilatlanmış bir cemaat olarak 

tanımlamaktadır.37 Dolayısıyla bu cemaatin tekelci bir özelliğe sahip olduğunu, kişisel 

sadakat üzerinde ısrar ettiğini ifade etmektedir. O manastır veya tarîkat üyelerini 

birleştiren şeyin değişmez ikâmetgah, ortak kıyafet, ortak yemek, özel ibadetler ve ortak 

çalışma olduğunu ve cemaat mensupları arasında tesis edilen manevi kardeşlik 

düşüncesinin doğal teşkilatın yerini bütünüyle aldığını belirtmektedir. 

Bununla birlikte örneğin İslam’da tarîkat üyelerinin diğer insanlara göre daha 

yoğun dinî hayat arzularının bir tezahürü olarak bir çok nafile ibadet, raks, sema, burhan 

gösterme, ruhsat taşıdıkları özel kıyafetler vb. ile kısmen de olsa ana dinî cemaatten 

farklılık gösterdikleri söylenebilir. Bu durum onların Sünnilik derecelerinin 

tartışılmasına yol açmıştır. Hatta bu tartışmalar Osmanlı döneminde medrese-tekke 

çatışmasına yol açmıştır.38 Osmanlı döneminde tarîkatlar, sadece orta ve alt tabakadan 

halk kitlelerinin değil aynı zamanda üst seviyeden kişiler, devlet adamları ve hatta 

sultanları da kendilerine bağlamayı başarmışlardır. Bununla birlikte medrese 

skolastiğinden kaçmak isteyenler için felsefi anlamda bir düşünce hürriyetini de 

beraberinde getiren tasavvuf, bu haliyle ancak üst seviyeden sûfî uluları arasında 

                                                            
35 Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s.16. 
36 Usta, Niyazi, 1997, s. 9. 
37 Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, (çev. Ünver Günay), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990, 

s.187. 
38 Günay, 2014, s. 278. 
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kalabilmiş; buna karşılık tarîkatlar kanalıyla, ahlakî bakımdan düşük, yarı cahil ve 

menfaatperest şeyhler ve alt tabakadan halk kitlelerine indikçe, dinî bakımdan safsata ve 

türlü entrikaları da beraberinde getirmek suretiyle toplumda olumsuz etkiler 

uyandırmaktan geri durmamıştır.39 

İşlev olarak tarîkatlar, toplum nezdinde birçok bakımdan bir sığınak olmuştur. 

İnsanları bir olgu üzerinde birleştirici fonksiyonları bakımından tarîkatların büyük 

tesirleri vardır. Halk arasında tarîkat yapısıyla birlikte dinsel kültüre paralel olan 

heterodoks bir kültür gelişmiştir. Tarîkatlar dinîn alt sistemleri ya da yardımcı kurumları 

durumundadırlar. Müntesiplerinin toplumsal hayata dair pek çok konuda sorularına 

cevap verme konumunda olan tarîkatlar, özellikle gayri resmi din eğitimi kurumları 

olarak görülmelidirler. Bu da dinî sosyalleşmeye etkileri bakımından tarîkatları önemli 

kılmaktadır. Tarîkatların toplumsal değişme karşısında esnek yapıları onları izah etme 

ve anlamlandırma eğilimleri varlıklarını sürdürmelerini sağlar. Toplumda meydana 

gelen her türlü değişimi tarîkatların kendileri açısından izah etme, anlamlandırma 

eğilimleri, onların bu değişime uyum sağlamalarıyla sonuçlanır. Dolayısıyla da 

toplumun geneline uyum sağlamaya yönelmiş olurlar ki bu esnek yapı onların toplum 

dışına savrulmamalarının garantisidir.40 Yine tarîkatlar açısından bakıldığında değişimin 

meydana getirdiği maddi imkânların değil, onun ideolojik, kültürel ve toplumsal 

etkilerinin reddedildiği görülür.41 

Netice olarak tarîkat oluşumları, pratik psikolojiye hakim ve herkesi kendi ihtiyaç 

ve kabiliyetlerine göre eğiten bir şeyhin etrafında toplanmış bulunan gruplardır 

diyebiliriz. Zaviye, ribat, hankâh, tekke veya dergâh denilen bir yerde oturan şeyh, 

tarîkat cemaatinde merkezi bir konumda yer alır. Şeyhin çevresinde onunla yakın 

münasebette bulunan bir halka mevcuttur, bu halkanın dışında, şeyhi zaman zaman 

ziyaret eden, diğer vakitlerde ise, kendi işleriile uğraşan ve genellikle zaviyenin 

gelirinin büyük kısmını sağlayan müritlerin oluşturduğu daha geniş bir halka yer 

                                                            
39 Günay, Ünver, Zenci Afrika’da İslamiyetin Yayılışının Temel Etkenleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Tetkikleri Dergisi, Sayı 4, Erzurum 1980, ss. 105-117. 
40 Usta, Niyazi, 1997, ss. 15-16. 
41 Vergin, Nur, Toplumsal Değişme ve Dinsellikte Artış, Toplum ve Bilim Dergisi, Bahar. 1985, s. 9. 
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almakta ve tarîkat cemaatleri bu karizmatik yapılarıyla, din kurucusunun etrafında 

teşekkül ve teessüs etmiş bulunan ilk dinî cemaatlere benzemektedirler.42 

2.3.Tarîkatların Toplumun Dinî Hayatına Etkileri 

Dinî daha deruni ve bilinçli yaşayabilmek gayesiyle oluşturulan kurumlar olarak 

ortaya çıkan tarîkatlar toplumun dinî hayatına doğrudan etkisi olan kurumlardır. Dinîn 

deruni yönünü icra etmeye çalışan tarîkatlar,  bireyin sadece iç dünyasına hitap etmenin 

yanında dinîn toplum hayatına etki eden formlarıyla sosyal bir yapı oluşturmaktan da 

geri durmazlar. Birer sosyal müessese olarak kuruluşlarından günümüze kadar çeşitli 

alanlarda, fonksiyon ifa etmişlerdir. Duruma göre toplumun sosyal, ekonomik ve 

kültürel birikimine katkıda bulunmuşlardır. 

Nitekim inceleme konusu yaptığımız tarîkatın şeyhi ve müritleriyle yaptığımız 

mülakatlarda da, dinî daha bilinçli yaşamak, Allah’a gerçek manada kul olabilmek, 

nefisle cihatta başarıya ulaşabilmek gibi yaradılış gayesini gerçekleştirmek için, tarîkatı 

gerekli gördüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca bu kimseler günümüzde tasavvufun yaşayan 

şekli olarak gördükleri tarîkatları, Kuran’a ve sünnete uygun bir yaşama tarzı olarak 

görmektedirler. Bu zamanda gerçek İslam’ı yaşamak isteyenlerin tarîkatlara yönelmesi 

gerektiğini savunurlar. Örneğin bir Nakşî şeyhi olan Kayserili Hacı Hasan Efendi (ö. 

1987)’ye göre tarîkat: 

“Kur’an ve Sünnet tarafından kayıtlanmıştır ve bu iki kaynağa aykırı şekilde yorumlanamaz. 

Çünkü şeriat mizandır, tarîkat yolunun insanı götüreceği yer kulluk sırrına ermektir. Şeriat insanı 

tufandan koruyup selamete kavuşturan Hz. Nuh’un gemisi, Hz. Hud’un çizdiği daire, şerait 

şeytana, nefse, hevaya galip gelenlerin sahip olduğu Hz. Süleyman’ın mührü ve Hz. Musa’nın 

zalimlere galip geldiği asasıdır.”43 

şeklinde ifade edilmiştir.  

       Tarîkatlar, mensupları için en başta birer dayanışma, yardımlaşma, sosyal güvenlik 

ve birer sosyo-kültürel kimlik mekânizması fonksiyonları üstleniyorlar. Bununla 

beraber onların gerek ferdi ve gerekse de toplumsal alanda akidevi, ahlakî, manevi ve 

psikolojik destek yöntemlerini çok iyi kullanabiliyorlar ve böylece hızlı değişime uyum 

                                                            
42 Günay, 2014, ss. 305-306. 
43 Dinç, Hasan, Sohbetler IV, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2013, ss. 16-21. 



18 
 

ve uyumsuzluğun bunalımı altında strese giren ve bocalayan insanları rahatlatıcı 

fonksiyonlar görüyorlar.44 

Tüm bu ve benzeri olumlu tespit ve tecrübelere rağmen, tarîkatlar aracılığıyla 

sûfîliğin, ahlakî yönden düşük, cahil ve menfaatperest şeyhler, bağnazlar ve alt 

tabakadan halk kitlelerine indikçe, dinî bakımdan safsata ve türlü entrikaları beraberinde 

getirmek suretiyle ekonomik, siyasal, dinî, ideolojik istismar ve seviyesizliklere ve pek 

çok çeşitli olumsuz sonuçlara yol açtığını da tarih ve edindiğimiz tecrübeler bize açıkça 

gösteriyor. Toplumun çöküşüne paralel olarak, öteki toplum kuralları gibi sûfîlik, tekke 

ve tarîkatlar da kendilerini yenileyemediği zamanlarda; ilim, irşad, ruh yüceliği, manevi 

ve ahlakî faziletler yerlerini şekilcilik, ayincilik, bilgisizlik ve çıkarcılığa bırakmaktadır. 

Buna bağlı olarak tekke ve tarîkatlarda eğitimsiz, çıkarcı, maddi menfaat yahut siyasi 

istismar peşinde koşan, din tüccarı ve cahil şeyhlerin elinde safsataya dönüşmektedir. 

Öte taraftan, halkın içinden, dinlerini daha derin boyutta yaşamak, ruhî bakımdan 

yücelmek, ahlakî bakımdan yükselmek ve zühd ve takvâda ileri gitmek isteyenler 

olacak ve bu da toplumun maddi, manevi hayatı ve kültürüne güç ve renk katacaktır.45 

2.4.Tarîkatların İşlevleri ve Türkiye’nin Değişen Yapısı İçerisindeki Yeri 

Türkiye, islam aleminde tarîkat geleneğinin çok güçlü olduğu ülkelerden biridir. 

Anadolu’ya göçler sürecinde ve Balkanlara geçişte tarîkat yapılarının hem fetihlerde ve 

fethedilen yerlerin müslümanlaşmasında hem de İslami sosyal hayatın şehirlerde 

yerleşmesinde ve organizasyonunda çok önemli roller üstlendikleri bilinmektedir. 

Tarîkatlar gerek I. Dünya Savaşı’nda İstanbul’un emrinde gerekse Kurtuluş Savaşı’nda 

Ankara’daki Meclis’in emrinde büyük yararlılıklar göstermiştir. 

İlk başlarda Yeseviyye, Vefaiyye, Haydariyye, Kalenderiyye gibi batini karakteri 

baskın tarîkatlar yaygın iken, daha sonraları, özellikle Selçuklularla birlikte Anadolu’da 

göçebelikten yerleşik hayata geçilmesiyle Mevlevilik, Kadirilik gibi sünni tarîkatların 

güçlenmeye başladıkları görülmektedir. İslam aleminin merkez coğrafyasında altı yüz 

yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu tasavvufî örgütlenmelerin önünü açmış, 

                                                            
44 Günay, Ünver ve A. Vehbi Ecer, Toplumsal Değişme Tasavvuf Tarîkatlar ve Türkiye, Erciyes 

Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1999, s. 63. 
45 Günay ve Ecer, 1999, ss. 305-310. 
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devletle halkın bir nevi irtibatını sağlayan yapılar olarak bu oluşumlara destek vermiş, 

bunların hamiliğini üstlenmiştir.  

XIX. yüzyıldaki devleti modernleştirme hamlelerinin bir parçası olan merkezileşme 

politikaları devlet-tarîkat ilişkilerinin de etkilemiş, “Meclisi-i Meşayih” adı altında 

şeyhülislamlığa bağlı bir resmi kuruluş tarafından tarîkatlar denetime tabi tutulmuş, 

tekke ve zaviyelere şeyh tayinlerinin onaylanması ile vakfiye meseleleri de dahil tarîkat 

organizasyonlarıyla ilgili birçok karar kuruma havale edilmiştir. 

Osmanlı devletinin yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti 1925 yılında tarîkatları 

yasaklayarak tekke ve zaviyeleri kapatmıştır. Böylece yasal kimliklerini kaybeden 

tarîkatlar faaliyetlerini bugüne kadar çoğunlukla çeşitli dernek ve vakıfların çatısı 

altında sürdürmüşlerdir. Tekke ve dergâhları bulunmakla beraber, ayin ve zîkir 

meclisleri özel mekânlarda gizli biçimde devam etmiştir. Günümüz Türkiye’sinde faal 

durumda olan tarîkatların büyük çoğunluğu Nakşîbendîyye kökenlidir. Kadiriyye, 

Mevleviyye, Uşşakiyye, Rıfaiyye, Melametiyye, Halvetiyye gibi tarîkatlar da mevcut 

olmasına rağmen, bunlar Nakşî tarîkatlar kadar yaygın ve organize değildirler.46 

1925’de çıkarılan tekke ve zaviyelerin kapatılarak tarîkatların faaliyetlerinin 

yasaklanması ve türbelerin seddine dair kanunun yürürlüğe girmesi ile tarîkat 

faaliyetleri resmen ortadan kalkmışsa da buna karşılık, çöküntü halinde de olsa, 

toplumsal yapı içerisinde fonksiyonel olarak yer tutmuş bulunan tarîkatları tamamen 

ortadan kaldırmak mümkün olmamış aksine zamanla değişen şartlarda yeni şekiller 

altında güçlenerek, Türkiye’de halk dindarlığının önemli bir boyutunu teşkil etmeye, bir 

tür gayri resmi dini kurumlar suretinde devam etmeyi başarmışlardır.47 

Özellikle 1925-1950 arasındaki dönemde tarîkatların varlıklarını camiler aracılığı ile 

sürdürmüş oldukları belirtilmektedir.48 Tarîkatların yasaklanmasının üzerinden uzun bir 

süre geçmiş olmasına rağmen, bugün Türkiye’de Nakşîbendîlik, Halvetilik, Kadirilik, 

Rufailik, vb. tarîkatların varlıklarını sürdürmelerinde bu yol oldukça önemli olmuştur. 

Buna karşılık örneğin, Bektaşilik ve Mevlevilik gibi, bir cami ile birleştirilmek suretiyle 

gizliden devam eden bir tekkeye sahip olmayan tarîkatlar, varlıkları ve geleneklerini 

                                                            
46 Büyükkara, Mehmet Ali, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları, İstanbul 2016, s. 119. 
47 Günay, 2014, s. 599. 
48 Zarcone, Thierry, “Nakşîbendîler ve Türkiye Cumhuriyeti”, Türkiye Günlüğü (23 Yaz), 1993, ss. 99-

107. 
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aynı ölçüde güçlü bir biçimde korumayı başaramamış görünmektedir. Son yıllarda 

dernek ve vakıf gibi çeşitli yollarla faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan bu yapılar, 

toplumdaki siyasal, toplumsal ve kültürel değişimlere tepki gösterip kendilerini gelişen 

koşullara göre şekillendirmişlerdir. Bu çerçevede Türkiye toplumunun sosyolojik 

gerçeği olarak tarîkatlar, illegal yapılar haline getirilmelerine rağmen toplumsal sahada 

değişime ve dönüşüme uğrayarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Siyasi iktidarların 

rengine ve tonuna göre her dönem toplumda farklı şekillerde görünür hale gelmişlerdir. 

Cemaatler ise gerek toplumsal alanda oluşturdukları yeni mekânlarla gerekse de farklı 

dinî yorumlarının sonuçlarıyla Türkiye’de “cemaatleşme” hareketini başlatmış olup 

grup örneklerine yeni bir tip ve oluşum kazandırmışlardır.49 

Türkiye’de tarîkatların asıl canlanışı, çok partili döneme geçtikten sonraki tarihlerde 

başlandığı söylenir. Bu tarihlerden itibaren Türkiye’de din konusunda uygulanmaya 

başlanan ve eskisine göre daha ılımlı olan politikaların bu gelişmede çok önemli bir rolü 

olmuştur. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren Türkiye’de değişim çok hızlanırken, dinî 

yeniden canlandırma ve tarîkat olaylarının da buna paralel olarak bir ivme kazanmış 

olması kayda değerdir. 1980 sonrası dönem ise beraberinde getirdiği bunalımlar yeni 

değişimler ve şartlar ile bu açıdan çok daha büyük bir canlanışa sahne olmuştur. 

Cumhuriyet tarihi içerisindeki değişim, sekülerleşme ve modernleşmenin ortaya 

çıkardığı yeni durum ve şartlara ve özellikle de değerlerin değişmeye başlamasına 

tepkisel bir anlam ifade eden ve belli dönemden itibaren yükselişe geçen tarîkatların çok 

büyük bir bölümü aslında eski sûfî oluşumların bir devamından ibarettir. Ancak yeni 

durum ve şartlar onlara yeni uyum süreç ve şekillerini empoze etmekten geri 

durmamışlar ve böylece onlar toplum içerisinde yeni faaliyetlere de yönelmişlerdir. 

Hızla değişen şartların beraberinde getirdiği, eski dayanışma bağlarının ve duygularının 

kaybedilmesinin, özellikle şehir çevrelerinde yaygınlaşan bireyselciliğin beraberinde 

getirdiği toplumsal anomi ve güvensizlik ortamında tarîkatlar bir tür sosyal güvenlik 

mekânizması olarak işlev görmekte ve bu mekânizma sayesinde hem grubun kendi iç 

bütünleşmesi ve hem de dış sosyal yapıya uyum mümkün olmaktadır. Zira din, 

geleneksellikten modernliğe geçerken beliren kaos karşısında iyi bir dayanışma noktası 

kazandırabilecek kültürel bir odak noktası oluşturabilmektedir. 

                                                            
49 Günay, Ü., ve A. Vehbi Ecer, Toplumsal Değişme Tasavvuf Tarîkatlar ve Türkiye, Erciyes Üniversitesi 

Yayınları, Kayseri 1999, ss. 219-236. 
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Öte yandan, Cumhuriyet döneminin hızlı değişim ve tepki ortamı, kaynağını 

tasavvuftan alan, ancak geleneksel tasavvuftan oldukça farklı, yeni tip yapı ve 

örgütlenme biçimlerine de tanık oldu. İmanı kurtarma ya da ruhu yüceltme ve ahlakı 

derunileştirme amacında olduklarını ifade eden tarîkat ve yeni tür cemaatlerin 

faaliyetleri arasına, dernek, vakıf, yurt, kurs ve benzeri eğitim kurumları, şirket kurma 

ve bunları işletme, finans kurumları oluşturma, holdingleşme, basın ve medya 

örgütlenmesi gibi dünyevi amaçlara yönelik işler çok büyük ölçüde giriyor ve bütün 

bunlar tarîkat kültürü, geleneği ve dünya görüşünde önemli tutum değişikliklerine yol 

açıyor. Eskiden, geleneksel olarak Sûfîlik, dünya hayatına önem vermeme, ona karşı 

pasif bir kadercilik, ondan kaçış ve inziva tavırları ile karakterize olurken, bundan böyle 

maddi medeniyet ve teknolojinin cazibe ortamında ona doğru şiddetli bir meyil kendinî 

gösteriyor ve ona bir tür adaptasyon yahut onunla bir şekilde uzlaşma eğilimleri dikkati 

çekiyor.50 

Diyebiliriz ki, bugün Türkiye’de var olan tarîkatlar İslam tarihinde “tarîkat” olarak 

tanınmış ve kurumsallaşmış tarîkatlar ve onların birer uzantısı olup yerine ve zamanına 

göre farklı formları ve işlevleri ile varlıklarını devam ettirmektedirler. 

2.5.Popüler DindarlığınTezahürü Olarak Tasavvuf ve Tarîkatlar 

Dinler ne kadar farklı olursa olsun popüler din, mevcudiyetinibütün yüksek tipli 

dinlerde binlerce yıl bozulmaksızın devam ettirebilmekte, hatta kitabi temellere ve 

desteğe sahip birçok tezahürlere de haiz olabilmektedir.51 Türkiye toplumunun dinî 

hayatında geçmişten günümüze geleneksel dindarlık önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Hem kitabi hem de halk dindarlığını kendi bünyesinde meczettiren tarîkatlar da bir çeşit 

popüler dindarlığın tezahürüdür diyebiliriz. Toplumun dinî yaşayışı içerisinde önemli 

bir yer tutan tarîkatlar, toplumsal yapı içerisinde fonksiyonel olarak mevcudiyet bulmuş, 

zamanla değişen durum ve şartlar içerisinde yeni şekil ve formlar altında güçlenerek, 

Türkiye’de popüler dindarlığın önemli bir boyutunu oluşturmaya devam etmektedirler. 

Popüler dindarlığın oluşumunda ve yaygınlaşmasında geçmişten günümüze 

uzanan tarihsel arka planı göz ardı etmemek gerekir.Halkın yeni bir dinî kabul etmesiyle 

birlikte eski inanç ve kültürler tamamen yok olmamakta yeni dinîn içinde de bunların 

                                                            
50 Günay, 2014, ss. 600-603. 
51 Mensching, Gustav, Dini Sosyoloji, (Çev. M. Aydın), Tekin Yayınları, Konya 1994, ss. 143-148. 



22 
 

bir kısmı muhafaza edilerek değişik form ve şekiller altında devam 

ettirilmektedir.Çünkü yeni dinîn içselleştirilmesi ve eski alışkanlıkların izlerinin 

silinmesi süreç isteyen bir durumdur. Örneğin yerleşik olmayan bir yaşam biçimine 

sahip Türkmen topluluklar daha çok halk arasında sevilen gezgin din adamları, dervişler 

ve tüccarlar sayesinde Müslümanlıkla tanışmışlar ve bu Müslümanlıkta dinîn temel 

prensipleri yanında sufi-mistik deneyimlerin, büyüsel uygulamalarıneski adet ve 

geleneklerin yer aldığı bir tür halk dindarlığı oluşmuştur. Bundan dolayı bu topluluklar 

ilk etapta fıkhî veya kelamî dinî bigilerden ziyade sufî-mistik deneyim ve kamların 

yerini alan ata, bab (baba) olarak adlandırılan karizmatik şahsiyetlerin çevresinde 

şekillenen eski geleneksel norm ve değerleri yeni dinîn değerleri ile birleştiren bir dinsel 

yapıyla karşılaşarak böyle bir süreçten geçmişlerdir.52 

Duygusallık, dinî bilgi eksikliği, sembolik mitsel düşünme biçimi, örf, adet ve 

geleneklere bağlılık ve istismar gibi psiko-sosyal faktörler popüler dindarlığın ortaya 

çıkmasına ve varlığını sürdürmesine etki eden diğer faktörlerdendir. Bu faktörler, 

tarihsel faktörler gibi sadece Türkiye toplumlarına ait olmayıp diğer toplumlarda da 

mevcuttur. Bu faktörler sayesinde halk inanışları oluşmakta ve bu inanışlar 

devamlılığını ve yaygınlığını sürdürmektedir.Halk kitleleri akılcı ve rasyonel düşünme 

yerine daha çok duygularla hareket etmeye meyillidirler. Kitlelerin ilgi ve alakası 

akılcılıktan ziyade duygusal ve gönüllere hitap edenlere yönelmektedir. Halk 

dindarlığının bir tezahürü olantasavvufî kurumlara baktığımızda bu duygusal yöne hitap 

ettiklerini görürüz.  

Psiko-sosyal faktörlerden biri olan dinî bilgi eksikliği avam denilen halk 

kitlelerinde popüler dindarlığın artışında önemli bir etkendir. Dinî kültüre, derin kelamî 

konulara ve ince fıkhî meselelere vakıf olmayan halkın çoğunluğu daha çok temel 

inanışlar ve ibadet konularında bazı sembol ve ritüellerde yoğunlaşmışlardır.Dinîn 

temel prensiplerinden daha çok fer’î sayılan bazı uygulamaların form ve şekillerine 

karşı gerektiğinden çok ehemmiyet verilerek bunlara bir takım farklı anlamlar yüklenir. 

Yeterli dinî bilgi ve donanımdan yoksun bu kitleyi dıştan gelen her çeşit inanış ve 

                                                            
52 Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, No: 118, 

Ankara 1966, s. 19’ dan aktaran Mustafa Arslan, “Halk Arasındaki Yaygın İnanışların Oluşumuna Etki 

Eden Tarihsel ve Psiko-Sosyal Faktörler” , Diyanet İlmi Dergi, 2004/40 (3), ss. 115-117. 
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uygulamaların etkisine açık hale getirmektedir ve bu yüzden halk katında dinîn temel 

ilkelerine aykırı veya onunla hiç uyuşmayan inanış ve uygulamalar görülebilmektedir.53 

Halk tabakalarında yaygın olan efsanevi/mitsel düşünce ile birlikte sembolik 

düşünce tarzı halkın popüler inanışında etkili olan etkenlerdendir. Mesela Anadolu’da 

hızır mitolojisi etrafında ortaya çıkan bereket, mal-mülk edinme türünden yaygın bir 

inanış vardır. Halk arasında batıl inanışların varlığını devam ettirmesi bazı sembolik 

işlevler görmesindendir. Örneğin dilek dilemek için ziyaret edilen yerlere taş dizilmesi, 

el-yüz sürülmesi ve bazı özel günlerde mevlid okutma gibi ritüellerin halk arasında 

sembolik değerleri vardır. Bunlar zamanla gündelik hayatın bir gerçeği haline 

gelmektedir. 

Halk kitleleri örf, adet ve geleneklere büyük bir ehemmiyet verirler. Kitlelerin 

eski gelenek ve göreneklerini devam ettirmede “kişisel bellek” ve “bilişsel bellek”in 

yanında üzerinde çok durulmayan “alışkanlık belleği”nin etkisi vardır.Alışkanlık 

belleğinin temelinde “bir davranış kuralını bilinçli olarak uygulama değil ama belli 

davranış alışkanlıklarına uygun davranma” eğilimi bulunmaktadır. Bu yaklaşımda bir 

davranışın “düşünceye dayalı” olmasından ziyade, “bir sevgi ve alışkanlık sonucu 

uygulamaya geçilmesi” yani üzerinde neredeyse hiç durulup düşünülmeden yapılan 

davranış söz konusudur. Buradaki davranışlar, bir bilinç durumundan çok bir toplumsal 

alışkanlık durumundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla daha çok duygusal ve pratik 

davranış karakteri taşıyan halk kitleleri, gündelik davranış ve inanışlarını da çoğunlukla 

“alışkanlık davranışı” temelinde ve kollektif bir ortamda oluşturmakta ve eski örf, adet 

ve geleneklerini muhafaza etmektedirler.54 Örneğin, İslamiyet öncesi eski Türk dinîne 

veya Anadolu’daki eski kültürlere ait inanışların, Türk halkı arasında hala varlığını 

sürdürmesi bu yüzdendir.55 

Bütün bu saydığımız faktörlere ek olarak belirtilmesi gereken bir faktörde halkın 

bu inanış tarzından çıkar elde edenlerin varlığıdır. Örneğin, türbe ziyaretine gelen 

insanlara çıkar sağlamak için yalan yanlış bilgiler aktaran, doğru dürüst okuyamadığı 

                                                            
53 Arslan, Mustafa, “Halk Arasındaki Yaygın İnanışların Oluşumuna Etki Eden Tarihsel ve Psiko-Sosyal 

Faktörler” Diyanet İlmi Dergi, 2004/40 (3), ss. 115-120. 
54 Arslan, a.g.e., ss. 117-118. 
55 Köprülü, Fuat, “İslam Sufi Tarikatlerinde Türk-Moğol Şamanlığının Etkisi”, AÜİF Dergisi, 1970, C. 

XVII, ss. 141-152’den aktaran Mustafa Arslan, a.g.e., s. 118. 
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halde ücretle Kur’an okuyanlar halkın bu inanışlarına devam etmesinden yana istismarcı 

davranışlardır.  

Türkiye toplumunun dinî kültürü ve dindarlığı çerçevesi içinde kitabi ve 

entelektüel dindarlık, şehir merkezlerinde dinî öğrenim görmüş ulemadan toplumun orta 

ve alt tabakalarına ve kırsal bölgelere doğru gidildikçe etkisi nispi olarak azalmaktadır. 

Çünkü bu çevrelerin dinî kültürü ve dindarlığına, ister sünni isterse de Alevi-Bektaşi 

formları altında olsun, daha çok sözlü kültüre dayalı ve orada farklı boyutların da 

yerlerini aldıkları bir tür geleneksel popüler dindarlık çok güçlü bir şekilde hakimdir ve 

onların yaşam biçimleri ve kültürleri ile işlevsel bir formda bütünleşmiş durumdadır. 

Derin bir inceleme yapılacak olursa, orada sûfîlik ve tarîkat dindarlığının etkilerinin 

yanı sıra, içerisinde çok farklı halk inançları ve uygulamalarının, ziyaret ve adak 

dindarlığının, çeşitli örf ve adetlerin yerlerini aldıklarını bize göstermektedir.56 

Halkla içe içe oluşundan dolayı tarîkatlerde popüler dindarlığın daha yaygın 

olduğu gözükmektedir. Çünkü bu kurumlar, herhangi bir yerden yardım almaksızın 

sadece halkın desteği ile varlıklarını sürdürmektedirler bu nedenle halka yaklaşması, 

onunla iç içe olması, onların anlayışına uygun bir anlatımla dinî anlatmasıkadar normal 

bir şey olamaz. Halk dinî yaşantısında önemli bir yeri olan, “popüler dindarlığı” sadece 

bid’at ve hurafe söylemi içerisinde değerlendirmemeli, sosyolojik bir gerçeklik olan 

popüler dindarlığın tabiatı gerçek yönleriyle öğrenilmelive halk arasında yaygınlaşma 

nedenleri farklı yönleriyle ele alınarak değerlendirilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
56 Günay, 2014, s. 599. 
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ŞEYH ALİ SEBTİ DERGÂHI’NIN TASAVVUFÎ ARKA PLANI: 

NAKŞÎBENDÎYYE 

 

3.1.Nakşîbendîyye: Kimliği, Tarihsel Kökeni ve Yayılışı 

 Günümüzde varlığını sürdürmekte olan tarîkatlar hakkında yaygın yanlış 

inanışlardan biri de tarîkatın isim babasının o tarîkatın kurucusu sanılmasıdır fakat 

tarîkatlar, yüzyıllar süren bir tekamül sonucu günümüzdeki halini almış yapılar 

olduğunu unutmamalıyız.  Hiç şüphesiz bazı şeyhlerin diğerlerine göre çok daha etkili 

olduğu ve kalıcı izler bıraktığı bir gerçektir ama tarîkata ismini verenin tarîkatın 

kurucusu olduğu düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Peki tarîkatlar isimlerini nasıl 

kazanmaktadır?  Bugün tarîkatlar kendi tarihlerini adlandırırken sanki bu yapı hep 

bugünkü haliyle varmış gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Oysa ki bu adlandırma 

geçmişe doğru gidildikçe yapısal bir yanılsamayı da kendi içinde barındırmaktadır. 

Tıpkı diğer tarîkatlar gibi Nakşîbendîliğin de kendi silsilesi içinde Bahaeddin 

Nakşîbendî gibi karizmatik bir bir şeyh ile anılması oldukça yaygın bir uygulamadır. 

Halbuki günümüzde dahi tüm Nakşî tarîkatlarında sözü edilen bir dervişin manevi 

yolculuğunda uyması gereken yedi kural, tarîkata ismini veren Muhammed Bahaeddin 

Nakşîbend'den daha önce yer alan Abdülhâlik Gücdüvani tarafından getirilmiştir. 

Bugün Kadiri tarîkatı dediğimizde de isimden ötürü kurucunun Abdülkadir Geylani 

olduğu sanılsa da bu böyle değildir. Tabi ki bunda da tarîkatın kendi tarihinde belki de 

en çok sevilen şeyhin ismini kullanmayı tercih etmesidir. Bunun yanında tarîkatların 

isimlerinin neden silsilelerindeki erken dönem liderlerinden değil de daha ziyade orta 

dönemdeki liderlerden aldığı sorusunun cevabını belki de zaman içinde şeyhlik 

makamına büyük bir kutsiyet atfedilip eleştirilemez hale gelmesinde bulabiliriz. 57 

 Bununla beraber Nakşîbendîyye gibi yaygın bir tarîkatın kimliğinin tesbiti 

çoğunlukla zordur. Belli bir tarihe dayanan önceden düşünülmüş bir temeli yoktur; onun 

yerine zaman içinde bir şekillenme söz konusudur ve bu şekillenmenin faktörlerini 

bütünüyle teşhis etmek kolay değildir. Şekillenmesi tamamlandıktan sonra bile bir 

tarîkat çok sayıda kollara ayrılır ve pek az bir formel kimlik korunur. Kollar çoğunlukla 

                                                            
57 Aybudak, 2014, s. 23. 
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farklı karakteristik özellikler kazanır; bu özellikler İslam dünyasının belli bir 

bölgesindeki farklı bir manevi iklimden, bir veya birkaç başka tarîkatla olan 

etkileşimden ya da belli bir şeyhin bir çeşit içtihat sayılan yeni uygulamalardan 

kaynaklanabilir.58 

On dördüncü asrın sonlarına doğru Buhara’da ortaya çıkan Nakşîbendîyye 

tarîkatı ismini, Buhara şehrinde yaşamış olan Bahaeddin Nakşîbend’den (ö.791/1389) 

almaktadır. Bu tarîkat, XII. Yüzyılda yine Buhara taraflarında var olan Hâcegan 

tarîkatının bir devamıdır. Hâcegan tarîkatı da Horasan bölgesi sûfîleri tarafından 

sürdürülen, zamanla Maveraünnehire ve Buhara civarına taşınan bir tasavvuf ekolüdür. 

Diğer tarîkatların çoğu silsilerinin Hz. Ali’den geldiğini ifade ederken, Nakşîbendîyye 

Hz. Ebubekir’den geldiğini ifade etmektedir. Diğer tarîkatların aksine Hâcegân 

tarîkatında silsilenin Hz. Ali’den değil, Hz. Ebû Bekir’den geldiğinin kabul edilmesi de 

Hz. Ebû Bekir’i sahâbenin en üstünü olarak kabul eden Ehl-i Sünnet anlayışının o 

dönemde Orta Asya ve özellikle Buhara civarında güçlü bir şekilde temsil edilmesiyle 

izah edilebilir. Hâcegân tarîkatının karakterini belirleyen bu özellikler, takriben iki asır 

sonra bu silsileden gelen Bahâeddin Nakşîbend’e miras bırakılmış ve Nakşîbendîyye 

tarîkatının temel özelliklerinden olmuştur.59 

Nakşîbendîyye yüzyıl içinde komşu İslam bölgelerine hızlı bir şekilde yayılmaya 

başlamıştır. Zamanla Hindistan, Ortadoğu, Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlara kadar 

geniş bir sahaya yayılmıştır. Nakşîbendîler ehli sünnet yoluna, alimlere, medrese 

ilimlerine özel önem atfetmiş ve İslam dünyasında adeta medreseyle tekke arasında bir 

köprü olmuşlardır.  

 

 

 

 

                                                            
58Algar, Hamid, a.g.e., s. 65. 
59 Tosun, Necdet, Türkiyede Tarikatlar: Tarih Kültür (ed. Semih Ceyhan), İsam Yayınları 2015, s. 611. 
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Tablo 3.1. Nakşîbendîyye tarîkatını üç koldan Hz. Muhammed’e bağlarlar:60 

 

                                                            
60 Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 82, 

(6. Basım),  İstanbul 2001, ss. 373-374. 
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Son dönem Nakşîbendî müellifleri, Hz. Ebubekir’le başlattıkları Nakşîbendî 

silsilesinin Bâyezîd-i Bistamî’nin zamanına kadar “Sıddıkiyye”, Abdülhâlık 

Gücduvânî’ye kadar “Tayfuriyye”, Bahaeddin Nakşîbend zamanına kadar “Hâcegan” ve 

ondan itibaren de “Nakşîbendîyye” adını aldığını kaydederler.61 

Nakşîbendîlik Ubeydullah Ahrar’dan sonra “Ahrariyye”, Ahmed Kasani’den 

sonra “Kasaniyye (veya Dehbidiyye)”, İmam-ı Rabbani’den sonra “Müceddidiyye” ve 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’den sonra “Hâlidiyye” gibi isimlerle de anılmış ve bu kolların 

hepsi Osmanlı döneminde Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’da kurdukları dergâhlar ve 

yazdıkları eserlerle halkın dinî-tasavvufî hayatına önemli katkılar sağladıkları gibi, 

devlet yöneticileriyle de zaman zaman ilişki kurarak siyasi hayatta kritik roller 

üstlenmişlerdi.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
61Algar, 2012, s. 117  
62 Tosun, Necdet, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Naksîbendîlik ve Siyaset”, Derin Tarih Dergisi (Özel Sayı 

7), Aralık 2016, ss. 60-65.  
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Şekil 3.1. Nakşîbendî silsilesini tarîkata ismini veren şeyhe kadar şu şekilde ayırmak 

mümkündür;63 

 

Silsilenin bu şekilde dönemlere bölünmesi doğru kabul edilirse, Merv’deki 

hankâhı “Horasan ka’besi” olarak tanınan Yusuf el-Hemedânî’yi, Hâcegan’ın ilki 

saymak gerekir. Nitekim silsilede “hâce” lakabını taşıyan ilk sûfî de odur. Daha yaygın 

bir görüşe göre “Hâcegan” tarîkatının gerçek kurucusu, Yusuf el-Hemedânî’nin tayin 

ettiği dört halifenin dördüncüsü olan ve “ser-silsile-i Hâcegan” lakabıyla anılan 

Abdülhâlik-ı Gucdüvânî’dir. 

Yusuf el-Hemedânî’nin Buhara’da faaliyet gösteren ilk iki halifesi Hâce Abdullah 

Baraki ve Hâce Hasan-ı Endaki’nin halife bıraktıklarına dair bir bilgi yoktur. Yusuf el- 

Hemedânî’nin üçüncü halifesi ve Yeseviyye’nin kurucusu Hâce Ahmed Yesevi’nin 

halifeleriyle kurduğu tarîkata mensup olanların “hâce” yerine “ata” lakabını 

taşıdıklarına bakarak, bunların “Hâcegan” silsilesinden ayrıldıklarını söylemek 

                                                            
63 Aybudak, 2014, s. 23. 
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mümkündür. Öte yandan “Yeseviliğin” daha ziyade Orta Asya göçebe Türk kavimleri 

arasında, “Hâcegan”ın ise Maveraünnehir’in Buhara gibi eski kültür merkezlerinde 

Farsça konuşan şehirliler arasında yaygınlık kazandığı söylenebilir. Hâcegan tarîkatının 

sonradan Nakşîbendîliğin manevi yönünü de tayin eden sekiz prensibi Gucdüvânî 

tarafından ortaya konulmuştur. “Kelimat-ı Kudsiyye” diye meşhur olan bu prensipler 

şunlardır : 

1. Huş der-dem: Aldığı her nefeste gafletten kaçınması, Hakk’ı unutmaması.  

2. Nazar ber-kadem: Yürürken gaflete düşürecek herhangi bir şeyi görmemesi için 

gözünü ayağına dikmesi.  

3. Sefer der-vatan: Gereksiz seyahatlerden vazgeçip beşeri sıfatlardan ilahi 

sıfatlara ulaştıracak olan iç alemindeki yolculuğa yönelmesi.  

4. Halvet der-encümen: Madden ve zahirde halk içinde bulunurken manen ve 

batınen “Hak” ile beraber olması. 

 5. Yadkerd: Diliyle ve gönlüyle “Hakk”ı zikretmek.  

6. Bazgeşt: Zîkir yaparken kelime-i tevhidin ardından “ilahi ente maksudi ve 

rızake matlubi” (Allah’ım maksadım sensin, gayem senin rızanı kazanmaktır) cümlesini 

tekrarlaması.  

7. Nigahdaşt: Kelime-i tevhidi söylerken aklından bütün gereksiz düşünceleri 

atması.  

8.Yaddaşt: Her zaman “Hak”tan âgâh (haberdar) olması.”64  

İlk yedi prensibin amacının bu sonuncusunu gerçekleştirmek olduğu söylenir. Bu 

prensipler, Hâce Bahaeddin tarafından ortaya konan üç prensip “vukuf-i zamani”, 

“vukuf-i adedi”, “vukuf-i kalbi”ile tamamlandığı söylenmektedir. 

Yine Nakşîliğin belirleyici unsurlarından olan hafî zîkir; “Hâcegan” şeyhlerinin 

benimsediği zîkir metotlarının bir bütünlük arz etmediği söylenebilir. Hemedânî zikri 

                                                            
64 Safî, Reşeḥât, Taşkent 1911, s. 20-28’den aktaran Algar, Hamid, 2012, s. 117;  Hamid Algar, TDV, İA, 

C. XIV, s. 431. 
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cehri yaptığı halde halifesi Gucdüvânî, Hâce Hızır’dan öğrendiği hafî zikri benimsemiş 

ve halifelerine bu metodu telkin etmiştir. Ancak Ali Râmîtenî tekrar cehri zîkir usülünü 

getirmiş ve Emîr Külâl zamanına kadar bütün Hâcegan cehri zîkir metodunu 

uygulamıştır. Hâce Bahaeddin Nakşîbend, Gucdüvânî’nin ruhaniyetinden hafî zîkir 

yolunu öğrenince cehri zikri tamamen bırakmıştır. Onun kesin bir şekilde zîkir yolunu 

seçmesiyle müntesip bulunduğu silsilenin yeni bir döneme girdiği ve Nakşîbendîyye 

tarîkatının doğuşunda tayin edici bir rol oynadığı söylenebilir. Hâce Ubeydullah Ahrar 

gibi bazı Orta Asya Nakşîbendî şeyleri “Hâce” lakabını kullanmaya devam etmişlerse 

de “Hâcegan”, Nakşîbendîlik’ten ayrı bir tarîkat olarak Emîr Külâl’in Bahaeddin 

Nakşîbend dışındaki diğer halifeleriyle ancak iki üç nesil kadar varlığını sürdürebilmiş, 

daha sonra Nakşîbendîliğin içinde erimiştir. Molla Cami’nin, Nakşîbendî yolunu anlatan 

risalesine “Serişte-i Tarik-i Hâcegan” adını vermesi, Nakşîbend tarîkatının manevi 

ecdadına bir saygı ifadesi olarak değerlendirilir.65 

Günümüz İslam dünyasında Nakşîbendîlere dair, onların sayısal boyutu ve 

entelektüel yönelimleri hakkında standart bir tasvir çizmek mümkün değildir. 

Muhtemelen tesirleri en kuvvetli olarak Türkler ve Kürtler arasında, en zayıf olarak da 

Pakistan’da bulunmaktadır. Sovyet döneminde Nakşîbendîlik etkisini en çok Kafkasya 

ve Orta Asya’da yer altındaki İslam’da göstermiş fakat Sovyet devletinin sona erişi 

Nakşîbendîlerin kayda değer bir zuhuruna şahit olmamıştır. Açık olan bir şey varsa, o 

da XX. yüzyılın seçkin özelliklere sahip olan ve tarîkatı evrensel bir cazibe merkezi 

haline getirip bir bütün olarak ona yeni bir zindelikve hareketkazandıracak bir lideri 

ortaya çıkarmamış olduğudur. Bunun yerine İslam dünyası boyunca Balkanlar’dan 

Endonezya’ya kadar çap, nüfuz ve yaptıkları vurgular farklı olan çeşitli gruplar 

mevcuttur.66 

Nakşîbendîyye’nin önde gelen özelliklerini; şeriata sıkıca bağlılık, musiki ve 

sema’yı yasaklamaya ve sessiz zikri tercih etmeye sebep olan ibadetlerde ölçülülük, 

ayrıca sürekli olmasa da siyasete katılım şeklinde belirtebiliriz. 

 

 

                                                            
65 Algar, 2012, ss. 117- 119 ; TDV, İA, C. XIV, s. 431. 
66 Algar, 2012, s. 107. 
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3.2. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Hâlidiye Kolu 

Nakşîbendîyye’yi modern zamanlara kadar taşıyan diğer bir itici güç, Gulam Ali 

Dihlevi’nin diğer bir halifesi olan Hâlid Bağdâdî’den geldi.67 Tam adı Ebû’l-Behâ 

Ziyâuddîn Hâlid b. Ahmed b. Huseyn eş-Şehrezûrî olan  Hâlid-i Bağdâdî,1193 /1779 

yılında Irak’ın Süleymaniye (Şehrezor) şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya 

geldi. Hâlid-i Bağdâdî, Nakşîbendîyye mensupları arasında “Mevlânâ” unvanıyla 

tanınmaktadır. Babası Pir Mikail, o dönem bölgede ciddi varlığa sahip Kadiriyye 

tarîkatına bağlı bir sûfi, annesi de bölgenin ünlü bir sûfi ailesine mensuptu. Karadağ’da, 

Berzenc ailesinden Şeyh Abdürrahim ve kardeşi Şeyh Abdülkerim başta olmak üzere 

farklı hocalardan ders alıp medrese öğrenimini tamamladı. Daha sonra mantık ve kelam 

ilmi üzerine yoğunlaşarak bölgedeki Erbil, Süleymaniye ve Senendec gibi yörelerde ve 

Bağdat’ta da ilim tahsil etti. Mevlânâ Hâlid, Nakşîbendiyye tarîkatının Hâlidiyye 

kolunun kurucusu sûfî, mürşid ve şeyh kimliğiyle öne çıkmakla birlikte o aynı zamanda 

önemli bir müselles şair ve yazar olarak bilinen bir ediptir.68 

Hâlid Bağdâdî, Delhi’de Müceddidi çizgisinde bir şeyh olan Gulam Ali Dihlevi 

(ö. 1824)’ye intisab etmiş, onunla birlikte bir yıl geçirdikten sonra memleketine onun 

temsilcisi olarak tam ve mutlak yetki ile dönmüştür. Bağdâdî, Delhi’den ayrılırken 

üstadına, esas gayesinin “din uğruna bu dünyayı istemek” olduğunu söyleyerek art arda 

ikâmet ettiği üç yer olan; Süleymaniye, Bağdad ve Şam’da 116 temsilciden oluşan bir 

ağ kurarak her birini dikkatle belirlemiş olduğu bölgelere göndermiştir. Kendisinin 

tarîkatın gelişimindeki önemi o kadar büyüktür ki onun manevi çizgisine bağlı olanlar 

Hâlidî diye bilinmiş, ayrıca tıpkı Sirhindi’nin ikinci bin yılın yenileyicisi (müceddid) 

olarak görülmesi gibi kimi zaman kendisi de İslami çağın on üçüncü asrının müceddidi 

olarak kabul edilmiştir. Hâlidiyye, Müceddidi seleflerinden belirgin olarak farklı 

değildir bununla beraber yeni olan şey, rabıta diye bilinen ve zikre başlamadan önce 

Mevlânâ Hâlid’in zihni sureti üzerinde yoğunlaşmak anlamına gelen ibadet niteliğindeki 

uygulama ile kendi şahsiyetinde odaklanmış merkezi ve disiplinli bir tarîkat vücuda 

getirmek yönündeki teşebbüsüdür. Bu teşebbüs, hem İslam toplumunda şeriatın 

                                                            
67 Algar, 2012, s. 102 
68 Çiftçi, Hasan, “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin İmam Rıza’yı Öven Şiiri Üzerine”, Mevlânâ Hâlid-i 

Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyum,  (ed. Orhan Başaran), 

04-05 Mayıs 2017 Bingöl, Sadık Daşdöğen–Berdan Matbaacılık, İstanbul 2017, ss. 151-152. 
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üstünlüğünü korumayı, hem de Avrupa’nın saldırılarını püskürtmeyi hedefleyen aktivist 

bir siyasi duruşla alakalıydı. Bağdâdî’nin vefatından sonra merkezi bir liderlik devam 

etmedi ama bu atılımın altında yatan siyasi tutumlar varlığını sürdürdü.69 

Nakşîbendî-Hâlidî ’deki rabıta şekli belki de tarîkatı, diğer tarîkatlardan ayıran 

en önemli özelliktir diyebiliriz. Mevlânâ Hâlid’in seleflerinden farklı bir şekilde ortaya 

koyduğu rabıtanın bu alışılmamış ve tartışmalı hali Hâlidîler tarafından yazılan pek çok 

eserde diğer tüm konulardan fazla yer bulmuş ve genel kabul görmüştür.70 Hâlid ve 

halifelerinin rabıtayı tasavvufun en temel ibadetlerinden biri olan zîkrin bile üzerinde 

bir yere koymaları ve rabıtanın, halifeleri de dahil Mevlânâ Hâlid’den başka kimseye 

yapılmaması gerektiği konusundaki ısrarlı tutumları Hâlidîliğe özgü bir tutumdur.71 Bu 

ısrarlı duruş hiç şüphesiz yukarıda da belirttiğimiz gibi Mevlânâ Halid’in 

Nakşîbendîliğin kendi adını taşıyan kolunda güçlü bir merkezi liderlik tesis etmeyi ve 

bu kolun vefatından sonra da devam etmesini istemesinden kaynaklanmaktaydı 

dolayısıyla rabıta yenilikçi siyasi hedeflerini gerçekleştirmesinde ona yardım edecekti. 

Hâlidi kaynaklar, rabıtanın Mevlânâ Hâlid’e özgü kılınmasını haklılaştırmak için Şeyh 

Abdullah Dihlevi’nin tüm Nakşîbendîlerin rabıtayı sadece Hâlid’e karşı yapmalarını 

emrettiğini söylerler. Nihayetinde Mevlânâ Hâlid’in ruhaniyeti vefatından sonra sonra 

da devam etmektedir dolayısıyla rabıtada başka birinin aranmasına gerek yoktur. 

Tarîkatın Abdülhakim Arvasi gibi katı bağlıları, Mevlânâ Hâlid’in rabıtanın başka bir 

kimseye geçmesi hususundaki yasağına uymakla beraber, 19. Asrın sonlarına doğru 

diğer şeyhler bu yasağı çiğnemişlerdir. Bu nedenle rabıta merkezi liderliği güvenceye 

alma görevini yitirmiş ve müritle kendi seçtiği yaşayan mürşidi arasındaki dolaysız ve 

yakın ilişkinin destekleyicisi haline gelmiştir.72 

Mevlânâ Hâlid, rabıta konusunda o güne kadar Nakşîbendî tarîkatında olmayan 

bir şekilde, farklı bölgeye gönderdiği halifelerinin tarîkata kabul ettikleri kişilerin de 

bizzat kendisine rabıta yapması kuralını getirmiştir. Bundan önce kişi kendisini tarîkata 

sokan halifeye rabıta yapmaktaydı.73 

                                                            
69 Algar, Hamid, 2012, ss. 102-103. 
70 Algar, Hamid, 2012, s. 364. 
71 Algar, Hamid, 2012, s. 366. 
72 Algar, Hamid, 2012, s. 367. 
73 Mardin, Şerif,  Bediüzzaman Said Nursi Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 290.  
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Şekil 3.2.Rabıta’nınMevlânâ Hâlid'den Önceki ve Sonraki Durumu74 

 

         Kişisel etkinliği nedeniyle Mevlânâ Hâlid, Nakşîbendî yolunun bir yenileyicisi ve 

kendi adına yeni bir kolun kurucusu sayılır. Kendi Nakşîbendî kolunu kurma iznini ona 

“tam hilafet” vermesiyle Şah Gulam Ali Dehlevi bahşetmiştir. Onu Delhi’den kendi 

yoluna gönderirken “Git, sana herşeyi verdim.” demesi meşhurdur.75 

Bununla beraber bölgede meydana gelen ciddi siyasi, iktisadi sorunlar yabancı 

misyonerlerin Hristiyan azınlıklar arasında sürdürdüğü faaliyetler ve modern 

emperyalizmin ticari ve askeri yükselişi bölgede hayli rahatsızlık ve güvensizlik 

oluşturmuştu. Çatışmaları yatıştırmanın geleneksel mekânizmaları, idari reformlar 

neticesinde yıkılmıştı. Bunun sonucu ise kan davalarının, anlaşmazlıkların ve genel 

kanunsuzluğun kati surette artmasıydı. Çatışmalarla dolu böylesi bir toplumda, tarîkat 

şeyhleri bütünleştirici bir işlev yüklenmek için gerekli otorite ve güvenilirliğe sahip tek 

                                                            
74 Aybudak, Utku, a.g.t., s. 48. 
75 Haydarizade, İbrahim, el-Mecdü’t-Talid fi Menakıb eş-şeyh Halid, İstanbul, 1292/1875, s. 23’den 

aktaran Hamid Algar, 2012, s. 73. 
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lider tipi olarak kalmıştı. Arabulucu ve barışı sağlayıcı bir rol oynayarak siyasi 

güvenliğin yanı sıra ruhani bir rahatlama vaat edebiliyorlardı. Pek çoğu, bu süreç içinde, 

kudretli birer siyasi lidere dönüştü. Dönemin sosyal ve siyasal koşulları altındaki 

toplum şeyhlere ihtiyaç duymaktaydı. Mevlânâ Hâlid ve halifeleri de çok sayıda şeyh 

kutsayarak halkı memnun ettiler. Bölgede Nakşîbendi tarîkatının hızla büyümesi sadece 

siyasi ve sosyal etmenlere bağlanamaz.  Hâlid’in şahsiyeti ve kendine özgü sûfîzmi de 

bu başarıda hayati öneme taşımıştır. Hâlid tarafından rütbelendirilen halifeler arasında 

daha önce Kadiriyye tarîkatının şeyhi olan ve Hâlid’den sonra yalnızca Nakşîbendîlik 

öğretisini savunan pek çok kişiye rastlıyoruz. Örneğin, Büyük Abdülkadir’in 

şeceresinden geldiğini iddia eden ünlü bir Kadiri şeyhliği soyunun üyeleri Şeyh 

Abdullah ve Şeyh Nehri’li Ahmet, Hâlid’in halifeleri olmuşlardır. Bir diğer halife Şeyh 

Ahmet Serdar da bölgenin ünlü Berzenci ailesine mensuptu ve pek çok akrabası gibi o 

da Kadiri şeyhiydi. Bu şeyhlerin Mevlânâ Hâlid sayesinde tarîkat değiştirmelerinin 

sosyal ve politik koşullarla açıklanamayacağı açıktır.76 

Mevlânâ Hâlid’in etkisi belki de en doğrudan şekilde kendi memleketinde 

görülebilmiştir. Vücuda getirdiği Nakşîbendî kolu, daha önce bu bölgede en önemli 

tarîkat olan Kadiriyye’yi tamamen ikinci plana atmış, nesilden nesile tarîkatın liderliğini 

Cumhuriyet başlangıç yıllarındaki gelişmeler ve olaylar, Nakşîbendîleri, tepkisel bir 

konuma yöneltmişti. Nakşîbendîliğin özellikle Hâlidiyye kolu etkinliğini sürdürdü ve 

1950’lerden sonraki dönemde önemli gelişmeler kaydetti. 77 

3.3.Hâlidiliğin Anadolu Topraklarında Yaygınlaşması ve Etkisi 

 Hâlidiyye’nin ortaya çıkışından önce hiç şüphesiz Nakşîbendîler hem 

İstanbul’da hem de başka yerlerde seçkin ve saygıdeğer bir konumdaydılar; fakat hiçbir 

zaman sûfî faaliyeti üzerinde Orta Asya’da oynadıkları tekele yakın konuma 

yaklaşamamışlardı. Hâlidiler, Nakşîbendîyye’yi Türkiye’de en önemli tarîkat haline 

getirdiler hatta bu durum tarîkatların resmen tasfiyesinden sonra dahi muhafaza 

edilmiştir.  Mevlânâ Hâlid ardında kısa bir sürede Anadolu, Rumeli, Suriye ve Irak 

boyunca bir Hâlidî tekkeleri ağı yayan oldukça fazla sayıda halife bırakmıştır. 

Hâlidiyye’nin zaferi Hâlidî muadillerinden intisab yenilemeyi murad edip dolayısıyla 

                                                            
76 Bruinessen, Martin Van, Kürdistan Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, (çev. Nevzat Kıraç, Bülent 

Peker, Leyla Keskiner, Halil Turansal, Selda Somuncuğlu, Levent Kafadar), İstanbul 1993, ss. 51-52. 
77 Algar, Hamid, “Halidiyye”, TDV, İA, C. XV, İstanbul 1997, ss. 295-296.  
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Hâlid Bağdâdî’nin üstünlüğünü ikrar etmiş diğer Nakşîbendîyye kollarından birkaç 

şeyhin bulunduğu Anadolu’da daha belirgindir. 78 

Nakşîbendîyye tarîkatının Hâlidiyye kolu belirgin bir şeriat ve Osmanlı 

Devleti’nin onun koruyucusu olarak muhafazasındaki alakasının yanı sıra Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’lı güçlere karşı müdaafası düşüncesiyle tam bir uyum arz 

etmektedir. Ancak Tanzimat döneminde idari alanda yapılan reformlar neticesinde, 

Hâlidîler Osmanlı Devleti’nin ya da en azından yönetici seçkin sınıfının artık şeriatın 

koruyucusu değil, onun bir düşmanı olduğunu idrak etmeye başlamışlardır. Böylece 

Nakşîbendîleri 1859’daki Kuleli Vakası’ndaki gibi Ali ve Fuad Paşaların batılılaştırma 

temayüllerine karşı birçok protestoya katıldıkları görülür.79  Sultan Abdülhamid’in 

1876’da tahta çıkışıyla Osmanlı Devleti kısmen yönünü değiştirir ve yapısını İslami bir 

yönetim şekli olarak yeniler. Abdülhamid siyasetinin bir ilavesi olarak tarîkatlarla faal 

bir birlikteliği arzular. Hâlidî Nakşîbendîler bir kez daha sultan ve vezirlerine 

hoşnutlukla yönelirler. Bu dönemde İstanbul’un en önemli Nakşîbendî şeyhi, Ahmed b. 

Süleyman el-Ervadi kanalıyla Mevlânâ Hâlid’den gelen Şeyh Ahmed Ziyaeddin 

Gümüşhanevi’dir. Gümüşhanevi, Nakşîbendîyyeyi Karadeniz’de Samsun’dan Rize’ye 

kadar yayar ve 1877’deki Osmanlı-Rus Savaşı’nda savaşmak için müritleriyle birlikte 

seferberlik listesine yazılır. Ancak en büyük kazanımları İstanbul’da olur. İstanbul’da 

Sultan’ın ziyaret ettiği bir tekke kurar ve ayrıca “Ramuzu’l-Ehadis” isimli hadis 

derlemesini tanzim eder.80 

Hadis çalışmalarını, Nakşîbendî-Hâlidî silsilesinin bu koluna has bir özellik kılar 

ve bu gelenek onun manevi evlatlarından İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa Camii’nin 

imamı Şeyh Mehmed Zahid Kotku (ö.1980) tarafından yakın dönemlere kadar 

sürdürülmüştür. Gümüşhanevi’nin Sultan Abdulhamid’e olan yakınlığına rağmen 

Hâlidî- Nakşîbendîler, esasen Sultan’ın “Rıfaiyye” ve “Şazelliyye” gibi Arap illerinde 

geniş bir şekilde temsil edilen tarîkatların şeyhleriyle olan münasebetleri sebebiyle 

devrinin en önde gelen tarîkatı olamamıştır. Mevlânâ Hâlid’in müridleri arasında sadece 

                                                            
78 Kavak, Abdulcebbar, Müceddidi Şeyhi Mevlana Halid el-Bağdadi’nin Ortadoğudaki Misyonu, Ağrı 

İslami İlimler Dergisi, 1 (1), Ağrı 2017, ss. 1-19; Hamid Algar, “Halidiyye”, TDV, İA, C. XV, İstanbul 

1997, ss. 283-285.  
79 Algar, Hamid, “Halid el-Bağdadi”, TDV, İA, C. XV, İstanbul 1997, ss. 283-296. 
80 Yenibaş, Hasan Tasavvuf-Hadis İlişkisi Bağlamında Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Ramuzu’l-

Ehadis Adlı Eseri, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 18 (59), Bahar 2014, ss. 489-501. 
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Osmanlı dinî yüksek kademesinden kişiler değil, bölgesel idareciler ve askeri kişilikler 

de bulunuyordu. Hâlidîyye’nin prestijini yükseltmede Mevlânâ Hâlid’in İstanbul’daki 

ikinci mümessili olan Abdulvehhab es-Susi özel bir öneme sahiptir; kendisi zamanın 

şeyhülislamı Mekkizade Mustafa Asım’ı tarîkata dahil etmiştir.81 

 

Şekil 3.3.Türkiye’deki Nakşî-Halidi kökenli tarîkatlar ve cemaatler şu şekildedir:82 

 

 

 

 

 

                                                            
81 Algar, Hamid, “Halid el-Bağdadi”, TDV, İA, C. XV, İstanbul 1997, ss. 283-296. 
82 Aybudak, 2004, s. 44. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

UYGULAMA VE YORUM 

 

BİR NAKŞÎ-HALİDÎ KOLU OLARAK ŞEYH ALİ SEBTÎ DERGÂHI’NIN 

TARİHSEL KÖKENİ 

 

4.1. Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nın Bulunduğu Palu İlçesine Tarihsel, Sosyo-Kültürel 

ve Dinî Yaşamına Bir Bakış 

Palu, ilk çağlardan beri bölgenin önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Yapılan 

kazılarda M.Ö. 5000 yıllarına ait bulgular mevcuttur. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, 

Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, 

Abbasiler gibi değişik kültürlere sahne olmuş ve bu medeniyetlerin kültür hazinelerine 

beşiklik yapmıştır. Daha sonra bölgeye hakim olan Çubukoğulları, Artukoğulları ve 

Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular’dan sonra 1514 

Çaldıran zaferinden sonra Çemşid Bey’in yönetiminde Osmanlı Devleti topraklarına 

katılmıştır.83   

Cumhuriyet dönemine kadar “Hükümet Sancak” statüsünde olan Palu, bazen 

Diyarbakır eyaletine bazen de Mamüratü’l-Aziz vilayetine bağlı bir ilçe iken84 bugün 

bağlı olduğu Elazığ ilinin doğusunda yer alan Palu, il merkezine uzaklığı 77 km’dir. 

Yüzölçümü 410 km2 olan ilçenin ortasından Murat nehri geçmektedir. Çukur bir sahada 

yer alan ilçenin etrafı yüksek tepeler ve dağlarla çevrilidir. Doğusunda Bingöl Merkez 

ve Genç İlçesi, batısında Elazığ İli, kuzeyinde Kovancılar İlçesi, kuzeydoğusunda 

Karakoçan İlçesi, güneyinde Arıcak ve Alacakaya İlçeleri, güneybatısında Maden İlçesi 

bulunmaktadır.  

                                                            
83 Kurucu, Muhammet, “Palu’daki Kültürel Mirasın Yerel Yerleşim Dokusu-Modernite-Koruma 

Bağlamında Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi Harput ve Araştırma Merkezi Uluslararası Palu 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  Elazığ 2018, s. 50. 
84 <http://www.palu.gov.tr/kisacapalu> 04.07.2018. 
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Deniz seviyesinden 844 metre yükseklikte olan ilçe, 1900 yılların başında 30 bini 

aşkın nüfusu, 8 nahiyesi ve 316 köyü ile o zaman büyük bir toprak parçasına sahip iken 

1948 yılında kendisine bağlı Karakoçan ve Sivan (Selvi)’nin ayrılması sonucu 

köylerinin bir kısmının Bingöl iline bağlanması ile büyük bir toprak parçasını 

kaybetmiştir. 150’ye yakın köyü kalan ilçenin 1988 yılında yine kendisine bağlı 

Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya’nın ilçe olmasıyla köy sayısı 36’ya düşmüştür. 

Günümüzde ilçeye bağlı 1 belde, 37 köy, 35 mezra ve 10 mahalle bulunmaktadır. 2018 

yılı nüfus sayımına göre ilçe toplam nüfusu 23.834, İlçe Merkez nüfusu ise 9504’dür.85 

Dağlık ve engebeli bir araziye sahip olan ilçede geleneksel usullerle sebzecilik, 

meyvecilik ve hayvancılık yapılmaktadır. Yer altı kaynakları bakımından önemli 

potansiyel barındıran ilçede orta ölçekli krom, mermer ve kum ocakları tesisleri 

bulunmaktadır.86 Yine ilçe sınırları içerisinde yapımları yeni biten Beyhan I, Beyhan II 

ve Hamzabey barajları önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. 

Zamanında önemli bir ticaret merkezi olan Palu, İpek yolu güzergâhının Murat 

Nehri üzerindeki geçiş noktalarından biri olan şehir söz konusu siyasi pozisyon 

değişikliğinden sonra hızlıca gelişmiştir. Bunun neticesinde Diyarbekir, Halep, Şam, 

Bağdat, Erzurum, Erzincan bölgelerinden gelen kervanların vazgeçilmez uğrak yeri 

olmuştur. İlk yerleşim yeri kimler tarafından yapıldığı net olarak bilinmeyen sarp 

kayalıklar üzerine kurulu Palu kalesinin eteklerinde kurulmuştur. Tarihi kalenin 

girişinde IX. yüzyılda Urartu kralı Menua tarafından çivi yazısıyla yazıldığı söylenen 

bir kaya kitabe bulunmaktadır. Bu kitabedeki bilgilere göre Palu’ya “Sebiterias”, Elazığ 

ilinin eski yerleşim yeri olan Harput bölgesine de “Supani” adını verdikleri 

anlaşılmaktadır.87 Bölgenin önemli bir yerleşim yeri olduğu için antik ve klasik 

dönemlerde çeşitli devletlerin ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. M.Ö. XVIII-XII 

yüzyılları arasında Anadolu’ya hakim olan Hatti (Hitit) İmparatorluğunun çökmesiyle 

Anadoluda’ki Ari halkın doğu bölgelerine akını sırasında Ankara’nın kuzey-batısında 

(Kastamonu-Çankırı bölgesi) yerleşik olan Pala’ların Troko-Friğ halkının baskısı 

sonucu bugünkü ismi ile Palu yöresine gelerek yerleştikleri ve Palu isminin de 

                                                            
85 <http://www.palu.gov.tr/kisacapalu> 04.07.2018. 
86<http://www.palu.gov.tr/kisacapalu> 04.07.2018. 
87 Ardıçoğlu, Nurettin, Tarih ve Kültür Dergisi, 1963, s. 62’den aktaran Feyzullah Demirtaş, Mirdasi 

Hükümdarları ‘Palu ve Eğil Hükümetleri’ ve Çermik Beyliği, Sena Ofset, İstanbul 2005, s. 6. 
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Palalardan esinlenerek verildiği tarihi kaynaklarca belirtilmektedir.88 Mirdasi 

hükümdarlarının yaklaşık 800 yıl hükümran oldukları Palu-Piran-Eğil-Ergani-Çermik 

ve ilçelerini de kapsayan ve Selçuklular döneminde Kürdistan ismiyle anılmaya 

başlanan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri tarihin ilk dönemlerinden beri çeşitli 

kavim ve devletlerin egemenlik kırma mücadelelerine sahne olmuştur. Bölgede sırasıyla 

Sümerler, Akatlar, Gutiler, Asuriler ve Urartular hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra 

Urartuların M.Ö. 612 yılında Medler tarafından yenilgiye uğratılarak hakimiyetine son 

verildiği ve Med devletinin kurulduğu, Medlerin Perslerce yenilgiye uğratılarak bölgede 

Pers hakimiyetinin kurulduğu ve sonraki dönemlerde de bölgenin sırasıyla Arap, 

Bizans, Roma ve Osmanlı hakimiyetine girdiği bilinmektedir.89 

İmparatorluk döneminde Malatya’dan Muş’a kadar olan bölgede tek geçiş 

köprüsünün Palu’da olması onu bölgenin kilit noktalarından biri yapıyordu ne var ki 

süreç içerisinde değişen ticari yolların Palu’nun bu önemini kaybetmesine sebep 

olmuştur. 1950’li yıllarda çıkan büyük bir yangın sonrası kurulu olduğu Palu kalesi 

eteklerinden içinden Murat Nehrinin geçtiği vadinîn içine taşınan ilçe, şehirler arası ve 

uluslararası taşımacılığın yapıldığı geçiş noktalarından uzaklığı sebebiyle zamanla eski 

hareketliliğini ve ihtişamını kaybetmeye başlamış en nihayetinde 1987 yılından itibaren 

sırasıyla Palu’ya bağlı Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya’nın ilçe yapılması Palu’yu, 

hem coğrafi hem de sosyo-kültürel açıdan dar bir alana hapsolmasına sebep olmuştur. 

Zamanla eski önemini ve konumunu kaybeden ilçe, dışarıya yoğun bir şekilde göç 

vermeye başlamıştır.   

Ancak tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında ilçe, tarihi dokusu ve doğal 

güzelliğiyle turistik bir cazibe merkezi olabilecek zenginliğe sahiptir. Yine bölge 

halkının büyük teveccühüne mazhar olmuş Nakşîbendi tarîkatının önemli isimlerinden 

Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin halifelerinden olan Şeyh Ali Sebtî ve onun nesebinden 

gelenlerin kabirlerinin burada oluşu ilçeyi inanç turizmi açısından önemli kılmaktadır. 

Şeyh Ali ve ailesinin varlığı ilçenin dindar kimliğinin oluşmasında büyük bir etkisi 

vardır. Ali Sebtî’nin ilçeye yerleşmesiyle birlikte dinî yaşamın yükselişe geçtiği yörede 

bugün bile onun soyundan gelenlerin bölge halkınca ziyaret edilmesi, ilçenin 

popülaritesini artıran diğer bir etkendir.  

                                                            
88 Demirtaş, Feyzullah, 2005, ss. 4-5. 
89 Demirtaş, a.g.e., ss. 4-5. 
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1925’de çıkarılan tekke, zaviyeler ile türbelerin seddine ve bazı ünvanların men 

ve ilgasına dair kanunun yürürlüğe girmesi ile halkın nezdinde saygın olan şeyhler,  

etkisizleştirilmeye çalışılmış fakat dinîn, toplum ile sürekli bir etkileşim içerisinde 

olduğu bir yerde, din ve ondan doğan gruplar sosyo-kültürel hayatın bütün unsurları ile 

sıkı bir ilişki halinde bulunmasından dolayı başarılı olunamamıştır. Yaşanılan çevrenin 

sosyo-kültürel yapısı halkın, popüler dindarlık denilen tutumlarında etken rol 

oynamaktadır. Burada özellikle kırsal kesimde, cemaat ve tarîkatların etkin rol oynadığı, 

dışa kapalı biçimde yetişen insanların popüler dindarlık tutumlarının kentte yetişenlere 

göre yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kişinin ve toplumun dindarlığının 

oluşmasında, ilk yaşadığı çevrenin çok önemli rolü bulunmaktadır.   

Kişilerin dinî tutumları ile onun yakın çevresinin dinî tutumları arasında çok yakın 

benzerlikler görülür. Bu çevredeki insanlar aynı kültürün ürünüdürler. Toplum sözlü ya 

da yazılı kültür yolu ile davranışlarını ve kültürünü yeni nesillere aktarır. Aynı çevre 

içindeki bireylerin dinî tutumlarında şüphesiz bir takım farklılıklar görülmekle beraber, 

genelde benzer dinî tutum ve davranışlar daha yaygındır. Örneğin, dışa açık, yeniliğe 

açık bir toplumda yetişen insanla; dışa kapalı, geleneksel bir toplumda yetişen insanın 

dinî tutumlarında bazı farklılıklar olacaktır. Dışa kapalı, cemaat tipi toplulukta yani 

toplumsal baskının olduğu bir ortamda yetişen kişinin dinî tutumlarında geleneksel ve 

muhafazakâr tonlar daha ağır basacaktır. Bu tip çevreler, gelenek ve göreneklerine, 

çevrelerindeki yaygın bazı popüler inanış ve uygulamalara daha bir eğilimli 

olmaktadırlar. Yine küçük, kapalı ve geleneksel toplulardaki manevi baskı, kişiye bazı 

dinî davranışları, faydasını ya da dinde yerinin olup olmadığını düşünmeksizin 

yapmasını sağlamakta, öncelikle çevrenin etkisi, beğenisi ya da tepkisi ölçü 

alınmaktadır.90 

Geleneksel din anlayışının hakim olduğu ilçede, halkın dinî eğitimi genellikle 

sohbet toplantıları -ki bunlar daha çok cemaat ve tarîkatlar bünyesinde 

gerçekleşmektedir- ile vaaz ve hutbeler vasıtasıyla yapılmaktadır.  Ancak son yıllarda 

kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber yeni nesil, dinî bilgileri 

farklı kanallardan öğrenme olanaklarına sahip olmaya başlamıştır. Bu olanaklar 

sayesinde yeni nesil, yeni eğitim olanaklarından yararlanma ve yeniliğe açık olma gibi 

                                                            
90 Arslan Mustafa, Türk popüler dindarlığı, Dem yayınları, İstanbul 2004, ss. 223-227, 
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eğilimlere de sahip olmakta dolayısıyla diğer üst yaş gruplarına göre daha az 

toplumsallaşmaya maruz kalmakta ve toplumda yaygın olan geleneksel rollere daha 

mesafeli olmaktadırlar.91 Genel anlamda dindarlığın eğitim seviyesine göre ters oranda 

işlediği görülmektedir. Hiç öğrenim görmemiş veya az öğrenim görmüş olanlarda 

dogmatizm, gelenekçilik, taklitçilik ve uzun boylu deliller aramaksızın inanma şeklinde 

belirlenen inanç türlerinin yaygın olduğu görülmüştür.92 

Bununla birlikte modern eğitimin, kişilerin popüler dindarlık tutumlarını azaltıcı 

bir etkisi olduğu yadsınamaz. Ancak, modern eğitim, popüler dindarlık tutumlarını 

zayıflatsa da veya kişilerin bazı popüler inanış ve uygulamalardan vazgeçmesini sağlasa 

da, popüler dinî inanış ve uygulamaları halkın gündelik hayatından tamamıyla yok 

edememektedir. Dolayısıyla yaygınlaşan modern eğitim olanakları vasıtasıyla popüler 

dinî inanış ve uygulamaların azalmasına rağmen, toplumun hayatından tamamen yok 

olmamaktır.93 

4.2. Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nın Tarihsel Kökeni 

Dergâhın kökenini dayandırdığı Palu medresesi Şeyh Ali Sebtî, (ö.1871) ve Bekir 

Hoca Bursevî (Bursalı) tarafından kurulmuştur. Onların vefatından sonra Şeyh Ali 

Sebtî’nin en büyük oğlu Muhammed Nesih Efendi (ö.1873) medresenin başına 

geçmiştir. Muhammed Nasih, kısa bir süre sonra vefat edince onun ardından sırasıyla 

Şeyh Ali Sebtî’nin diğer çocukları olan Şeyh Mahmud Fevzi Efendi (ö.1894) ve Şeyh 

Hasan Nakî Efendi (ö.1918) hem medresenin hem de cemaatin başına geçmiş oldular. 

Şeyh Hasan Nakî (ö.1918) medresenin işlerini yürüttüğü gibi uzun süre Palu Müftülüğü 

de yapmıştır. O da vefat edince Palu Medresesi’nin başına Küçük Efendi diye bilinen 

Şeyh Ali Rıza, 1925 yılına kadar feragat etmiştir. 1925 hadisesinde Şeyh Ali Rıza, 

yargılanmak gayesiyle Elazığ’a götürülürken Gülüşkür mevkisinde yanındakiler ile 

birlikte yargısız bir infaza kurban gider. Şeyh Ali Rıza’nın katlinden sonra bir süre 

akamete uğrayan medresenin sorumluluğunu Şeyh Zülküf Görür’ün de hocalığını 

yapmış Molla Osman Mukriyanî devralmıştır. Günümüzde ise Şeyh Hasan Nakî’nin 

                                                            
91 Arslan, 2004, s. 205. 
92 Günay, Ünver, Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, (Doçentlik Tezi), Erzurum Kitaplığı 

Yayınları, Erzurum 1999, s. 75. 
93 Arslan, 2004, s. 211. 
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torunlarından Şeyh Zülküf Görür ile kardeşi Şeyh Abdülhâlik Görür (ö. 2019) bu 

medrese ekolünü devam ettirmeye çalışmaktadırlar.94 

Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. yüzyıldan itibaren başlayan gerileme 

döneminde meydana gelen siyasi istikrarsızlık, ekonomik çalkantılar, bölge aşiretlerinin 

kavgaları ve yerli sancak beyleri ile halk arasında uzun süreden beri meydana gelen 

kırgınlıklar oluşmuştu. Böyle bir ortamda bölgedeki tarîkat şeyhleri ve mollalar halkın 

umudu haline gelmişlerdi. Bu şahsiyetler, halkı irşad edip bilinçlendirerek büyük 

ölçekte meydana gelebilecek sosyal patlamaların ve kargaşanın önüne geçtiği söylenir. 

Nitekim araştırmacı yazar Müfit Yüksel, bölgede etkin olan Nakşî-Hâlidî kolu üzerine 

kaleme aldığı bir makalesinde bu durumu şu şekilde izah etmektedir: 

“Bingöl ve çevresinde Mevlânâ Hâlid’in halifelerinden Şeyh Ali es-Sebtî ve hulefâsının, 

ailelerinin etkisi, medrese ve dergâhı birleştiren bir bünye ile bu alanlardaki hizmetleri uzun zaman 

tesirini icra etmiştir. Hâlidiğiliğin en önemli hususiyeti ilim ve irfan geleneğini bir daha 

birbirinden ayrılmayacak şekilde meczettirmesi ve bunun yol açtığı müthiş dinamizmdi.”95 

Yine dergâhın tarihsel arka planını oluşturan Palu tekkesi ile ilgili 04-05 Mayıs 

2017’de Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve 

Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi” adlı ulusal sempozyumda ‘Osmanlı 

Arşiv Belgeleri Işığında Palu Hâlidî Tekkesi ve Postnişinleri’ adlı sunumlarında Zahir 

Ertekin, Hêmin Omar Ahmad, Bedrettin Basuğuy’un konu hakkında verdikleri bilgiler 

şu şekildedir: 

“Halidîliğin Palu kolu bir çok açıdan önem arz etmektedir çünkü mevzu bahis olan yer sadece 

Palu değildir. Çünkü o dönemde topraklarının büyük kısmı Palu’ya bağlı olan Bingöl ve bölgedeki 

pek çok il, ilçe ve köyde Hâlidî şeyhleri vasıtasıyla irşad ve eğitim vazifesi ifa edilmiştir. Palu 

merkezli irşad faaliyetlerinin yaygınlığı, Şeyh Ali Sebtî’nin kendisinden sonra medresenin başına 

geçen oğlu Şeyh Hasan Efendi’nin kaleminden şu şekilde bahsedilmiştir: “Merhum pederimiz 

Şeyh Ali Efendi mezkûr tekkemizde irşad ve tedris ile meşgul olduğu gibi Diyarbekir, Harput, 

Erzurum ve Bitlis civarlarında dahi tarîkat-ı aliyeyi yayma ve ilim ve irfanı neşretme gayretinde 

idi.” 96 

                                                            
94 Karabulut, Serdar, Şeyh Ali Sebiti el-Palevi, Altın Kalem Yayınları, İzmit 2014, s. 147. 
95 Yüksel, Müfit, “Bingöl’de Mevlana Halid-i Bağdadi Şehrezori Sempozyumu”, Yenişafak, 06.05.2017. 
96 Ertekin, M. Zahir, B. Basuğuy, H. Omar, Ahmad, “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Palu Hâlidî 

Tekkesi ve Postnişinleri”, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi 

Sempozyumu,  04-05 Mayıs 2017 Bingöl, Sadık Daşdöğen–Berdan Matbaacılık, İstanbul 2017, ss. 237-

239. 
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Konunun devamında aynu sunumun devamı şu şekilde devam etmektedir: 

“Nakşîbendî-Hâlidî geleneğin tipik bir müessesesi olarak değerlendirebileceğimiz Palu tekkesi, 

ilim ve irşad faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü bir kurum olarak önemli bir konuma sahiptir. 

Mevlânâ Hâlid’in önde gelen halifelerinden biri olan Şeyh Ali Efendi’nin riyaseti altında irşad ve 

tedris faaliyetlerini yürüten Palu tekkesinin etkinlik alanı Şeyh Ali döneminde Palu’yla sınırlı 

kalmayıp Diyarbekir, Harput, Erzurum ve Bitlis gibi civar bölgeleri de kapsamıştır. İrşad 

faaliyetlerinde“Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve uli’l-emri minküm” düsturuyla hareket eden Şeyh 

Ali efendinîn etkili irşad faaliyetleri toplumun hemen her kesiminde karşılık görmüştür.  

Şeyh Ali Efendi’nin vefatından sonra hizmetlerine devam eden Palu tekkesi, bir takım maddi 

problemlerle yüz yüze kalınca dönemin postnişini Şeyh Hasan Efendi, Osmanlı Devleti’nden 

yardım talebinde bulunmuştur. Şeyh Hasan Efendi, yardım talebine binaen Dâhiliye Nezareti, 

Sadrazamlık ve Maliye Nezareti arasında vuku bulan yazışmalar neticesinde “Maliyeden tahsis 

edilebilecek bir maaş yoktur” cevabını almıştır. Padişah’ın onayı olmadan maaş ve taamiyenin 

(yiyecak parası) tahsis edilemeyeceğini öğrenen Şeyh Hasan Efendi, nihayet Der Saadet’e giderek 

devrin sultanı Abdülhamit’e, tekkenin durumunu bildiren bir mektup yazmıştır. Mektup, Palu 

Tekkesi’nin misyonunu ve karşı karşıya kaldığı sorunları ihtiva etmesi bakımından önemli bilgiler 

içermektedir. Buna göre bir yandan Hâlidîliğin adab ve erkânını öğretirken diğer yandan ilim ve 

irfanı yayma gayesiyle hizmet eden Palu tekkesi, hizmetlerinin destekleyen sivil yardımların 

azalmasından dolayı Osmanlı Devleti’nin himayesine başvurmak zorunda kalmıştır.  

Palu tekkesinin karşı karşıya kaldığı maddi problemlerin sebebini zengin ve cömert müritlerin 

azalmasına bağlayan Şeyh Hasan Efendi’nin Sultan Abdülhamit’ten yardım talep etmesi, Osmanlı 

Devleti’nin Nakş-i Hâlidî tarîkatıyla olumlu ilişkileri bağlamında anlaşılabilir bir zeminde 

durmaktadır. Ne var ki bölgesel çapta faaliyet gösteren bir tekkenin kapanmakla yüz yüze kalacak 

derecede maddi sorunlar yaşamasını salt zengin ve cömert müridlerin azalmasına bağlamak 

sorunun bir yönünü teşkil etmektedir. Kanaatimize göre Palu tekkesinin ve postnişininin karşı 

karşıya kaldığı maddi sorunların temelinde tekkenin ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir vakıf 

desteğinden ve düzenli bir gelirden yoksun olması yatmaktadır. Diğer yandan Şeyh Ali Sebtî 

döneminde geniş bir nüfuz alanına sahip olan tekkenin bölgesel çaptaki etkinliğinin giderek 

zayıflaması ihtimali, tekkenin yaşadığı maddi sıkıntıların diğer bir sebebi gibi görünmektedir. 

Tekke’nin bölgede icra ettiği faaliyetlerin Sultan Abdülhamid’in arzuladığı istikâmette 

olduğunu vurgulayarak Osmanlı Devleti’nin politik referanslarını benimsedikleri izlenimini veren 

Şeyh Hasan Efendi, talep ettiği yardımın yapılmaması durumunda ise tekkenin kapanmakla yüz 

yüze kalacağını bildirmiştir. Öte yandan Şeyh Hasan Efendi’nin Tekke’nin hizmetlerini dile 

getirirken Edirne Vâlisi İzzet Paşa ve Yâver-i Ekrem İsmâil Paşa’yı referans olarak göstermesi, 
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Palu tekkesinin dönemin Osmanlı Devlet ricali nezdindeki etkinliğini göstermesi açısından dikkate 

değerdir.”97 

Yukarıda verilen bilgiler bize günümüz Şeyh Ali Sebtî Dergâhı’nın tarihsel arka 

planı ile ilgili bilgiler vermektedir. Sözkonusu tekke Şeyh Ali’den sonra ciddi mali 

sıkıntılar yaşamıştır. Müritlerden ve halktan yapılan yardımlar yetersiz kalınca tekkenin 

faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Mali sıkıntılardan dolayı Şeyh Hasan Efendi’nin 

dergâhta kalan derviş ve ilmi tedrisat gören medrese talebeleri için yardım amacıyla  

ilgili kurumlarla yaptığı yazışmaların sonuçsuz kalmasından dolayı çareyi Der-Saadete 

gitmekte bulmuştur. Hasan Nakî Efendi, oradaki yetkililere tekkenin bölgede icra ettiği 

misyonu şu şekilde ifade etmiştir:  

“Merhum pederimiz Şeyh Ali Efendi mezkûr tekkemizde irşad ve tedris ile meşgul olduğu gibi 

Diyarbekir, Harbut, Erzurum ve Bitlis civarlarında dahi tarîkat-ı aliyeyi yayma ve ilim ve irfanı 

neşretme gayretinde idi. “Etîullâhe ve etîʻur-rasûle ve üli’l-emri minkümˮ nass-ı celîline göre 

hareket eden Şeyh Ali Efendi havas, avam ve reayayı irşad ederken harikülade bir tarz ve edebi bir 

dille nasihat etmiştir. Bu irşad faaliyetleri neticesinde nice râfızî ve eşkıya yaptıklarındann pişman 

olup hidayete ermişlerdir.”98 

Şeyh Hasan’ın dile getirdiği bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla tekkenin Osmanlı 

devletine sadık, bulunduğu bölgede tarîkat faaliyetleri kapsamında halkın birlik ve 

bütünlüğü için çalışan, devlet açısından bir nevi güvenlik mekanizması görevi görmekte 

olduğudur.  

Diğer bir konu da halkın yaptığı yardımlarla ayakta kalan, halkın birlik ve 

bütünlüğü için çalışan bu tür manevi yapıların,  yukarıda da belirtildiği gibi dini ve 

sosyal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için sadece halkın yaptığı yardımlara bağlı 

kalmamalı bunun yanında varlıklarını ve işlevlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri 

için düzenli gelir sağlayan vakıf vb. türü kurumlar oluşturmalıdırlar.  

 

 

 

                                                            
97 Ertekin, M. Zahir, vd., a.g.e., ss. 237-239. 
98 Ertekin, M. Zahir, vd., a.g.e., s. 237. 
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DERGÂH’IN CEMAATSEL, İNANÇ VE İBADET YAPISI 

 

5.1. DERGÂH’IN CEMAATSEL YAPISI 

Bu bölümde Dergâh’ın isim babası olan Şeyh Ali Sebtî’nin hayatını, halifelerini, 

ayrıca dergâha ait mekânsal yapı ve müştemilatı, geliri, dergâhın şeyhi Zülküf Görür’ün 

hayatını, özelliklerini, liderlik, ve dergâhın kendine ait sembollerini inceleyeceğiz. 

5.1.1. Dergâha İsmini Veren Şeyh Ali Sebtî’nin Hayatı (1786-1871) 

 Tam adı Şeyh Ali Sebtî Hüseyni el-Kureyşi (1787-1871) olan Ali Sebtî, XIX. 

yüzyılda Palu ilçesinin de içerisine dahil olduğu Ocaklı Hükümet Sancağına bağlı olan 

bugün Diyarbakır ili Bismil ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkdirek (Çılsütun) 

Köyü’nde 1787 yılında doğmuştur.99 Bu köye “Kırkdirek” adı, Şeyh Ali Sebtî, Mevlânâ 

Hâlid-i Bağdadî’nin kırkıncı halifesi olduğu için verildiği söylenir.100 İlk tahsilini 

babasından alan Ali es-Sebtî daha sonra Cizre ve Diyarbakır’daki medreselerde klasik 

medrese usulüne göre dinî ilimleri okumuş ve tahsilini tamamlayarak doğum yeri olan 

Kırkdirek köyünde müderrisliğe başlamıştır. Mevlânâ Hâlidi Bağdâdî ile tanışmaları 

köyde müderrislik yaptığı döneme rastlandığı söylenir. Ali Sebtî, Mevlânâ Halid’den 

etkilenerek ona intisap eder ve birlikte Süleymaniye’ye gider. Süleymaniye’de Mevlânâ 

Halid’in önemli halifelerinden Erbilli Şeyh Ahmed’den riyazet, Mevlânâ Halid’den de 

tasavvuf terbiyesini aldıktan sonra birlikte Şam’a giderler.101 

 

 

 

 

 

 

                                                            
99 Özarslan, a.g.e., s. 46. 
100 Özarslan, a.g.e., s. 46. 
101 Çani, Sebahaddin, Ulema’una mine’l Müderrisin fi’l Karni’l Aşriiyne, İstanbul 2003, s. 9’dan aktaran 

Serdar Karabulut, Şeyh Ali Sebiti el-Palevi, Altın Kalem Yayınları, İzmit 2014, s. 54. 
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Şekil 5.1. Şeyh Ali Sebtî’nin nesebi 

               

Ali Sebtî’nin Palu’ya yerleşmesini mürşidinden aldığı talimatla gerçekleştirdiği 

söylenir. Martin van Bruinessen, “Ağa, Şeyh, Devlet” kitabında kaynağını Pierre 

Rondot’ya dayandırarak verdiği bilgide ise Ali Sebtî’nin atalarından olan Hacı 

Hüseyin’in daha önceden Diyarbakır’ın kuzeyindeki Palu bölgesine yerleşerek burada 

tekke açtığından beri ailenin bu bölgenin dinî önderi olduğunu belirtir.102 Yani aileden 

birilerinin daha önceden bu bölgeye yerleştiğini yazar. Ona göre, Hacı Hüseyin 

Süleymaniye’de dünyaya gelmiş bir Kadiri şeyhi idi. Süleymaniye’den ayrıldıktan sonra 

önce Şam’da daha sonra da Diyarbakır yöresinde ikâmet etmişti. Ardından Kadiri şeyhi 

olarak onun yerini alan oğlu ve torununun pek dikkat çekici olmadıkları görülmektedir. 

Ancak onlardan sonra gelen Şeyh Ali, Nakşîbendî tarîkatına katılınca durum değişti. 

Şeyh Ali gençliğinde Diyarbakır ve Cizre’de öğrenim gördü. Cizre’de Mevlânâ Hâlid’in 

halifesi Erbilli Şeyh Ahmed ile tanıştıktan sonra onun tarafından Nakşîbendî tarîkatına 

kabul edildi. Diğer bir rivayette ise Şeyh Ali’nin Nakşîbendî tarîkatına Mevlânâ 

Hâlid’in üvey kardeşi Şeyh Mahmud Sahib tarafından kabul edildiğidir. Nakşîbendî 

                                                            
102 Rondot, Pierre, “Les tribus montagnardes de l’Asie enterieure. Quelques aspects sociaux des 

populations kurdes et assyriennes”, Bulletin d’Etudes Orientales de l’Institut Français de Damas, VI: 1-

50, 1937, s. 46’dan aktaran  Martin van Bruinessen, Ağa Şeyh Devlet, (9. Baskı), İletişim Yayınları, 

İstanbul 2015, s. 481. 
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tarîkatına alındıktan sonra Mevlânâ Hâlid’in yanına öğrenim görmek üzere Şam’a gitti. 

Şeyh Ali bir süre Şam’da kaldıktan sonra annesinin hastalığı yüzünden memleketine 

geri döndü. Bu esnada taun hastalığına yakalanan Mevlânâ Hâlid vefat etti. Dolayısıyla 

icazetini Mevlânâ Hâlid’in emriyle üvey kardeşi Şeyh Mahmud Sahib’den aldı.(bkz. 

Resim 5.1.) Mürşidi tarafından Nakşîbendî tarîkatını bölgede yayması için Palu’ya 

gönderildi.  

Pierre Rondot, Ali Sebtî’nin Palu’ya yerleştikten sonra Hükümet memurlarıyla 

aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden daha doğuya Muş ve Bitlis yöresine gitmek 

zorunda kaldığını söylemiştir. Bu bölgedeki atalarının halifeleri olan birçok Kadiri 

şeyhini Nakşîbendî tarîkatına kazandırdı. Bundan sonra daimi ikâmetgahı olan Palu’ya 

dönerek hayatının sonuna kadar orada kaldı.103 Ancak Şeyh Zülküf ile yaptığımız 

görüşmede Ali Sebtî’nin Palu’ya geldikten sonra özellikle buradaki yerleşik ve sözü 

geçen beylerle anlaşmazlıkları yüzünden bir müddet bölgeye yakın bugün Bingöl’ün 

Genç ilçesine bağlı Kelahsi köyüne yerleştiğini söylemiştir. Özellikle o dönemde Palu 

şehir merkezindeki Kalealtı ve Kavaklıpınar Mahallesi tamamen Ermeni yerleşim 

yerleri olduğu ve yine Çarşıbaşı Mahallesi’nde de önemli Ermeni nüfusu bulunduğu 

söylenir. Kısacası Palu merkezde nüfusun hemen hemen yarısını Ermeni diğer yarısını 

da Müslüman nüfus oluşturmaktaydı. Dağ köylerinde ise neredeyse nüfusun tamamını 

Müslüman Deylemi Zaza kabilelerinin oluşturduğu anlatılır. Şeyh Ali Sebtî’nin Palu ve 

Bingöl yöresindeki dağ köyleri tarafından sevilerek, intisap edilmesinde müslüman 

nüfusun yoğunluğundandır. Özellikle Bingöl yöresinde Palu’ya göre kendisine bağlı 

birçok mürit edinmesinin sebebi ise bölgenin dinî yapısıyla izah edilebilir. Nitekim Ali 

Sebtî ikinci evliliğini Bingöl yöresinden yapmış ve en çok da bu yörede halife 

yetiştirmiştir. 104 

 

 

 

                                                            
103 Van Bruinessen, a.g.e, s. 481. 
104 Karabulut, 2014, ss. 62-63.  
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Tablo 5.1. Ali Sebtî’nin bilinen başlıca halifeleri şunlardır:105 

 

Ali Sebtî’ye “Sebtî” mahlasının ne zaman niçin verilmeye başlandığı ve ne anlama 

geldiği kesin olarak bilinmese Şeyh Ali Sebtî üzerine yaptığı çalışmada Serdar 

Karabulut bu durumu şöyle izah etmektedir:  

“Kendisine bu sıfatın verenin büyük ihtimalle  hocası Hâlidî Bağdâdî tarafından verildiği 

söylenir. Arapça olan bu  kelimenin çeşitli anlamları vardır. Arapça’da yedi sayısını belirtmek için 

“Seb’ete” kelimesi kullanılır. Arapça hafızası güçlü olan kimseler için “Sebt” kelimesinin 

kullanılır. Yine Arapçada yaygın olarak kullanılan “Sebete” kelimesi anlam olarak sebat 

göstermek, metin olmak, yılmamak, değiştirmemek, sağlamlaştırmak, istikrar anlamlarında 

kullanılır.106 Sonuç olarak bu kelime Allah’a son derece bağlı olan her an ve şartta onu düşünen, 

sevgisini gönlüne yerleştiren bir şahsiyet olduğu tasavvufî bir terim olarak kendisine nispet 

edildiğini söyleyebiliriz. Daha sonraları “Sebite” kelimesiyle nispet edilen Şeyh Ali’nin isminin 

                                                            
105 Yapıcı, Süleyman, Palu Tarih-Kültür-İdari ve Sosyal Yapı, Anıl Matbaa ve Ciltevi, Ankara 2004, s. 

214. 
106 Bkz. Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İstanbul  1995, ss. 94-373. 
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sonuna eklenen bu kelimedeki Arapça ad tamlaması (Mudaf, Mudafun İleyh) nedeniyle Şeyh Ali 

Sebiti terkibiyle yazılarak sonundaki üstün esreye dönüştürülerek (Mudafun İleyh kesra) “Sebiti” 

şeklinde telaffuz edilmiştir. Yakın tarihimizde “Sebiti” kelimesi Türkçe dilbilgisi kuralına 

uydurularak ünlü düşmesine uğramış “i” harfi atılarak “Sebtî” şeklinde ifade edilmiştir.107 

Ali Sebtî iki evlilik yaptığı söylenir. İlk evliliğini Palu Burgudere (Ekrag) köyünden 

Eyyûben ailesinden Molla Ali kızı Ayşe hanım ile yaptığı, bu evlilikten Muhammed 

Nasih adlı çocuğu dünyaya gelmiştir. Ayşe hanım’dan Muhammed Nasih’den başka da 

çocuğu olmamıştır. İkinci evliliğini ise bugün Bingöl İli’ne bağlı Solhan İlçesi’ndeki 

Molla Mustafa Kal (Melekan) ailesinden Molla Ahmet Babkal’ın kızı Esma hanımla 

yaptığı ve bu evlilikten Hasan Naki Efendi (M.1849-1918), Hüseyin Zeki Efendi 

(ö.1914), Mahmut Feyzi Efendi (M.1837-1894), İbrahim (Kudo) Efendi (küçük yaşta 

vefat etmiştir) ile Fatime ve Amine hanımlar dünyaya gelmiştir.108 Günümüzde Ali 

Sebtî Efendi’nin ailesi Elazığ, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır illerinde; “Sebtîoğlu”, 

“Görür”, “Özsoy”, “Fırat”, “Durgun”, Bilgin”, “Aygören”, “İmre”, “Deniz”, “Akar” soy 

isimleriyle bilinmektedir.109 

Şeyh Ali Sebtî 1871’de vefat etmiş, eski Palu’nun bulunduğu kalenin karşısındaki 

İlçe’ye hakim bir tepede defnedilmiştir. Kabri türbe haline getirilmiş ve yöre halkınca 

ve dışarıdan gelen insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. (bkz. Resim 5.2. ve Resim 

5.3.) 

5.1.2. Şeyh Ali Sebtî Dergâhı 

Dergâh, Palu Cumhuriyet mahallesinde Şeyh Zülküf Görür (d.1946) öncülüğünde 

varlığını ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Tez konusu olan Şeyh Ali Sebtî Dergâhı 

yukarıda bahsi geçen Palu medresesinin bir devamı niteliğinde faaliyetlerini icra 

ettirmektedir. Dergâhı karizmatik ve popüler kılan da adını aldığı Şeyh Ali Sebtî’dir. 

Dergâh, Ali Sebtî’nin ruhaniyetinin ve karizmasının gölgesinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Dergâhın adını aldığı Ali Sebtî, dergâhın ana karakteridir çünkü Ali 

Sebtî, halk tarafından sevilen, sayılan mübarek bir insandır. Ona ait günümüze dek 

ulaşmış basılı bir eseri varsa da bilinmemektedir. Onun dilden dile dolaşan menkîbeleri, 

kerâmetleri kutsal bir fenomene dönüşmüştür. Halk arasında yemin edilirken veya bir iş 

                                                            
107 Karabulut, 2014, s. 61. 
108 Karabulut, 2014, ss. 94-95. 
109 Karabulut, 2014, s 49. 
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üzerine ahit verilirken Şeyh Ali Sebtî’nin adının verilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. 

Özellikle kırsal kesimde bu daha yaygın bir durumdur. Zaten dergâhın ana besleyici 

unsuru kırsal kesim dediğimiz halk tabakasındandır. Dergâhın hizmetini görenler de 

yine bu kesimdendir. Dergâha gelmek için illa mürit olmak gerekmez, gündelik hayatın 

debdebesinden bunalan, işlerinin yoluna girmesini dileyen, hastalığına çare arayan, 

sınava girecek olan, çocuk sahibi olmak isteyen hasılı kelam sıkıntılarına derman arayan 

herkesin uğrağıdır dergâh.  

Dergâh en yoğun ziyaretçiyi dinî bayramlarda ağırlamaktadır. Bayramların ikinci 

günü dergâh adeta bir panayır havasında gelen ziyaretçileri ağırlar, toplu olarak yenilen 

yemeğin ardından şeyhin sohbeti ve söylenen ilahi ve kasideler eşliğinde insanlar 

kendinî hem şeyhi ziyaret etmenin ve hem de böylesi manevi bir havayı teneffüs 

etmenin manevi hazzını yaşamaya çalışırlar.  

5.1.3. Dergâh’ın Günümüzdeki Şeyhi Zülküf Görür’ün Hayatı 

a) Doğumu ve Nesebi 

Dergâh’ın Günümüzdeki Şeyhi Zülküf Görür, (bkz.Resim 5.4.) kendisiyle 

yaptığımız mülakatta tam isminin Muhammed Zülküf olduğunu Rumi 1361 (m.1947) 

yılında eski Palu’nun Kasımiye mahallesinde evlerinin bulunduğu Tato bahçesi 

mevkinde bir Ramazan ayında dünyaya geldiğini beyan etmiştir. Babasının adı 

Şemseddin, annesinin adı Halide’dir. Annesi de bölgenin tanınmış ailelerinden olan, 

aynı zamanda Şeyh Ali Sebtî’nin halifelerinden Muş/Varto eşrafından Şeyh Haydar 

Kers’in torunudur. Ailenin en büyük çocuğu olan Şeyh’in üç erkek, üç de kız kardeşi 

vardır. Kendilerinin seyyid olduklarını belirtmiştir. Babasının erken yaşta vefatından 

sonra ailenin en büyük çocuğu olması hasebiyle erken yaşlardan itibaren hem ailenin 

hem de dergâhın sorumluğunu üzerine aldığını belirtmiştir. Şeyh Zülküf, Simsor 

beylerinden Ertuğrul ve Zekiye hanımın çocuğu olan Fatma hanımla yaptığı evlilikten 

dördü kız ikisi erkek olmak üzere altı çocuğu vardır. Tez çalışması yaptığımız süre 

zarfında eşi Fatma hanım hastalığından dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi 

görmekteydi.  
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Şekil 5.2. Şeyh Zülküf Görür’ün nesebi 

               

b) İlim Tahsili, Hocaları ve Tasavvufî Terbiyesi 

Zülküf Görür resmi kurumlardan herhangi bir eğitim almadığını, dışarıdan ilkokul 

ve ortaokul diploması aldığını beyan etmiştir. Klasik medrese eğitimi alan Şeyh, ilk 

eğitimini babasından aldığını, bundan başka sırasıyla Diyarbakırlı Molla Osman 

Mukriyânî, Palu Gökdereli Molla Mustafa Koç, Bingöllü Molla Arif Sefkari ve Palu 

Güllüce köyünde Molla Abdulhakim’den medrese ilmi üzerine dersler aldığını yine 

kendisinin deyimiyle nefsi ıslah etmek ve manevi olgunluğa ulaşabilmek için bölgenin 

saygın isimlerinden biri olan Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Arapkend (Bayındır) 

köyünde bulunan mutasavvıf Şeyh Muhammed Şerif el-Arapkendi’nin hizmetine 

girdiğini bu vesileyle tasavvufî terbiyenin usul ve erkânlarını öğrenmeye çalışmış, kendi 

deyimiyle burada seyr-i sülûk yolunda bazı mesafeler kat ederek, bir nevi şeyhlik 

diplomasını almaya haiz biri olarak memleketine dönüp ilmi ve irşad çalışmalarına 

başladığını beyan etmiştir.  

Şeyh Muhammed Şerif el-Arapkendi kendisine hilafet vermek istemiş fakat kendisi 

bunu nazik bir şekilde geri çevirerek zaten icazetini ailedeki tarîkat büyüklerinden 

aldığından dolayı ayrıca bir halifelik almaya gerek duymamış tasavvufî geleneğin bir 

adedi olduğu üzere dönemin saygın üstadlarından ilmi ve manevi feyizlerinden 

faydalanma gayesiyle böyle bir eğitim aldığını söylemiştir.  Şeyh Zülküf, Türkçe’nin 
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yanı sıra Zazacayı iyi derecede, Kürtçe ve Arapça’yı  ise orta derecede, az derecede de 

Farsça bildiğini söylemiştir.    

c) Çalışmaları ve Ziyaretleri 

Şeyh, kendi ifadesiyle hem zahiri hem de batıni eğitimini tamamladıktan sonra 

Palu’da yirmi beş öğrencinin mevcut bulunduğu bir medrese açtığını, gününü medrese 

ile dergâh arasında mekik dokuyarak geçirdiğini ayrıca yüklenmiş olduğu şeyhlik 

makamına uygun olarak civar bölgelerde dedelerinden kendisine kalan görevin gereği 

olarak irşad görevini de yerine getirmeye çalıştığını belirtmiştir. Yani kısacası 

bulunduğu bölgede halkı irşad etmeye yönelik Nakşî-Halidi öğretilerine göre ve 

medrese tedrisatı üzerine eğitim verdiklerini belirtmiştir. Şeyhin kendine ait herhangi 

yazılı bir eserinin olmadığını, bir ara şiir yazmaya heveslendiğini ve bir iki şiir 

denemesi olduğunu ama devamının gelmediğini belirtmiştir. Şeyh’in oğlundan bu 

şiirlerin “hala duruyorsa tezimize ekleyelim” talebimize karşılık aradıklarını ama 

bulamadıklarını büyük ihtimalle “ya kaybolmuş ya da yırtılıp atılmıştır” denilmiştir.  

Şeyh, zaman zaman tarîkat ulularından olan meşayihin ve hocaların kabirlerini 

ziyaret etmeye önem verir. Dergâhın/Tarîkatın kurucu şeyhi, Şeyh Ali Sebtî başta olmak 

üzere onun halifelerinden olan Harput’ta mefdun olan Şeyh Ahmet Çapakçuri’nin 

kabirlerini ziyaret eder. Yine kabri Harput’ta olan İmam Efendi (Osman Bedrettin) de 

ziyaret ettikleri arasındadır. Bundan başka zamanında dergâhlarında müderrislik yapmış 

kabri Palu ilçesi Mir Mehmet köyünde bulunan Cuma hoca’yı, Palu Baltaşı beldesinde 

Mehmet Baba ( Mahmut Sami’nin müridi), Kars’ta mefdun olan Ebu Hasan Harakiri, 

Siirt ilinde bulunan Tillo’da bulunan şeyhler, hocalar ve bunlardan vefat edenlerin 

kabirlerini ziyaret etmektedir.  

Ayrıca Elazığ’a gittiğinde özellikle ikindi namazını İzzetpaşa camisinde kılmaya 

özen gösterir. İzzet Paşa, büyük dedesi Hasan Naki Efendi’nin müritlerindendir ve aynı 

zamanda dergâhın mali sıkıntı yaşadığı bir zamanda dönemin devletinden dergâha mali 

yardım yapılması konusunda referans olarak gösterilen biridir. Yine rivayetlere göre, 

İzzet Paşa’nın adının verildiği Elazığ şehir merkezinde bulunan İzzetpaşa camisinin 

temeli atılırken sıra ilk harcın atılmasına gelindiğinde, orada bulunan itibarlı bir şahsın: 

“İlk harcı ikindi namazının sünnetini hiç kaçırmayan biri atsın” dediğini, o sırada 
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cemaat içinde bulunan İzzet Paşa’nın çıkıp ilk harcı attığı söylenir. Dergâhta darb-ı 

mesel şeklinde anlatılan bu hadise, Şeyh’in İzzet Paşa’ya karşı olan teveccühünü artıran 

diğer bir etkendir.  

Yine diğer tarîkat cemaatleriyle karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdikleri birbirleriyle 

görüş alış-verişinde bulunduklarını söylemektedir. Son zamanlarda şeyhin yaşlılığına 

bağlı ve bir takım rahatsızlıkları nedeniyle eskisi gibi gezemediğini vaktini daha çok 

evinde istirahat etmekle geçirdiğini belirtmiştir.  

5.1.4. Dergâhın Mekânsal Yapısı ve Dergâha Ait Müştemilat 

Dergâh’ın içinde bulunduğu bahçenin girişinde Şeyh’in büyük oğlu olan 

Muhammed Görür’ün evi, ondan sonra Şeyh’in ikâmet ettiği avlulu bir ev, bayan mürit 

ve ziyaretçiler burada ağırlanmaktadırlar, bahçenin üst kısmında müritlerin “hücre” 

dedikleri eski dergâh, onun karşısında da yeni yapılan dergâh yer almaktadır. (bkz. 

Resim 5.5.) Bu dergâh diktörtgen şeklinde geniş bir bölümden ve bir mutfaktan 

oluşmaktadır. Dergâh’ın yanında tuvalet ve abdesthanenin bulunduğu bir yapı daha 

mevcuttur. Dergâha ait medrese binası da dergâhın yüz metre ilerisinde yer almaktadır. 

Medrese 28 Şubat sürecinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır. Bugün bu 

medrese “Muradiye Eğitim ve Yardımlaşma Derneği” adı altında bir sivil toplum 

kurumu hüviyeti altında eskisi gibi olmasa da faaliyetlerine devam etmektedir. Şeyh’le 

yaptığımız mülakatta medresenin eskisi gibi işleyememesinin sebebini müderris 

eksikliğinden kaynaklandığını, kendisinin artık yaşlandığını bu tür işlerle 

uğraşamadığını, var olan birkaç öğrenciyle de oğlu Şemsettin Görür’ün ve birkaç 

müridin ilgilendiğini söylemiştir.  

5.1.5. Dergâh’ın Geliri  

Zülküf Görür’ün yerine geçmesi muhtemel kişi olan küçük oğlu Şemsettin Görür ile 

yaptığımız mülakatta dergâhın, gelir ve iaşesinin müritler ve hayır sahipleri tarafından 

karşılandığını bunun dışında dergâhın herhangi bir gelirinin ve taşınmazının olmadığını 

söylemiştir. Kendilerinin de verilen bu hayır yardımları ile geçimlerini sağladıklarını 

söylemişlerdir.  
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5.1.6. Hiyerarşik Yapı, Şeyhin Belirlenmesi ve Otoritesinin Kaynağı 

Şeyh Zülküf ile yaptığımız görüşmede, şeyhlik icazetini kimden aldığını, 

kendisinden sonra kimin şeyh olacağını sorduğumuzda, şöyle cevap vermiştir: 

“ İlmi icazetimi Molla Osman Mukriyani’den aldım. (bkz. Resim 5.6.) Babam Şemseddin 

Efendi, dedem Sadi Efendi’den önce vefat ettiği için dedem Sadi Efendi hasta iken icazetimi 

yazdırmak üzereyken vefat etti fakat vefat etmeden önce şifahi olarak bana icazetimi vermişti. 

Yazılı icazetimi daha sonra onun halifesi olan Molla Osman Mukriyanî’den aldım. Bundan başka 

Çan Şeyhlerinden babamın dayısı Şeyh Muhammed’den de şifahi olarak Kadiri icazetnamemi 

aldım. Dolayısıyla hem Nakşi hem de Kadiri müritlerine evrad (vird) verme yetkisine sahibim.”  

Kendisin de şifahi olarak küçük oğlu Şemsettin Görür’e icazet verdiğini ama henüz 

yazılı bir icazet vermediğini söylemiştir. Yazılı olarak bir icazetname alabilmesi için 

oğlunun bu konuda kendisini ispatlaması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü şeyhlik 

makamı sorumluluğu ağır bir makam ve ona talip olabilmek için liyakatli olunması 

gerektiğini ifade etmiştir. “Eğer lüzum görürsem kendisine tam yetki ile icazet veririm 

yok eğer buna layık olmadığını görürsem, bu iş burada biter, yapacak bir şey yok” 

şeklinde konuşmuştur.  

Tarîkatların tarihi içinde şeyhlik ya ırsi olarak ya da tarîkatın üst yönetici kadrosu 

tarafından seçimle veya ölen şeyhin tercihi doğrultusunda birinden diğerine geçmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu deneyiminde görüldüğü gibi merkez genellikle bu yeni 

şeyhlerin şeyhliğini onaylamış veya kendi atamalarda bulunmuştur. Şeyh Zülküf, 

kendisine şeyhlik icazetini babası Şemsettin Efendi ve Efendi Sadi Efendi tarafından 

verildiğini onlarında icazetlerini babalarından aldıklarını ifade etmiştir. Dergâhta 

şeyhlik makamının “silsile” yoluyla ırsi olarak babadan oğula devam ettiğini 

görmekteyiz.  

5.1.7. Otorite Kaynağı Olarak Silsile ve Baraka (Bereket) 

Şeyhin pratikteki otoritesinin kaynağı nedir? Bu otorite nasıl meşrulaştırılmaktadır? 

Şeyhin otoritesinin kaynağının açıklanmasında ve meşrulaştırılmasında “silsile” 

(Peygamber sülalesi veya kurucu evliya ile olan kutsal kan bağı) veya “ruhani silsile” ve 

“baraka” (kurucu şeyh’den geçtiğine inanılan kutsal güç) kavramları kullanılmıştır.  

“Mübarek veya “baraka (bereket)” kelimesi, biraz anlam kaymasına uğrayıp halk 
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arasında kutsal olana atıfla kullanıla gelmiştir ve müslüman toplumlarda halk arasında 

oldukça yaygın olarak kullanılmakta ve halk (popüler) dindarlığının önemli kelime 

dağarcıklarından birisini oluşturmaktadır. Turner’a göre: 

 “Baraka  (bereket), daha çok halka ait yaygın ve şekilsiz bir şeydir. Bereket, normal olarak 

lütuf, kutsiyet ya da bolluk olarak çevrilebilir. Fakat bereketi bu terimlerle karşılamak ona halk 

arasında kullanıldığı şekliyle sahip olmadığı bir tutarlılık atfetmektir. Bu terimin kullanışına 

bakıldığında, sıfat olma durumu için hiçbir sınırlama yoktur. Berekete sahip olduğu söylenebilen 

şeyler, velileri, kabileleri, türbeleri, hamile kadınları, ağaçları, bitkileri, gezegenleri, günleri, 

sayıları, isim ve yerleri kapsar. Aslında terime toplumsal ehemmiyetini veren de bu esnekliği ve 

tutarsızlığıdır.”110 

Tarîkatlarda yaygın olarak kullanılan bu terim, belli bir süreçte halk arasında 

oldukça yayılmıştır. Buna göre velilerin ya da veliliği rivayet edilenlerin kondukları, 

içinde yaşadıkları yerler ile kullandıkları şeyler mübarek telakki edilir. Bu vasfa haz 

olan her şey rabbani tecelliye bir vesile sayılmaktadır.111 Bu mekânlar, kutsal ve 

mübarek sayıldıkları için günlük hayattaki gelişme ve olayların dışında tutulur, diğer bir 

deyişle tabulaştırılırlar. Çünkü kutsal ve mübarek şeyler, cismani ilişkilerden uzak 

tutuldukları ya da kaldıkları müddetçe etkili olurlar.112 Ziyaret olgusu, halk (popüler) 

dindarlığının önemli bir unsurunu teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir. Nitekim 

bu sebeple halk arasında türbe yatır ziyareti dinî bir fenomen olarak bütün canlılığıyla 

varlığını sürdürmektedir.113 

Silsile’nin önem kazandığı bir diğer düzey de köy düzeyidir. Bugün Türkiye’de hala 

köy-kasaba düzeyinde şeyhin peygamber soyundan veya kurucu evliya soyundan 

gelmesi önemlidir ve bu bağ şeyhin otoritesini meşrulaştıran temel kavramdır. Bu doğal 

olarak, şeyhliğin ırsi olmasını da sağlamaktadır.114 Yukarıda da bahsedildiği gibi Görür, 

pratikteki otoritesini kurucu evliya ve peygamber soyu ile olan kutsal kan bağına 

bağlamaktadır. Yani şeyhin peygamber soyundan gelmesi ya da kurucu evliya kan bağı 

söz konusudur. 

                                                            
110 Turner, Bernard, Weber ve İslam, (çev. Yasin Aktaş), Vadi Yayınları, Ankara 1991, s. 99 
111 Kufralı, Kasım, “Bereket”, TDV, İA, C. II, İstanbul 1989, s. 536.  
112 Wach, Joachim, Din Sosyolojisine Giriş, (çev. Ünver Günay), İFAV Yayınları., İstanbul 1995, s. 13. 
113 Arslan, age., s.311. 
114Atacan, Fulya, Sosyal Değişme ve Tarikat Cerrahiler, Hil Yayınları, İstanbul 1990, s.70. 
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Bugün Türkiye’de var olan tarîkatların liderleri kan bağı ile olmazsa bile peygamber 

ile mürşid arasında bir bağ kurmaktadır ki bunun için “el almak” kavramı 

kullanılmaktadır ve bu bağ mürşidin otoritesinin meşrulaştırılmasını sağlamaktadır. 

Mürşid, “hak mürşid”den dolayısıyla Peygamber’den “el alan” kişidir ve onun kanalı ile 

bu kutsal bağa ulaşmak mümkündür. 115 

5.2. DERGÂHIN İNANÇ YAPISI 

Dergâhın şeyhi Zülküf Efendi, tasavvufu şeriatın (dinî hayatın) bir cüzü olarak 

görür. Onun şeriatın asla dışında olmadığını, tasavvufî hayat ile asıl gayenin dinî daha 

ihlaslı yaşamak olduğunu belirtir. Tarîkat cemaatlerini, Allah’a ulaşmak için özel bir 

takım tarz ve metotları olan yapılar olduğunu belirtir. Şeriatın esas olduğu bu 

kurumlarda Allah’a ulaşmak gayesiyle tasavvuf inanç ve görüşlerinin ışığında ve bu 

görüşleri yaymak ve eğitimini yapmak gayesiyle bir şeyh etrafında teşkilatlanmış 

kurumlardır.116 Tarîkat ve onun içerdiği hayat tarzı ilahi dinler içinde yegane etkili 

cemaati meydana getirmektedir. Yani hayatın bütün alanlarını dinî plan üzerinde 

yeniden inşa ederek bunu yapmaktadır.117 Bu meyanda silsile-i Nakşîbendîyye’de “Elf-i 

Müceddid-i Sani” (ikinci bin yılın yenileyicisi) olarak yad edilen İmam-ı Rabbani dinî 

hayatı; “ilim”, “amel” ve “ihlas” olmak üzere üç veçhe üzerine kurar ve bunların tam 

olarak ifa edilmedikçe şeriatın icabı yerine getirilemeyeceğini söyler.118 

Dergâh’ın inanç dünyasına baktığımızda, kaynağını Kur’an’dan ve hadisten aldığını 

söyleyen, merkezinde medrese ve ulemanın saygı gördüğü ortodoksi bir anlayışın hakim 

olduğu görülür ancak bununla beraber halk İslamı dediğimiz yazılı kültürden çok sözlü 

kültüre dayalı, evliya, kerâmet kültüne önem veren popüler dinî inanışlarını barındıran 

bir takım uygulamalar da mevcuttur. Bu tür uygulamalara ilerleyen sayfalarda 

örnekleriyle yer vermeye çalışacağız.   

 

 

 

                                                            
115 Atacan, 1990, s.72. 
116 Komisyon, Yeni Türk Ansiklopedisi, Tarikat, Ötüken Yayınları (10), İstanbul 1985, s. 3981. 
117 Günay, 2014, s. 307. 
118 Rabbani, İmam, 36. Mektubat. 
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5.2.1. Allah İnancı 

Dergâhta Şeyh ve diğer ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde Allah inancı 

konusundaki görüşlerinde tevhid inancı esas alınmaktadır. Nitekim yaptığımız bir 

görüşmede bu konuda Şeyh:  

“ Allah’ın varlığını ve nasıllığını tartışmak insanı küfre götürür. Allah Teala kendinî Kur’an’da 

İhlas süresinde tarif etmiştir, bizim buna inanmamız ve itaat etmemiz gerekir bundan başka her 

türlü görüş ve düşünce Allah muhafaza insanı delalete götürür. Tüm alemlerin tek sahibi ve 

yaratıcısı Allah’tır. Evrende sadece tek ilah vardır ve O, âlemin ötesinde bir varlıktır. O, evreni 

yaratan ve evrendeki bütün olaylara hükmeden, her şeyi bilen, âdil, merhametli ve mutlak güç 

sahibidir. İbadet yalnız O’na yapılır. Allah istek ve emirlerini peygamberleri vasıtasıyla değişik 

vahiy yollarıyla kendisine kullukla mükellef olan insanlara ve cinlere ulaştırmıştır, ayrıca onlara 

bahşettiği hür iradenin hesabını da dünya hayatının sonunda gerçekleştireceği haşir ve kuracağı 

mahkemede soracaktır. ”  

Allah dışında melek veya şeytan tarzındaki metafizik varlıklar kabul edilmekte, 

onların da Allah’ın yarattığı, O’nun emrindeki güçler olarak görülür ve O’nun izni 

olmaksızın hiç kimseye zarar veremediğine inanılır. İnsan ancak hayaller ve 

kuruntularla kendinî onların esiri haline getirebilir. Lisans mezunu olan S.H. adlı mürit 

ile yaptığımız mülakatta bu konudaki görüş ve düşüncelerinin Kur’an ve Sünnete 

dayandırdıklarını, bunun dışında bu konu hakkında ehli sünnet alimlerince yazılan 

eserlerin esas alındığını belirtmiştir. Yine okuma yazması olmayan belli bir yaşın 

üzerinde olan müritlerle yaptığımız mülakatlarda böyle bir soruyla ilk kez 

karşılaştıklarını dolayısıyla konunun hassasiyetinden dolayı cevap vermekten 

kaçınmışlardır.  

Görüldüğü üzere dergâhın Allah inancı ve tasavvuru konusundaki görüşleri kitap 

ve sünnette bahsedilen tevhid ilkesi eksenindedir ve buna şeksiz ve şüphesiz katıksız bir 

inanç söz konusudur. Bunun dışında telif edilen kaynaklara ve görüşlere itibar 

edilmemektedir. Tevhid inancının esas alındığı bu inanç dünyasının dışında yazılanların 

ve anlatılanların batıl olduğu özellikle belirtilmektedir. İnsan, yalnız eşi benzeri 

olmayan ve en yüce varlık olan Allah’a boyun eğmelidir; O’ndan başka hiçbir gücü 

kutsamamalı ve ona kulluk etmemelidir. Allah’a abd (kul) olmak en büyük şeref, 

başkasına kul olmak en büyük zillettir. 
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Yine Nakşî tarîkatın ulularından olan İmam-ı Rabbani (Ahmed Faruk-i Sirhindi) 

'nin o güne kadar gerek Nakşîbendilik'te gerekse diğer tasavvufî gruplarda varlık 

alanına bakışta yaygın olarak kullanılan ve İbn-i Arabi'nin (1165-1245) sistematize 

ettiği “vahdet-i vücûd”nazariyesine getirdiği eleştiriler ve bunun yerine koyduğu 

“vahdet-i şuhud”görüşüdür.119 Sirhindi, temelde Allah'tan başka bir varlığın hakikatte 

olmadığını ve alemde her ne var ise hepsinin Allah'ın isimlerinden biri olan 

“zahir”isminin tecellisi olduğu görüşüdür. Vahdet-i vücud görüşü, batı literatüründe 

kimi zaman panteizmle özdeş gibi gösterilse de, bunun yanında özellikle selefi ekolden 

alimlerin vahdet-i vücud görüşünü ve bu görüşü savunanları tekfir edici görüşleri 

olduğu bilinse de, varlığa bu pencereden bakanlar ısrarla bunun panteizmden farklı 

olduğunu savunmaktadırlar. "O bütün alemde mevcut ve saklıdır ama ancak kendisine 

zahirdir mahlukata değil ve yine ancak mahlukata batındır kendisine değil. Bu yüzden 

de O'nu yine kendisinden başkası tam olarak idrak edemez" cümlesi bize vahdet-i 

vücudçuların varlık alemine nasıl baktığına dair bir ipucu verebilir. Fakat bu 

açıklamaların yanında Kuran'da yer almadığı halde “vücud” kelimesinin yaratıcıya 

verilmesi, "Allah'ı var olan şeylerden biri -isterse en yücesi ve diğerlerini yaratan 

olsun- olarak görmek" demektir ve ortodoks alimlerin şiddetli tepkilerine neden 

olmuştur.120 

        Öte yandan Allah fiilleri, sıfatları ve zatı itibariyle tek ve eşsiz olduğundan sûfîler 

“tevhîd-i ef‘âl”, “tevhîd-i sıfât” ve “tevhîd-i zât” mertebelerinden bahsederler. Tevhîd-

i ef’âl, bütün fiilleri ve hareketleri Allah’ın fiillerinin tecellileri olarak görme anlamına 

gelir ve “Lâ fâile illallah” ifadesiyle özetlenir. “Tevhîd-i sıfât”, bütün kuvvet ve 

algılamaları, bunlara nisbet edilen sıfatları Allah’ın tecellileri şeklinde görmektir. “Lâ 

mevsûfe illallah” ifadesi bunu anlatır. “Tevhîd-i zât”, varlıkta sadece Allah’ın ve O’nun 

çeşitli mertebelerdeki tecellilerinin bulunduğunu müşahede etmektir.121 

Yine tasavvufta salik mertebesine ulaşmış biri kendi iradesini bir yana bırakıp 

bütün ibadetlerinde ve ahlakî davranışlarında Allah’ın iradesini ve rızasını ölçü alır, 

sadece Allah’ın gözetimi ve murakebesi altında olduğunu unutmadan “Mabudum, 

maksudum, matlubum yalnızca Allah’tır.” şeklinde ifade edilen bir tevhid ve fena 

                                                            
119 Aybudak, Utku, 2014, s. 36. 
120 Aybudak, Utku, 2014, s. 37. 
121 Uludağ, Süleyman, TDV, İA, Ankara 2012, s. 22. 
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anlayışı mevcuttur. Kısacası Sebtî dergâhı gibi tasavvufî görüşe sahip kurumlarda diğer 

dinlerde de olduğu gibi metafizik anlayışına dayalı bir dünya görüşü hakimdir. 

5.2.2. İnsana bakışları 

Şeyh ile yaptığımız görüşmelerde insana olan bakış şu şekildedir:  

“İnsan; kainatta yaratılanların en üstünüdür. O, Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve temsilcisidir. 

Yüce yaratıcı onu yaratırken önceden yarattığı hiçbir varlığa öğretmediği şeyleri öğretmiş ve 

bahşetmiştir nitekim canlanması için ona ruhundan üflediği zaman diğer bütün yaratılmışlardan 

ona secde etmesini buyurmuştur ki bu da insanın mertebe olarak diğer yaratılmışlardan daha 

yüksek bir mertebede olduğunu göstermektedir.122İnsan, yüce yaratıcıya abd (kul) olmakla 

yükselir ahsen-i takvim yani en güzel ve mükemmel dereceye yani insan derecesine ulaşır fakat 

bunun tam tersi olarak rabbinden yüz çevirir nefsinin, heva ve hevesinin esiri olursa esfel-i safilin 

olarak ifade edilen aşağıların aşağısı bir konuma düşer (Tin süresi). Allah, en güzel surette 

yarattığı insana isimlerin tamamını öğreterek varlığın bilgisini kavrattı dolayısıyla insan, isim ve 

sıfatlarının en güzel şekilde tecelli edecek kıvamda yaratıldı insan. Onu hayvanlardan ve diğer 

varlıklardan ayırt eden akıl ve irade gibi özelliklerle donatan Allah Teala meleklerin bile gıpta 

edeceği bir yaratılışla hayat verdi çünkü meleklerin kulluğu iradi değil zorunlu bir itaate 

programlanmıştı.” 

Peki her şeyden münezzeh olan Yüce Yaratıcının neden insanı yarattığı ve ona bu kadar 

değer verdi sorusuna şeyhin cevabı:  

“İnsanın yaratılmasındaki gaye ve hikmetinin sırrı yine Allah Teala’nın kendisinde  saklıdır. 

Bir kutsi hadiste “ ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım”  denmiştir. 

Kutsi hadiste belirtildiği üzere, Yüce Allah bilinmek ve sevilmek istendi. O, zorunlu olarak değil 

iradi olarak kendisini tanıyıp inanacak ve itaat edecek bir varlık murat ettiği için insanı yarattı bu 

özelliği sayesinde insan,  iyilik ve kötülük arasında farkı ayırt edebilecek bir akıl ve iradeye 

sahiptir işte bu da insanı yüceltmiştir çünkü Rabbine olan inanç ve kulluğu kendi tercihi iledir. 

Hak Teala’nın kendisine verdiği akıl sayesinde kendi insani varlığında tecelli eden hakikati 

kavrama gücüne sahip olması ve bu bilginin ışığında benliğini aşarak kemale ulaşabilir 

nihayetinde meleklerden üstün bir konuma yükselir.” 

       Yine Şeyh’e göre: 

“Kur’an-ı Kerim’de“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…”123 şeklinde başlayan ayeti 

işaret ederek bu ayetin Yüce Yaratıcının insana verdiği ehemmiyetin en büyük delillerinden biri 

                                                            
122 Bakara Sûresi: 30-31 
123 Bakara Sûresi:30 
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olduğunu ifade etmiştir. Halife demek yaratıcının temsilcisi demek olduğunu, bu şekilde insana 

yeryüzünü imar ve ıslahla görevlendirdiğini belirtmiştir. İnsana verilen bu yükümlülüğün Allah 

tarafından hiçbir varlığa verilmediğini çünkü insan dışında hiç birinin bu yetkinliğe sahip olmadığı 

belirtilmiştir. Bununla beraber “eşref-i mahlukat” olan insan aynı zamanda yapısında onu şeytana 

uymaya götürecek kötü vasıflara da sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu üzere insan; zalim, 

kan dökücü, bozguncu, cahil, sabırsız, cimri, tamahkar, hırsına yenilen ve nankörlük gibi kötü 

hasletleri de bünyesinde barındıran bir varlıktır. İnsana secde etmeyerek Rabbinin emrine isyan 

eden şeytanın görevi de insanı Allah’ın yolundan alıkoyarak kendi yoluna uyması için ikna 

etmekle uğraşır. Ondaki bu kötü vasıfları bildiği için insana her tarafından yaklaşarak vesvese ile 

onu isyana çağırır. İşte asıl vazifesini unutarak şeytana uyanlar kendisini yaratılmışların en 

mükemmeli kılabilecek imkânları kötüye kullanarak hatta bununla da yetinmeyerek daha da ileri 

giderek kötülüğü bir meleke haline getiren insanlar, kendilerini alçalmış varlıklara 

dönüştürmüşlerdir.  

İnsan bir yönüyle yaratılmışların en şereflisi, Yüce Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve kutsal 

emanetinin taşıyıcısı iken, diğer yönüyle de tutkularının ve arzularının esiri, hakka karşı direnen, 

inkarcı bir karaktere de bürünebilmektedir. Nefsini arındırarak ancak istikâmet üzere olanlar 

kurtuluşa ererler.” 

          Görüldüğü üzere tasavvuf geleneğinde var olan ve hadis olarak kabul edilen 

“Nefsini bilen Rabbini bilir” ifadesiyle temellendirilen bu insan tasavvuru sûfîler 

tarafından aynı zamanda doğru bir alem tasavvuru içinde gerekli görülür. İslami 

disiplinler ve dinî yönelimlerde de olduğu gibi tasavvufta da her konuda ana kaynak 

Kur’an ve peygamberden intikal eden bilgidir. Bu ham madde tasavvufun bilgi teorisi 

çerçevesinde ele alınmış ve İslam düşünce geleneğinde etkin olan temel felsefe ve 

kozmoloji anlayışlarından elde edilen malzemenin yardımıyla insan hakkındaki genel 

görüş bina edilmiştir.124 

5.2.3. Evrenin nasıl oluştuğu, nasıl yaratıldığına dair görüşleri 

           Şeyh Ali Sebtî Dergâh’ının alemin yaratılması hususundaki görüşleri Sunni 

kaynaklarda geçen görüş ve düşüncelerle çerçevesinde şekillenmiştir. Şeyh ile 

yaptığımız görüşmelerde ve müritlerine yaptığı sohbetlerinden anladığımız kadarıyla 

Allah, bu dünyayı ve içinde bulunduğumuz evreni yoktan bir yaratılışla var etmiştir. 

Buna delil olarak da şu ayeti göstermektedirler: “O Allah gökleri ve yeri yoktan var 

                                                            
124 Bedirhan, Muhammed, “Alemin Zübdesi, Hakk’ın Aynası: İnsan”, Sabah Ülkesi Kültür-Sanat ve 

Felsefe Dergisi, 2018 (57) <sabahülkesi.com>  11.05.2018. 
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edendir.”125 Yine bu konuda Şeyh’in oğlu Şemsettin Görür ile yaptığımız görüşmelerde 

bu konuların daha çok felsefi ve kelâmi meseleler olduğundan dolayı insanı küfre 

götürecek hassas meseleler olduğunu, bu tür konulardaki bilgilerinin ve inançlarının 

başta her şeyin yoktan var edicisi Yüce Yaratıcının kitabında bahsettiği gibi olduğunu 

ondan sonra O’nun resulünün hadisleri ve onun takipçileri olan ehli sünnet alimlerince 

yazılan kaynaklar olduğunu ifade etmiştir. Müritlerden G. D. yaptığımız mülakatta bu 

soruya, “Evreni ve tüm mahlukatı Allah, yoktan var etmiştir. Her kim ki buna 

inanmazsa küfre girer.” şeklinde kısa ve öz bir cevap vermiştir.  

 İslam düşünce geleneğinde alemin yaratılması konusu teoriler bağlamında iki ana 

grup altında incelenmiştir. İlk grupta yer alanlar yoktan yaratılışı kabul edenlerdir. 

Bunlar Sunni ve Mutezili kelamcılardan oluşmaktadır. İkinci grupta yer alanlar ise var 

olan her şeyden yaratma teorisini kabul edenlerdir. Filozoflar bu görüşü kabul ederler. 

Onlara göre Allah alemi yoktan yaratmaz bundan dolayı Allah fail değildir. Allah’ın 

yaratması demek akletmesi demektir, kendi zatını aklettiğinde O’ndan ilk akıl sudûr 

etmiş ve alemin tamamı zorunlu nedensellik çerçevesinde bu sudûr sonucunda meydana 

gelmiştir. Dolayısıyla Allah’ın alemin tamamının yaratışına katkısı doğrudan değil, 

dolaylıdır. Bu yüzden de Tanrı-alem arasındaki ilişki bir hâlik-mahlûk ilişkisi değil, 

illet-malul (neden-sebep) ilişkisidir.126 Allah, alemdeki her şeyin kaynağı, mutlak olan 

varlıktır. Vahdet-i vücutçu sûfîlere göre alemin yaratılış anlayışı kelamcıların yaratma 

teorisinde olduğu gibi yokluktan değildir. Onlara göre Allah evreni mecbur olduğu için 

değil, lütfundan dolayı yaratır. 

5.2.4. Dergâh’ın cennet ve cehennem tasavvuru 

    Şeyh’in cennet ve cehennemle ilgili beyanları şöyledir: 

“Alimlerimiz cennet ve cehennemin yaratılmış olduklarını her ikisinin de mevcut ve hazır 

olduklarını  bildirmişlerdir. Cennet, taat ve iman ehli kimseler, cehennem ise isyankar ve azgınlar 

için hazırlanmıştır. Hiç kimse ameliyle cennete giremez ancak Allah Teala’nın rahmeti ve 

mağfiretiyle girer. Fakat bu da güzel ameller işleyerek O’nun hoşnutluğunu, kerem ve ihsanını 

celbetmekle olur. Ahirette insanın üç önemli meselesi olur; ibadetler, günahlar ve nimetler. 

Dünyada iken yapılan ibadet ve taat, Allah Teala’nın bize vermiş olduğu her türlü nimete karşı 

                                                            
125 Enam Sûresi: 6 
126 Bedirhan, Muhammed, “Tasavvufun Kozmoloji Anlayışı: Hakikat ve Hayalin Mertebeleri-2”, Sabah 

Ülkesi Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi, 2017 (52) <sabahülkesi.com>  (09/04/2017) 
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sayılır. Geriye günahlar kalır, Rabbi’l alemin dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu yüzden kimse 

ahirette azap göremeyeceğini söyleyemez. “Nimetlerin hesabı, günahların azabı var” kaidesi 

umumidir. Bunu anlayabilsek hiç günah işlemememiz gerekir ama insan nefsi, şeytan ve dünya ile 

birleşerek günaha meyleder. Günahı kaldıran, ona karşılık tövbe, ibadet ve taatlerdir. Öyle 

günahlar da vardır ki ibadet ve taati kaldırır, işlenmemiş hükmüne getirir. Demek ki arttıkça ibadet 

kefesi hafîfler, güzel ameller arttıkça günahlar erir, yok olur. Hasılı ne ekilirse o biçilir. Bunun 

sonucu olarak da ibadet, taat ve iman ehli cennete, azgın ve isyankarlar cehenneme gider.  

Cehenneme girmenin sebepleri imansızlık, kötü ahlak ve işlenen kötü amellerdir. Cehenneme 

girmemek için kötü huyları bırakıp kötü amelleri işlememek gerekir. Kötü huy sökülüp 

atılmadıkça çirkin amel kesilmez. Çirkin huylar değişmedikçe günah kapısı kapanmaz. Çirkin 

huyları değiştirmenin birinci yolu nefsi ıslah etmektir. Nefsi ıslahın birinci yolu ise kâmil 

insanlarla yakınlık kurup kötü huyu değiştirmektir. Bütün kötü huylar ıslah olur eğer ıslah 

olmasaydı Allah “nefislerinizi ıslah edin” şeklinde buyurmazdı. Cehenneme girmek adalet, 

cennete girmek ise inayettir. Cehennem yaratıldıktan sonra Allah Teala, Cebrail aleyhisselam’a 

orayı görmesini buyurdu. Bunun üzerine Hz. Cebrail gidip cehennemi gördü. Allah: “Ya Cibril, 

cehennemi nasıl buldun?” diye sordu. Cibril: “Rabbim, eğer insanlar cehenneme görselerdi  hiçbir 

günah işlemezlerdi” dedi. 

 Allah Teala, cehennemin etrafını nefse hoş gelecek şeylerle, cenneti ise nefse hoş gelmeyen 

şeylerle kuşatmıştır. Bu yüzden cennete gidebilmek için bir takım zorlukları üstesinden gelmek 

gerekiyor. Cennet, sefadır çünkü nimetlerle doludur fakat Allah Teala bir hastalık, bela ve musibet 

verdiği zaman sabredeceksin. Günahlar nefse hoş gelecek ama işlemeyip sabredeceksin. Şeytanın 

dünyanın göz alıcı hilelerini elinin tersiyle itip geçeceksin. Allah Teala cennete yüksek bir fiyat, 

ağır bir bedel koymuş ama maazallah tüm bunların yanında cehennem azabı ise en ağır ve çetin 

olanıdır.” 

Tarîkat, Allah’tan korkmayı ön plana çıkarır, bu korku şekli Allah’ın 

cezalandırması azab etmesinden çok O’na karşı kusur işlemekten duyulan bir utanma, 

pişmanlık duymayla karışık bir korkudur. Yine hiçbir insanın kayıtsız kalamayacağı 

“ölüm” gerçeği tarîkatın kullandığı önemli bir argümandır. Tarîkat, ölüm ve sonrası 

hayatı cennet ve cehennem kavramlarıyla birlikte işler. Ölümün cennetle 

sonuçlanmasında, diğer aleme imanlı gitmeyi temin etmede tarîkat; kurallarına ve 

esaslarına uymayı güven verici olarak telkin eder. Bu konuda görüştüğümüz müritlerden 

E.Z.,“Mürşide intisap etmiş bir mürit, eğer nefs ve şeytanın esiri olmayıp bununla 

birlikte salih ameller işerse ve ömrünün sonuna kadar bu hal üzere olursa cehennem 

ateşi onu yakmayacaktır, yani o cennetliktir.” şerhiyle bunu doğrulamaktadır. Ancak 

kalben veya zahiri ifadeyle şeriatın ya da tarîkatın herhangi bir esasını inkar ederse bu 
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müridin mahvına sebep olur. Yani mürşid-i kâmilin gölgesinden (korumasından) çıkmış 

olur. 

5.2.5. Ahiret görüşleri ile Kaza ve Kadere bakışları 

Konu ile ilgili dergâhta yaptığımız şeyh ve müritlerle yaptığımız mülakatlarda ve 

görüşmelerde öteki dünyanın varlığına, ölümden sonra hesabın görüleceği ahiret gününe 

şeksiz şüphesiz inandıklarını, ki bunun “imanın bir gereği olduğunu” şeklinde ifade 

etmişlerdir. Kişinin öldükten sonra “berzah alemi” denilen kâbir hayatından sonra 

kıyametten sonra ikici bir sûr ile tekrar dirileceklerini ve insanların dünyada yapıp 

ettiklerinin hesaba tutulacağı bir hesap günü ile ikinci bir hayata başlayacaklarını ifade 

etmişlerdir. Şeyh bu konuda: 

“Ahiret, kaza ve kadere inanmak imanın şartlarındandır. Allah, Bakara süresinde  müminlerin 

vasfını sayarken “…onlar ki ahiret gününe yakinen inanırlar ”127 demektedir. Allah Teala, nasıl 

bu dünyayı yaratmışsa tıpkı O’nun “ol!” demesi ile insanların tekrar dirileceği yeni bir dünya 

olacaktır. İşte asıl dünya orasıdır, burası gibi sınırlı bir dünya olmayacaktır. Bu dünya ahiret 

yurdunun bir tarlası konumundadır. Burada ne ekersen ahirette karşılığını alacaksın. Nasıl ki 

insanlar, yaz geldiğinde iaşesi için tekrar asıl ikametgâhına dönmek üzere yaylalara giderler, tıpkı 

onun gibi insan da kısa bir süreliğine ahiret hayatı için dünyaya gönderilmiştir. Burada yaptığımız 

amellerin haşr edileceği, mizanın kurulacağı yerdir orası. Ameli iyi olanlar cennete, ameli iyi 

olmayanlar ise cehenneme gönderilecektir. Allah, akıbetimizi hayırlı kılsın. Görüyorsun dünyada 

doğru dürüst ehli iman kalmamış, o ki ben müslümanım diyenlerin birçoğu faiz gibi çeşitli 

haramlara ve pisliklere bulaşmışlar.   

Yüce Allah, her şeyi bir takdir içinde yaratmıştır ve her şey O’nun bilgisi dahilinde meydana 

gelmektedir. Kaza ve kader konusunda, bir takım farklı inanç ve görüşler olduğu doğrudur. 

Bunların bir kısmı olaylara akıl ve mantık nazariyesinden bakan kelamcıların ve felsefecilerin 

görüşüdür. Biz, bu konuda ehli sünner imamlarının görüşlerini dikkate almaktayız.”  

Kader ve kaza meselesi sadece dinlerin değil felsefeyi de meşgul eden, sürekli bir 

tartışma konusu olmuş girift bir konudur. Bu yüzden dergâhta bu konu hakkında 

mülakat yaptığımız soruların içinde çabuk geçiştirilen bir konu olmuştur. Müritlerin 

çoğu bu konuda ehli sünnet alimlerinin ve meşayihinin konu hakkındaki görüşlerinin en 

isabetli görüşler olduğunu dolayısıyla itikata zarar verir düşüncesiyle tartışılmaması 

gereken bir konu olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, Tahir Ç. adlı müritle yaptığımız 
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mülakatta bu konudaki görüşlerinin İmamı Hanife, Maturidi, Şafii ve Eş’ari gibi ehli 

sünnet alimlerinin verdiği bilgiler dışında herhangi bir şey düşünmediklerini 

söylemiştir. 

5.2.6. Tasavvufî Dayanakları, Görüşleri ve Prensipleri 

Dergâhın şeyhi ile yaptığımız görüşmelerde tarîkatın arka planının ana çerçevesini 

Nakşîbendîyye öğretileri oluşturduğunu görmekteyiz. Kendilerini ifrat ve tefrit’ten uzak 

vasat bir çizgide olduklarını söyleyen, Nakşîbendîyye geleneğinde Sersilsile-i Hâcegan 

“hocaların ilk halkası” olarak isimlendirilen128 Abdülhâlik-i Gucdüvânî’nin  nasihat ve 

tavsiyelerinden  oluşan “Vesâyâ” adlı eserinde yaptığı şu nasihat ve  tavsiyelerinin 

tarîkatlarının ana karakterini belirttiğini  ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Zülküf 

Görür, Abdülhâlik Gucdüvânî’nin özelde manevi oğlu Şeyh Evliya Kebir’e genelde ise 

bütün müritlere yaptığı söylenen ve bundan başka daha bir çok nasihat  ve tavsiyelerden 

oluşan “Vesâyâ” isimli bu eserin bir müridin uyması gereken kurallar olduğunu 

belirtmektedir. Bu eserde geçen tavsiyelerden bir kısmını şu şekilde ifade etmektedir:  

“Yavrucuğum, her zaman Allah Teala’nın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Sana vasiyetim 

şudur ki, bütün hallerinde ilim, edep ve takvâüzere olasın. Selef-i Sâlihînin eserlerini oku, 

izlerinden yürü. Ehl-i sünnetve’l-cemâat çizgisinden ayrılma. Namazını her zaman cemaatle 

kılmaya çalış. Fıkıh ve hadis öğren, cahil sûfîlerden uzak dur. Şöhretten uzak dur, çünküşöhret 

âfettir. Devlet idarecileri ve onların adamları ile dostluk kurma. Semâ ve mûsikiye kapılma, çünkü 

onun fazlası kalbi öldürür. Dışını süslemeye çok önem verme, çünkü dışa fazla özen göstermek, 

için haraplığındandır. Dünya ve dünyacılara meyletme. Az ye, az uyu, az konuş. Helal yemeye çok 

gayret et. Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Daima elbisen sade, 

yoldaşın derviş, sermayen fıkıh kitapları, evin mescit, dostun Allah Teâlâ olsun.”129 

Yine tarîkatın ismini aldığı Bahaeddin Nakşîbend’in belirlemiş olduğu temel 

prensiplerin ve manevi terbiye sisteminin bir parçası olarak görmektedirler. Bu konuda 

Şeyh şöyle demektedir:  

“Silsilenin başı her ne kadar Şah-ı  Nakşîbend olarak gözükse de kendisi yolun usul, adap ve 

feyzini önceki büyüklerden almıştır. Kimdir bu büyükler? Kendisinden önce gelen tarîkat 

ulularının yer aldığı bu silsilenin merkezinde esasen Hz. Peygamber aleyhisselam ve onun en 

                                                            
128 Algar, Hamid, a.g.,e., s. 22. 
129 Safî, Mevlana Ali b. Hüseyin, Reşahât, İstanbul, ss. 31-32. 
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yakınında bulunan Hz. Ebubekir yer alır. Bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zîkir ve ilahi 

muhabettir.” 

Silsilenin başında Hz. Muhammed’in ve onun en yakınında bulunduğu söylenen 

Hz. Ebubekir’in konulması Nakşîbendîyye tarîkatının en belirgin özelliğidir. Tarîkatın 

diğer tarîkatlardan ayıran en belirgin ritüellerinden biri olan sessiz (hafî) zikrin Hz. Ebu 

Bekir yoluyla Hz. Peygamberden geldiğine inanılır.  

Şeyh, tarîkatlarının zîkir ve terbiye yolunun Hz. Ebubekir’den başlamış olduğunu 

dolayısıyla ilk başlarda esas adının “Sıddıkiyye” olduğunu ve bu ismin Bâyezîd-i 

Bistamî’ye kadar bu şekilde anıldığını, Bâyezîd-i Bistamîyle “Tayfurriyye” daha sonra 

Abdülhâlik Gucdüvânî ile “Hâceganiyye” diye anıldığını en nihayetinde Şah-ı 

Nakşîbend’den sonra “Nakşîbendîyye” ile ün yaptığını ve İslam alemine bu şekilde 

yayıldığını, “Nakşîbendîyye” den sonra önceki isimlendirmeler unutulduğunu son 

olarak Mevlânâ Hâlid ile “Nakşîbendî Hâlidiyye” ile bölgemizde geniş bir alana 

yayılmış olduğunu ve büyük dedeleri Şeyh Ali Sebtî’nin de ona intisap ettiğini, onun bir 

halifesi olarak bu bölgede Elazığ-Harput-Palu, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve 

Erzurum bölgelerinde onu insanların kalplerine nakşettirmiş ilk zatlardan biri olduğunu 

söylemektedir. 

Şeyh, tarîkatlarının amaç ve gayesini de şu şekilde izah etmektedir: 

“Tarîkatımız yol ve usul manasındadır. Tarîkatımız bir ve mezhep değil, dinî anlama ve daha 

içten yaşama şeklidir. İnsanı terbiye etmek için kurulmuştur. Tarîkatın ve tasavvufun kaynağı, 

doğunun ve batının felsefesi veya oralardan neşet etmiş batıl dinleri değil, Kur’an ve Sünnettir. 

Nakşîbendî terbiyesi, gizli zîkir usulü üzerine kurulmuştur. Bu usulü benimseyen büyük veliler 

tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu usul ve adaplar bizzat Kur’an ayetlerinden, 

rahmet Peygamberi Hz. Muhammed efendimizin sünnetinden ve O’nun şerefli ashabının 

hallerinden alınmıştır. Bu yol her şeyi ile Kur’an ve Sünnete bağlıdır. Bu yolun usul ve adapları, 

Kur’an ve sünnette ya açıkça belirtilmiş ya da işaret, delil ve sükut yoluyla kabul edilmiştir. Yani 

İslam’ın ruhuna uymayan hiçbir şey yoktur.  

Fakihler nasıl ki fıkıh alanında içtihat yapma yetkisine sahiplerse kâmil mürşidler de, ahlak ve 

terbiye alanında içtihat etme, yeni usuller belirleme yetkisine sahiptirler. Bu terbiye sistemi yeni 

bir din değildir, dinîn ahlak derslerini talim ve tatbik eden bir okuldur. Hedefi, insanı güzel ahlaka 

ve Allah’ın rızasına ulaştırmaktır. Metodu ise, muhabbet, sohbet, rabıta, teveccüh, tasarruf, hizmet 

ve edeple nefsin çirkin sıfatlarını ıslah etmektir. Tasavvuf demek; insanoğlunun, kendi içinde 

ölüme kadar yaptığı deruni bir yolculuğun adıdır. Yani dinîn görünen yüzünden başka, kemale 
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erişmek için sağlam bir manevi hayatı kazanmak için riyazat dediğimiz nefisle mücadele ve 

mücahede dediğimiz nefsin arzularına direnme ve bu uğurda cehd ederek kendinî her türlü 

pisliklerden ve kötülüklerden arındırmalı, temizlenmeli, saflaşma potası içerisinde pişmelidir ki 

kemale erişebilsin.” 

Yukarıda da ifade edildiği üzere Görür, tarîkatlarının asıl gayesinin yeni bir din ve 

mezhep ihdas etmek değil, dinî anlama ve yaşama şeklinde tarif etmiştir. Tasavvufun ve 

onun kurumsallaşmış hali olan tarîkatların,  kimi kaynaklarda iddia edildiği gibi batı ya 

da Hint felsefesinden etkilendiği iddiasına karşı Görür, tarîkatlarının çerçevesini ve 

metodunu da kaynağını sadece Kur’an’dan ve sünnetten almış, Nakşîbendîyye 

silsilesinin değerli üstatlarından geçmişten günümüze serencamının bir ürünü olduğunu, 

kendilerinin de bunu layıkıyla yaşamak ve yaşatmak gayesinde olduklarını belirtmiştir. 

“Dinîn, ahlak derslerini talim ve tatbik eden bir okul” şeklinde tarif edilmiş bu okulda 

muhabbet, sohbet, rabıta, teveccüh, tasarruf, hizmet ve edeple nefsi ıslah etmek, beşeri 

sıfatlardan sıyrılıp, meleki vasıflar ve ilahi ahlaka bürünmeyi gaye edinmeyi, insanların 

kalbine ve ruhuna nakşettirmeyi amaçladıkları belirtilmiştir.  

Tasavvufun savunduğu zühd ve takvâ hayatının Hz. Peygamber ve ashabı 

tarafından yaşandığı, aynı şekilde halifeler döneminde tüm incelikleriyle yaşanan bu 

yaşam tarzı daha sonraki dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş ve bu konuda tavizler 

verilmeye başlandığını işte bu zühd ve takvâ hayatını yeniden canlandırma düşüncesi ve 

fikri zamanla sistemleşmiş ve tarîkatların oluştuğu ifade edilmiştir. Dinî buyrukların 

gözetiminde birtakım usuller belirlenerek tıpkı Hz. Peygamber’in ashabını eğitirken 

kullandığı metodun uygulanmaya çalışıldığını, bu metodunda daha çok dinî bilgiler 

vermek gayesiyle yapılan sohbetlere dayandığını, kendilerinin de bu şekilde bir metot 

uyguladıklarını ve tarîkatta da bu eğitim metodunun şeyh-mürit ilişkisi içinde devam 

ettirildiğini söylemiştir. 

Kabul etmek gerekir ki Hz. Peygamberden sonra İslami düşüncenin bir çok 

medeniyet ve kültürle karşılaşması sonucunda bir takım kültürel etkileşim meydana 

gelmiştir. İnsanın zaafları, ilgileri ve kültürel etkinlikleriyle farklılık arz etse de özde 
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aynıdır. İster ilahi ister beşeri olsun bütün dinlerde mistik bir tarafın bulunması bunun 

fıtrattan kaynaklanan bir ihtiyaç olduğunu gösterir.130 

İslam dünyasında ortaya çıkan çoğu tarîkat, tasavvufu bir ilim olarak 

addetmektedirler. Kişiyi bu ilme sevk eden ana unsurun Allah sevgisi olduğu belirtilir. 

Örneğin; Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya göre kalbinden Allah’tan başkasına olan sevgiyi 

kalbinden atması ve gönlünü yalnız O’nun muhabbetine bağlayan  sûfî bu ilmi etmeye 

etmeye muvaffak olabilir.  

5.2.7. Mucize ve Kerâmete bakışları 

Dergâh’ın şeyhi olan Zülküf efendi ile mucize ve keramete bakışı üzerine 

yaptığımız görüşmede mucize ve kerâmete inandıklarını, mucizenin peygamberlere, 

kerâmetin ise Allah dostu olan kişilere/evliyaullaha  özgü bir durum olduğunu 

belirtmiştir. Bu ikisinin arasındaki farkın ise lise ile üniversite arasındaki fark gibi 

tanımlanabileceğini ifade etmiştir. Dergâh’ın adını aldığı Şeyh Ali Sebtî’ye, halifelerine 

ve çocuklarına istinaden kerâmetlerini anlatan çeşitli hikayeler, darb-ı mesellere her 

zaman rastlamak mümkündür.  

Yine Dergâh’ın günümüzdeki şeyhi olan Zülküf Efendi ile ilgili bir takım kerâmet 

olayından bahsedilmektedir. Örneğin müritlerden V. B. ile yaptığımız görüşmede bir 

gün şeyh ile ziyaret amaçlı rutin olarak gittikleri bir köyde teröristlerin olduğu haberini 

aldıklarını, kendisinin ve çevresindeki insanların bu durumdan tedirgin olduklarını 

akşam olduğundan o geceyi köyde geçirdiklerini kendisinin sabaha kadar korkudan 

doğru dürüst uyuyamadığını, fakat Zülküf Efendi’nin çok rahat olduğunu, her gözünü 

açtığında şeyhin tasasız bir şekilde uyumakta olduğunu gördüğünü bir ara şeyhin namaz 

için kalktığında kendisinin uyuyamadığını görünce, “korkuyor musun?” diye sorduğunu 

kendisinin de Şeyh’e korktuğunu bundan dolayı gözüne bir türlü uyku girmediğini 

söylediğini şeyhin de, “korkma, uyu birazdan sabah namazına kalkacağız uyu ki 

namaza rahat bir şekilde kalkabilesin, kendinî bu kadar heder etme, biz buradayken 

Allah’ın izni ile kendilerine hiçbir zarar gelmeyeceğini” söylediğini ve aynen Şeyh’in 

dediği gibi sağ ve selamet bir şekilde sabahladıklarını, sabah kalktıklarında köylülerin 

kendilerine teröristlerin, köyden hiç kimseye zarar vermeden çekip gittiklerini 

                                                            
130 Tatlılıoğlu, Durmuş, Tasvvuf ve Tarikatlara Sosyolojik Bir Bakış, Din Bilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, IX 2009, (1), s.103. 
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söylemiştir. V. B. bu ve buna benzer birkaç olaya daha şahit olduğundan o köyden sağ 

salim çıkmalarını başta Allah’ın izni ile şeyhin kerâmeti sayesinde olduğundan şüphe 

etmediğini belirtmiştir.  

Yukarıda dergâhın genel olarak mucize ve kerâmete bakışını izah etmeye çalıştık. 

Fakat yaptığımız bu görüşme ve mülakatlarda kerâmetin bir ölçü olmadığını asıl amacın 

“istikâmet” olduğu vurgusu özellikle belirtilmektedir. Buradaki istikâmet’ten kasdın 

Allah’ın emrettiği bir şekilde yaşayabilmek olduğu belirtilmiştir. Zülküf Efendi, 

kerâmetin asla bir kişinin derecesini ölçme için ölçü olmadığını, bununla ilgili babası ve 

dedesinin bir kişinin insanları etkilemek için uçtuğunu gördüklerinde, “onu elinizle 

vurup aşağı indirin” dediklerini asıl gayenin Allah’ın ve resulünün emrettiği bir şekilde 

yaşamak olduğunu,ki buna istikâmet denilmektedir, kişi eğer bundan uzak bir yaşayış 

sergiliyorsa kesinlikle ondan uzak durulması gerektiğini söylemektedir. Her uçan-

kaçan’a itibar edilmemesini şu şekilde izah etmektedir: “ Sinek de uçuyor ama gidip 

pisliğe konuyor” ya da “ Kerâmet bir kuyruktur, eğer sen kuyruğun peşine takılırsan, 

istikâmetten koparsın, bir süre sonra şarlatan olup maskara haline gelirsin” diyerek 

kerâmetin varlığını inkar etmemekle beraber bir kâmil-i mürşit’de aranması gereken ilk 

özelliğin kerâmet olmaması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Keşif ve kerâmet gibi istisna hallerin Yüce Allah tarafından kimi kullarına bir 

lütuf, kimi kullarına ise bir imtihan olarak verildiğini belirten Zülküf Efendi, Kur’an-ı 

Kerim’de bahsi geçen Bel’am bin Baura’yı örnek göstermektedir. Bu zat kendisine keşif 

ve kerâmetler bahşedildiği halde kalbi dünyaya meyledip, heva ve isteklerinin kölesi 

haline geldiğini en sonunda da ilahi bir belaya düçar olduğuna dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla Allah dostlarının fiziki kerâmetlere ehemmiyet vermediğini, bütün 

gayretlerinin asıl kerâmet olan “istikâmet”i muhafaza üzerine yoğunlaştıklarını 

belirtmektedir . Örneğin bu konuda müritlerden S. H. ile yaptığımız mülakatta dergâhta 

ve aynı zamanda sûfi tarîkatlarda önemli bir yere sahip olan Bâyezîd-i Bistamî’nin 

başından geçen bir olayın kendileri için bir örneklik teşkil ettiğini belirtmektedir. 

Bâyezîd-i Bistamî’nin şöyle dediği nakledilir:  

“ Bir gün Dicle Nehri’nin karşı tarafına geçecektim ki nehrin iki yakası bana yol vermek için 

birleşti. Bu olay karşısında benlik hissine kapılmama vesile olacağından Dicle Nehri’ne şöyle 

dedim: “- Yemin olsun ki ben buna aldanmam ve kanmam. Burada insanları karşıdan karşıya 
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götüren kayıkçılar, adam başı yarım akçeye karşıya geçiriyorlar, sen ise otuz yıldır ahiret yurdu 

için hazırlamış olduğum salih amellerimi istiyorsun. Eğer buna kanarsam yarım akçe için, otuz 

yıllık emeklerimi kendimde bir varlık ve enaniyet oluşmasına sebep olacak böyle bir kerâmet 

uğruna zayi edemem, bana Kerîm lazım, kerâmet değil!”  

Görüldüğü üzere dergâhta anlatılan bu tür menkıbelerle bir Allah dostunda 

aranılacak ilk özelliğin ve hasletin “kerâmet”in olamayacağını, bu yolun yolcuları için 

asıl önemli olanın Yüce Allah’ın rızasını elde etmek olduğunu, bu yolculukta tevâzû ve 

samimiyet ile yürürken önüne çıkabilecek her türlü aldatıcı gölgeliklerde oyalanmadan 

hareket etmek gerektiğini belirtmektedir. Kerâmet ve mucize yaratma, bir tanrı lütfu 

olup hem şeyhin otoritesini meşrulaştırıcı, hem de şeyhin ayırt edici temel niteliğidir. 

Çünkü kerâmet, mürşidin doğal bir özelliği sayılmaktadır. Kerâmet sadece kutsal 

kişilerin Allah’ın lütfu ile gerçekleştirdikleri olağanüstü durumlar veya olaylar olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Kerâmet tüm İslam ülkelerinde tarîkat düzeyinde şeyhin otoritesinin 

meşrulaştırılmasında önemli bir öğedir. Çeşitli İslam ülkelerinde tarîkatlar konusunda 

yapılan çalışmalar incelendiğinde nelerin kerâmet olduğu ve nasıl kullanıldığı 

toplumdan topluma önemli farklılıklar göstermektedir. Ayrıca kerâmet tarîkatların 

dayandıkları sosyal tabana ve toplumun sosyal yapısına bağlı olarak önemli içerik 

farklılıkları göstermektedir. 131 Bu kerâmet tanımı Türkiye’de yaşanan sosyo-politik 

değişimin önemli bir göstergesi ve parçasıdır. sûfî İslam veya tarîkatlar ulema 

tarafından daima şüpheyle karşılanmış hatta bazen İslami olmamakla, batıl inanç 

olmakla suçlanmıştır. Cumhuriyetten sonra tarîkatlara şüpheyle bakan, onu eleştiren ve 

batıl inançlar yumağı olarak gören grup seküler elit olmuştur. Bugün tarîkat şeyhleri 

kendi otoritelerini meşrulaştıran toplum içinde yüksek statülü kişileri ve sayı olarak pek 

çok insanı kendi etrafında toplayabilmektedirler ki bu kriter dinsellikle veya Sûfî 

düşünce ile hiçbir ilişkisi olmayan, tamamen toplumsal yapıdan kaynaklanan yeni 

kutsallık kaynağıdır.132 

Örneğin, Nakşîbendîlikte kerâmet olayına karşı mutedil bir çizgi benimsenmiştir, 

halk arasında olmayı tavsiye eden tarîkat ulularının bazı büyük sûfîlere nisbet edilen 

hayranlık uyandıracak ve olağanüstü kerâmetlerden uzak durmaları konusunda da 

                                                            
131 Atacan, 1990, s. 73.  
132Atacan, 1990, s.75. 
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nasihatlerde bulunmuşlardır. Tarîkatın piri sayılan Bahâeddin Nakşîbend’in: “En büyük 

kerâmet; Hz. Peygamberin sünnetini takip etmektir.”133 sözü Nakşî tarîkatlarının 

kerâmete olan bakışını ortaya koymaktadır. Zaten Sebtî Dergâhı’nın inanç ve ibadet 

yapısına baktığımızda kendilerini ifrat ve tefritten uzak Kur’an ve sünnet dairesi 

içerisinde vasat bir çizgide hareket etmeye çalıştıklarını ifade etmektedirler. Bu 

konudaki ilmi bilgileri de klasik medrese eğitiminde elde edilen bilgilerden 

oluşmaktadır.   

5.2.8. Mesih/Mehdi inancı 

Kıyamet kopmadan önce bir kurtarıcı olarak Mehdi/Mesih geleceğine dair sorulan 

soruya Şeyh Zülküf şöyle cevap vermiştir: 

“ Bu konuda ehli sünnet alimleri, ahir zaman denilen zulüm ve tuğyanın artacağı kıyamete 

yakın bir zaman önce Mehdi aleyhisselam sonra da Hz. İsa dünyaya teşrif edeceklerdir. Bir 

Kimileri Mehdi’nin Horasan denilen bir mevkide dünyaya geleceğini, kimileri de Şam’da ortaya 

çıkacağını söylemişlerdir. Orada Müslümanların başına geçip Deccal’i öldürecek, tüm dünyayı 

kargaşadan kurtaracak ve sonrasında kıyamete kadar dünyayı adil bir şekilde yönetecektir. Hz. 

İsa’da Şam’da ortaya çıkacak o da Hz. Mehdi’ye tabi olacaktır. Bir rivayete göre de Deccal’i Hz. 

İsa öldürecek sonra Mehdi’ye tabi olacaktır. Hz. Muhammed’in ümmeti ve Müslümanların 

halifesi/imamı olacak Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır. ” 

 

Yine Şeyh Zülküf’den sonra dergâhın başına geçecek kişi olarak gösterilen 

Şemseddin Görür ile yaptığımız mülakatta ise o bu konuda daha ayrıntılı bilgiler 

vermiştir:  

“Ahir zamanda Allah, yeryüzünde kendi ifsada uğrayan dinini ve adaletini kaim kılmak için 

önce Mehdi’yi sonra göğe çıkarılan Hz. İsa’yı tekrar gönderecektir. Bu konuda çeşitli hadisler 

mevcuttur. Zaten Mehdi ayrı bir din getirecek değildir, İslamın bir temsilcisi olarak gelecektir. O 

Allah’ın dinini yeryüzünde tekrar diriltecektir. Eğer gerçek manada iman etmişsek Hz. Mehdi’nin 

yanında yer almış oluruz fakat buna hazır ve layık değilsek Mehdi de bizi kurtaramaz. Bizi ancak 

kendi amellerimiz kurtaracaktır. Kuru kurusuna oturup Hz. Mehdi’yi beklemek yerine O’na layık 

olmak için çalışmalıyız ki ancak bu şekilde ona gerçek birer asker olabiliriz. Hz. Mehdi Mekke’de 

doğup büyüyecek ve kendisi de Bir kurtarıcı yani Mehdi olacağını bilmeyecek fakat taşıdığı 

vasıflardan ve özelliklerden dolayı Mehdi olduğu anlaşılacak ve zamanla bunu kabullenecektir. 

Mehdi ortaya çıkmadan önce dünya üzerinde büyük karışıklıklar olacak, Müslümanlar, hem şeref 

hem de iman yönünden zelil bir durum içerisinde olacaklar öyle ki beklenilen kurtarıcı Hz. 

                                                            
133 El-Buhârî Selâhaddin b. Mubarek, Enisü’t-Tâlibin ve Uddetü’s-Sâlikîn Makâmât-ı Aliyye-i 

Nakşibendîyye, (çev. Süleyman İzzi), Büyüyen Ay Yayınları, (1. Basım), İstanbul 2018, ss. 150-200. 
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Mehdi’den umut kesildiği bir anda Mekke’de zuhur edecek ve kendisinin mukaddimeleri Kabe’de 

elini tutup biat edecekler ve ona: “Kalk! ve bizi zelil durumdan kurtar” diyecekler o da buna 

binaen ordusunu kurup büyük bir güce dönüşecek ve nihayetinde küfrün ve zulmün içinde boğulan 

insanlığı kurtararak dünyanın hemen hemen tümüne kıyamete dek adaletle hükmedecektir. Ben 

burada kısaca anlatmaya çalıştım. Ehli Sünnet kaynaklarında hem yazılı hem de şifahi olarak bu 

şekilde belirtilmiştir.”  

 

Müritlerle yaptığımız mülakatlarda da kesin bir Mehdi/Mesih inancı olduğunu 

görmekteyiz. Örneğin; E. A. ve B. S. adlı müritlerle yaptığımız mülakatta Mehdi/Mesih 

konusunda herhangi bir şüphelerinin olmadığını çünkü bu konuda peygamberin bu 

konuda birçok hadisinin olduğunu söylemişlerdir.  

Hemen hemen tüm dünya dinlerinde bir fenomen olarak karşımıza bir kurtarıcı 

fenomen olarak Mehdi/Mesih çıktığını görmekteyiz. Kurtarıcı kimliği, ortaya çıktığı 

yerin coğrafya, kültür ve dinlerine uygun bir gelişme göstermiştir. Tanrı tarafından 

dünyaya gönderilecek ve dünyayı hakimiyetine alarak adaletle dolduracak, insanlara 

doğru yolu gösterecek dinî bir şahsiyettir. Mehdi/Mesih, dünya dinlerinde, kültürlerinde 

ve mezheplerinde  adalete duyulan özlemin ortak diliolarak görülmektedir. İnsanlar, her 

çağda zor zamanlarında, sosyal bozulmaların başladığı bir dönemde kendilerine 

kurtuluş vaat eden ve dinî kuralları hayata geçiren ideal bir lider olarak Mehdi/Mesih’i 

beklemişlerdir.134 

5.2.9. Şefaat İnancı 

Peygamberlerin, evliya/meşayihin ve tarîkat ulularınıntürbelerini ziyaret eder 

misiniz ayrıca şefaate inanır mısınız? Buraları ziyaret ettiğinizde ne gibi uygulamalar 

yaparsınız, bu uygulamalar ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? sorularına Şeyh şöyle 

cevap vermiştir:  

“Peygamberlerin ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmek demek, oralardan medet ummak 

değildir. Ölümü hatırlamak, ölümü anmak bizzat peygamberimizin tavsiyesi ve sünnetidir. Nasıl ki 

zikir çekmek kalbi cilalıyorsa peygamberleri ve onların varisleri olan büyük zatları ziyaret etmek 

de kişi üzerinde manevi tesirleri olan bir durumdur. Dua ederiz, varsa şefaatlerine nail olmak 

isteriz. Herhangi özel bir uygulamamız yoktur, sünnet olduğu üzere önce kabir ehline selam 

verilir, mevki ve makamlarına uygun saygı ve tazimde bulunuruz. Kişi hayattayken nasıl bir 

saygınlığı ve itibarı var ise aynı şekilde saygı ve edep dairesi içinde ziyaretimizi gerçekleştiririz. 

Ziyaret edilen bu zatların bir ömre sığdırdıkları yaşantılarından ders çıkarmak, onlarla manevi bir 

bağ kurup bundan istifade etmeye gayret ederiz. Bu ziyaretler hem maddi dünyamızı hem de gönül 

                                                            
134Yavuz,Yusuf  Şevki “Mehdi”, DİA, C. XXVIII, s. 371. 
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dünyamızı tedavi etmekte motive edici birer unsurdurlar aynı zamanda bizi Allah’a yaklaştırmada 

birer vesile aracı olmaktadırlar.” 

Ziyaretler hem bir saygının nişanesi olarak yapıldığı gibi hem de ziyaret 

peygamber ya da evliyullahtan gibi şefaat yetkisine sahip olduğuna inanılan kişilerin 

şefaatine nail olmak için yapılır. Bir diğer hususta bu ziyaretler dünyanın geçiciliğini 

hatırlattığı için ölümü hatırlarlamak için de yapılmaktadır. Müritlerden S. Y. ile 

yaptığımız mülakatta,“enbiya ve evliya şefaati haktır ve gerçektir ama bu da Allah’ın 

izni ile olacaktır” demiştir. Yine müritlerden M. O., enbiya ve evliya türbelerine 

yapılan ziyaretler hem saygı ve sevginin bir göstergesi hem de dertlilerin dertlerine deva 

olması için birer hacet kapısı olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla “Allah, elçileri ve 

melekleri haricinde bir takım sevgili kulları vesilesiyle şefaatleriyle kullarını 

affedebilir.” demiştir. 

 

5.2.10. Popüler Dinî İnanış ve Uygulamalar  

Özellikle “halk dindarlığı” denilen popüler dinî yaşayış şeklinin yaygın olduğu 

toplumlarda büyüsel inançlar ve uygulamalar, onların dinî ve toplumsal yaşantılarının 

önemli bir karakteristiğini oluşturmaktadır.135 Bu bağlamda türbe-yatır ziyareti sadece 

tasavvufî-tarîkat oluşumlarında değil Türkiye toplumunun dinî yaşantısı arasında yaygın 

olan bir ritüeldir. Evliya, ermiş, baba, dede, pir, abdal, gazi gibi çeşitli isim ve sıfatlar 

addedilerek manevi birer güç ve meziyetlerine inanılan kişilerin yattıkları yerlere, belli 

bir dilek ve muratlarla yapılan ziyaretler çerçevesinde oluşmuş bulunan inanç ve 

uygulamalar karşımıza bir “ziyaret fenomeni”ni çıkartmaktadır.136 Aşkın ile iletişim 

kurulabilen merkezler olarak ziyaret mekânları, kutsalın tezahür ettiği (hierophanie) 

yerlerdir.137 Bu mekânlara gelen insanlar, türbe veya yatıra ve oradaki şahsiyete hem 

büyük bir saygı duyar ve böylelikle ondan ihtiyaçlarına göre bir takım dilek ve 

isteklerde bulunurlar. Hem de ona karşı ziyarette bir takım usul, adap ve ritüellere 

uyulmadığında kendilerine bir zarar vereceğinden korkar ve çekinirler. Bu mekânlarda 

                                                            
135 Günay, 2014, s. 413. 
136 Arslan, Mustafa, a.g.e., s.310. 
137 Elliade, Mircea, Kutsal ve Dindışı, (çev. M.A. Kılıçbay), Gece Yayınları, Ankara 1991, s. 9. 
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bulunan şahsiyetler, halktaki yaygın kanaatin bir eseri olarak mübarek şahsiyetlerdir ve 

bir takım güçlerle mücehhezlerdirler.138 

Buna inanan insanlar, genellikle sorunların çözülebilmesi için gerekli imkânların 

mevcut olmadığı ya da bilinmediği durumlarda kutsallık kanalıyla sorunlarını ifade 

etmiş ve bu kanalla çözüm arama yoluna gitmişlerdir. Özellikle hastalık, çocuk sahibi 

olamama, parasal sorunlar gibi konularda halk, çözüm için gerekli imkânları ve 

kanalları bulamadığında bunları kutsallıkla ilişkilendirerek nefesi kuvvetli hocalara, bez 

bağladığı ziyaretlere, türbelere, mezarlara yönelmiştir. Bu çerçevede adak ve ziyaret 

konusuna baktığımızda karşımıza şu ilişkiler ağı çıkmaktadır. Buraya gelen insanlar 

daha çok; bir iş sahibi olmak, önemli bir sınava giriyorsa sınavda başarılı olmak, 

borçlarını ödemek gibi ekonomik konularda, evlenmek gibi sosyal konularda ve 

hastalık, çocuk sahibi olmak için biyolojik-sosyal gibi konulardaistekte 

bulunmaktadırlar. Bu temel konularda yapılan ziyaret ve adak ilişkisi karşılıklı bir 

sözleşme niteliğindedir. Bu ritüelde kişi “eğer şu isteğim olursa şunu yapacağım” 

temelinde istekte bulunmaktadır. Eğer istek gerçekleşirse adak yerine getirilmekte, 

gerçekleşmezse ya adak tamamen unutulmakta veya kusur kendinde ya da çevresinde 

bulunmakta fakat bu olumsuz sonuç kesinlikle evliya veya ziyaret ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu anlamda adak ve ziyaret sadece tarîkat üyeleri arasında değil 

tüm Anadolu halkı arasında yaygın bir ritüeldir.139 

Bugün bile yöredeki halk şeyhin hastalıkları tedavi edici bir özelliğinin olduğunu 

bu sebeple şifa amacıyla okuyup üflemesi için ya hastalarını şeyhe getirmektedirler ya 

da muska yazdırmaktadırlar. (bkz. Resim5.7.)  Bu konuda Şeyh Zülküf, duanın şifa 

etkisi olduğunu söylemekle beraber şifayı verenin bizzat Allah olduğunu söylemektedir. 

Şeyhin dualarının hastaların şifa bulmasında önemli olduğu söylenmekle birlikte, şeyhin 

hastayı bizzat iyileştiremeyeceği tedavinin salt dua ile olamayacağı, doktora 

gidilmedikçe iyileşmenin mümkün olamayacağı ısrarla vurgulanmaktadır. Yine şifa 

amaçlı ve çeşitli isteklerin gerçekleşmesi ya da sevap kazanmak amacıyla dergâhın 

adını aldığı Şeyh Ali Sebtî’nin türbe haline getirilen kabri halkın uğrak yerlerinden 

biridir.(bkz. Resim 5.8.) Müritlerden A. Z. ile yaptığımız mülakatta ziyaretleri dergâhın 

piri sayılan Şeyh Ali Sebtî’nin medfun olduğu türbeye ve onun ailesinden olan diğer 

                                                            
138 Arslan, Mustafa, a.g.e., s. 310. 
139 Atacan, Fulya, Sosyal Değişme ve Tarikat Cerrahiler, Hil Yayınları, İstanbul 1990, s.113. 
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kişilerin kabirlerine yaptıklarını dile getirmiştir. Bunun hem üstadlarına bir saygı ve 

sadakat olduğunu hem de onun şefaatine nail olmak amacıyla yapıldığını ifade etmiştir. 

Diğer müritlerle yaptığımız görüşmelerde bu konuda aynı şeyleri dile getirmişlerdir. 

Görüldüğü üzere bu ziyaretlerden anlaşıldığı kadarıyla bir takım özel meziyetlere sahip 

olduğuna inanılan şahsiyetlerin öldükten sonra da otoritelerinin devam ettirdikleri 

görülmektedir. 

5.3.DERGÂH’IN İBADET YAPISI VE RİTÜELLER 

Nakşîbendî-Hâlidilik, sıkı sıkıya sunniliğe bağlı, katı kuralları olan, hafî zikri esas 

alan, sohbet ve rabıtaya önem veren bir tarîkat olarak müessesleşmiştir. Din ve itikat 

konularında ehli sünnet anlayışına sıkıca bağlı, ibadetler konusunda aşırı bir hassasiyet 

söz konusudur. Söz konusu olan Sebtî dergâhı da aynı çizginin bir uzantısı 

niteliğindedir. Nitekim gerek dergâhın şeyhi ile gerekse müritler ile yaptığımız 

görüşmelerde bunu açık bir şekilde görebilmekteyiz. Tarîkata intisap etmiş birinin 

ibadetler konusunda Allah’ın emrettiği şekilde yaşaması gerekmektedir. Farz 

ibadetlerinin yanında nafile ibadetler de ihmal edilmemeli ve kendi deyimleriyle 

istikâmet üzere olunmalı ki böylelikle Allah’a daha çok yaklaşılmış olunsun. Özellikle 

ruhu gıdalandırmak ve kalbi mutmain etmek için günlük verilen virdler muntazam bir 

şekilde yerine getirilmelidir. Yine bütün sûfî cemaatlerde olduğu gibi bu dünyanın 

faniliğine, Yüce Yaratıcının ifadesiyle140 gelip geçici bir oyalanma diyarı olduğuna 

dikkat çekilir.  Bu yüzden bu dünyanın gelip geçici zevklerinden yüz çevrilmeli, nefsin 

isteklerini elinin tersi ile itip zahidane bir hayat sürdürülmelidir.  

Bir tarîkatın, özellikle de Nakşîbendîlik gibi şeriata sıkı sıkıya bağlı bir tarîkatın 

ibadet hayatından bahsederken, Allah’ın tüm kullarından yapmasını istediği farz olan 

namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerin itina ile yerine getirilmesinin bu tarîkat için 

her şeyden önce geldiğini unutmamalıyız dolayısıyla sadece tarîkatta uygulanan belli 

başlı ritüellerden bahsetmek eksik ve yanıltıcı olacaktır. Genel kanaatin aksine şeriatın 

emrettiği ibadetler, ne tasavvufa has özel ayinlerin tamamlanmasına ihtiyaç duyulan, 

özünde eksik uygulamalardır ne de bu ibadetler, tarîkatın hayata geçirilmesi için bir ön 

şart veya kalkış noktasıdır. Bu ibadetler, ihlasla ve düzenli uygulanırsa kabiliyeti olan 

kimseler için gönülden taşıp başka kanallara yayılan ve sürekli yenilenen bir feyz 

                                                            
140 Ankebut Sûresi:64 
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kaynağı oluştururlar. Herhangi bir tarîkatın kimliği ve belirli bir tarihi noktada şahsiyet 

kazanması, bu tür belirli grup kanalı tercih etmesi ve kurucusuna yönelik özel bir 

vurguyla belirlenir. Nitekim Nakşîbendîyye’de sessiz zîkir usulünü, tarîkat 

uygulamasında gizlilik, itidal ve şeriata sıkı sıkıya bağlılığı ilke haline getirmiş olan bir 

tarîkat olarak ortaya çıkmış ve bu şekilde kurumsallaşmıştır.141 

Hâlidilik, hem Nakşîbendî-Müceddidî geleneğinden miras aldığı her şeyi tasdik 

etmiş hem de manevi yolun kaidelerini öncekilerden biraz farklı bir şekilde düzenleme 

yoluna gitmiştir. Hâlidiler, tarîkatlarının dört usul üzerine inşa edildiğini belirtirler. 

Bunların ilki olan sohbet ile müridin şeyhle ve diğer müritlerle ilişkisini belirli davranış 

kurallarına uygun olarak sürdürmesi, ikincisi olan rabıta ile tarîkatın piri olan Mevlânâ 

Hâlid’in suretinin sürekli bilincinde olmasını sağlamak, üçüncüsü olan zîkir ile şeyhin 

belirlediği çeşitli şekillerde sessiz zîkir yapmak ve dördüncüsü olan murakabe ile nihai 

hedef olan benliğin yok olması (fena) ve Allah’ta baki olma (beka) hallerine ulaşmak 

için bir köprü olarak ilahi huzurda derin bir tefekkür halinde olmaktır. Bu dört usul 

arasında özellikle rabıta ve bir dereceye kadar murakabe ilk kez Nakşîbendî geleneğinde 

ön plana çıkmıştır.142  

Bu dört usulden ilki olan sohbet, diğer bazı tarîkatlarda emredilen katı zühd 

uygulamaları olmadan da yapılabileceği gibi ve salikin çabalarından ziyade şeyhin 

gayretine bağlı olduğu için Hâlidî  kaynaklarında genellikle “Allah’a ulaştıran en kolay 

ve en etkili yol” olarak tanımlanmaktadır. Sohbetin bu ve benzersiz gücü, şeyhin ilahi 

feyzi ileten bir vasıta olmasından kaynaklanmaktadır. Allah’ın şeyhe lütfettiği tüm 

tecelli ve yardımlar hiç zahmetsiz müride geçmektedir. Ayrıca şeyhin müride fark 

ettirmeden ve onun karşı koyması olmaksızın müridin ahlakî ve manevi yapısında 

faydalı değişiklikler yapma tasarrufu vardır ve şeyh bu kabiliyeti ile bir dönüşüm 

vasıtası olarak sohbetin gücüne katkıda bulunmaktadır. Fakat şeyh kemâl veren 

anlamına gelen “mükemmil” olmadan önce mükemmel anlamına gelen “kâmil” 

olmalıdır ki bunlar gerçekleşebilsin.143 

Dergâh’ın en önemli ritüelleri sohbet ve hatmedir. Sohbet ve hatme haftada bir kez 

rutin olarak Cuma akşamları (Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan akşam) yapılmaktadır. 

                                                            
141 Algar, 2014, s. 359. 
142 El-Hani, Abdulmecid, es-Saadetü’l-Ebediyye, Şam 1891, s. 9 ‘dan aktaran Hamid Algar, 2014, s. 360. 
143 Algar, Hamid, a.g.e., s. 360. 
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Bunun dışında her müride günlük çekmesi için verilen virdler vardır. Tarîkata giren 

müridin/sâlikin yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır: Rabıta, kalbî zîkir, nispeti 

koruma, muhabbet bağı, şeyhin sohbetine katılmak ve meclisinde bulunmak, hizmete 

devam ve emre itaat etmek. 

5.3.1. Sohbet 

        Dergâhta yapılan sohbetler herkese açık sohbetler olup, perşembeyi cumaya 

bağlayan gecelerde yapılmaktadır. Sohbet, akşam namazından sonra rutin hale gelen 

yemek ikramından sonra çay eşliğinde yapılmaktadır. Sohbetler şeyhin kendisi 

tarafından yapılmakta, yerine göre akidevi, fıkhi meselelerden toplumsal meselelere 

kadar geniş bir çerçeveyi ihtiva etmektedir. Toplumun İslami gelenek ve anlayışına 

aykırı hal ve hareketler tenkit ve eleştirilmekte özellikle günümüz kadın-erkek ilişkileri 

boyutunda aile ve toplumu ifsad eden meseleler üzerinde durulmakta, bireylerin 

kendilerini ve ailelerini bu ahval ve şeraitten muhafaza etmeleri yönünde nasihat ve 

uyarılarda bulunulmaktadır. Bazen de Şeyh, bu sohbet halkalarında kendi gördüğü bir 

rüyayı anlatır ve onu yorumlar aynı şekilde müritlerden gördüğü rüyaları anlatmasını 

ister ve onları tevil etmeye çalışır. Görür, bunu da Hz. Muhammed’in bazı zamanlar 

ashabıyla bir araya geldiği zaman kendi gördüğü rüyayı anlatıp yorumladığını aynı 

şekilde ashabının da gördükleri rüyayı anlattıkları ve peygamberin de onları tabir ettiği 

sohbetlere istinaden yaptıklarını söylemektedir.  

        Tarîkat cemaatlerinde mürşidin sohbeti, gönüllere şifa sunan manevi bir ilaçtır. 

Mürşid’in asıl gayesi, insanları “tarîkat-ı Muhammediyye” ye ulaştırmak için 

çabalamalıdır.144 Çünkü O, alemlerin yüce yaratıcısı tarafından inananlar için en büyük 

örnek olarak gösterilmiştir.145 Zülküf Efendi, bu sohbetlerin, insanları gayeye ulaştıran 

bir vasıta olarak görür, bu niyetle yapılan sohbetlerin şu faydaları olduğunu belirtir: 

 “ Resulullah, ashabının kalplerini tedavi ve nefislerini tezkiye etmek için sık sık sohbet 

ederlerdi ve bu konuda sohbetleri teşvik ederlerdi. Çünkü bu sohbetler ortamın cehalet, adaletsizlik 

ve zulmün olduğu bir ortamda kalbi hastalıkların giderilmesi için birer tedavi seansları 

hükmündeydi. Nitekim Allah Teala bu durumu şöyle beyan etmektedir: ‘O, ümmiler içinde 

kendilerinden, kendilerine bir peygamber gönderendir ki, onlara ayetlerini okur, onları temizler, 

                                                            
144 Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 82, 

İstanbul 2001, s. 132. 
145 Ahzab, 33/21. 
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onlara kitabı, hikmeti öğretir, Halbuki onlar daha önce gerçekten apaçık bir sapıklık içinde 

idiler.’146 İşte bizim sohbetlerimizin amacı da bu gayeyi gütmektedir. Ayrıca sohbetler, birer irşad 

ve tebliğdir ki bu da bütün Müslümanların vazifesidir. Bugün dünyada birçok batıl dinîn ve fikrin 

temsilcileri kendi düşüncelerini yaymak gayesiyle çuval dolusu parayı harcamaktan imtina 

etmiyorlar ve biz Müslümanlardan daha iyi çalışıyorlar yarın Allah bunun hesabını bizden sorar. 

Sohbetler sırf Allah rızasını kazanmak için yapılmalı ki faydası olabilsin.”  

        Daha çok bir irşad ve tebliğ vazifesi mahiyetinde yapılan sohbetler, insanları 

uyarmak, hatırlatmak ve terbiye metodu olarak icra edilmektedir. Tasavvuf halkalarının 

ana özünün zîkir olduğunu varsayarsak bunun Sebtî Dergâhı’ndaki karşılığının daha çok 

sohbet olduğunu görmekteyiz. Nitekim dergâhın şeyhi, Nakşîbendî tarîkatının kurucusu 

Bahâeddîn Nakşîbend’in kendi tarîkatını ‘sohbet tarîkatı’ olarak tanımladığını ve bu 

konuda birçok Nakşîbendî müellifin sohbeti zîkirden bile daha etkili gördüğünü ifade 

etmektedir. Örneğin dergâha sürekli gelen müritlerle yapılan mülakatlarda, dergâhta 

rutin olarak sohbet ve hatme yapıldığını nadiren zîkir yapıldığını söylemişlerdir. E. A. 

adlı müritle yaptığımız mülakatta kendisinin Bingöl ilinde ikâmet ettiğini fakat haftalık 

yapılan sohbetlere mümkün olduğunca her hafta geldiğini belirtmiştir. Sohbete geliş 

amacının bir mürit olarak feyz almak, kalbi cilalamak ve Allah’ı hatırlamak şeklinde 

izah etmektedir.  

Yine Bingöl’den sohbete gelen müritlerden B. S. ile yaptığımız mülakatta her 

hafta bir aksilik çıkmadığı müddetçe arkadaşlarıyla birlikte bu sohbete iştirak ettiğini 

belirtmiştir. Dergâha ne zamandan beridir geldiğini sorduğumuzda babasının ve 

dedesinin bu dergâhın bir müridi olduğunu dolayısıyla kendisinin de bu geleneği 

sürdürdüğünü belirtmiştir. Dinîn bireysel olarak da yaşanabileceğini belirten B. S. fakat 

kötü bir zamanda yaşadıklarını, imanı ve istikameti muhafazanın zor olduğu böylesi zor 

şartlarda bir mürşide bağlanmanın zorunlu hale geldiğini belirtmektedir. Şeyh’in 

sohbetlerinin kendilerini gafletten uyandırdığını aynı zamanda dinî, ihlaslı bir şekilde 

yaşamada etkili bir motivasyon aracı olduğunu belirtmiştir.  

Sohbetler haftalık olarak yapıldığı gibi son yıllarda dinî bayramların ikinci günü 

dergahta artık rutin hale gelen bayramlaşma törenlerinde de yapılmaktadır. 

Bayramlaşmaya her kesimden bir katılım olduğu için bu sohbetler, dergâhın irşad ve 

tebliğ vazifesinde en etkili aracı olduğunu söyleyebiliriz. Öğle namazının ardından 

                                                            
146 Cuma, 62/2. 
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gelen ziyaretçilere pilav üstü kavurma ve tatlı ikramından sonra çay eşliğinde sohbet 

yapılmaktadır. Bayramlarda yapılan sohbetler daha çoşkulu geçmektedir. Sohbet 

aralarında kaside ve ilahiler söylenmektedir. Bu kaside ve ilahiler daha çok müziksiz 

söylenmektedir bazen de yöre halkınca “albenâ” denilen def eşliğinde de 

söylenmektedir. (bkz.Resim 5.9.) Kısacası diğer ritüellerle karşılaştırdığımızda sohbet, 

Sebtî Dergâhı’nın özüdür diyebiliriz.  

5.3.2. Hatme 

“Hatme” ya da “hatim” Arapça bir kelime olup Türk Dil Kurumunun sözlüğünde, 

bir şeyi tamamlamak, sonunu getirmek, anlamlarına gelmektedir. Tarîkatta ise bazı 

sürelerin, ayeti kerimelerin salat ve selamlarla tesbihatların yapıldığı bir zîkir çeşididir. 

Her tasavvuf ekolünde  bireysel olarak icra edilen zîkirler olduğu gibi toplu olarak da 

icra edilen zîkir çeşitleri vardır. Buna Yeseviyye’de “zikr-i erre”, Halvetiyye’de 

“devran”, Mevleviyye’de “hatme” “hatm-i hâce” ya da başında ve sonunda okunan 

Fatiha süresi ve Kur’anın özeti ve hatmedilmesi gibi sayıldığı için “hatm-i hâcegan” da 

denilmiştir.147 

 Şeyh, “hatme”nin bir zîkir çeşidi olduğunu belirtir ve zîkrin ehemmiyetine 

binaen peygamberin ashabına “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oralardan 

ziyadesiyle istifade edin.” şeklinde bir buyruğunun olduğunu söyler. Peygamberin bu 

buyruğuna karşılık, kendisine cennet bahçeleri ile ne demek istediğini soran ashabına: 

“Onlar zîkir halkalarıdır.” sözleriyle karşılık verdiğini söyler. Zîkrin bireysel olarak da 

çekilebileceğini söyleyen şeyh, fakat toplu bir şekilde yapılan zîkirlerde daha çok 

rahmet ve sevap olduğunu, İslam peygamberinin ümmetine her zaman cemaat olmayı 

tavsiye ettiğini ve cemaatle yapılan ibadetlerin daha efdal ve sevabının daha çok 

olduğunu söylerdi şeklinde beyan etmektedir. Zülküf Efendi, hatmenin tarîkatın en 

temel esaslarından biri olduğunu söymekte ve hatme yapmanın faydalarını ise şu şekilde 

açıklamaktadır:  

“Hatme esnasında okunan sure ve zîkirler, Resulullah efendimizin ve diğer büyük şahsiyetlerin 

ruhuna bağışlandıkça, o ruhlar, zîkir halkasında bulunanları tanırlar ve bu vesileyle onların 

şefaatlerine ve sıkıntılı vakitlerde himmetlerine mazhar olurlar. Bir kişi, Nakşîbendî tarîkatına 

                                                            
147 Hatm-i Hacegan <http://www.iskenderpasa.com>  01.07.2019. 
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bağlandıktan sonra bütün hatme meclislerindeki sevaptan istifade eder ve hem hayattayken hem de 

öldükten sonra da amel defteri kapanmaz.” 

 Dergâhta rutin olarak haftada bir kez cuma akşamları hatme yapılmaktadır. 

Birkaç kez gözlem amacıyla iştirak edilen bu hatme halkalarına dergâhın yegane 

otoritesi olan bizzat Zülküf Görür tarafından yönetilmektedir. Hatme yapmaya 

başlamadan önce cemaat hatmenin adabına uygun bir şekilde diz üstü oturur aynı 

zamanda başlar önde ve gözler kapalı bir şekilde şeyhin komutu beklenir. Hatmenin 

yapıldığı ortam karartılır ve bu şekilde manevi bir ortamın oluşması sağlanır. Ardından 

Şeyh’in komutuyla hatmeye başlanır.  

Şeyh’in oğlu Şemseddin Görür ile yaptığımız görüşmede normalde hatmeye 

ancak Şeyh’in elini tutup tevbe ettikten sonra katılabileceğini belirtmiştir. (bkz. Resim 

5.10.) Ayrıca tarîkata yeni intisap edenler Şeyh’den vird aldıkları zaman çekecekleri 

zîkir ve virdlerin sonunda dua ve hibe edilecek dergâhın ve tarîkat ulularının isimleri 

kartvizit şeklinde hazırlanmış ve müritlere dağıtılmaktadır.(bkz. Resim5.11.)  

 Aslında Şeyh ve müritlerle yaptığımız görüşmelerde hatmenin; “büyük hatme” 

ve “küçük hatme”diye iki şekilde yapıldığını söylediler. Eğer zîkir halkasında on 

kişiden fazla kişi varsa “büyük hatme” yapılır ancak bu sayı on’dan az ise “küçük 

hatme” yapılır. Büyük hatme ile küçük hatme arasındaki fark şu şekildedir; Büyük 

hatmede, 79 kez okunan “İnşirah” süresinin okunması ve 1001 kez okunan “ihlas” 

süresinin yerine “La havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-azim” denilmesidir. 

Bundan başka evvelden dergâhta icra edilen ama günümüzde pek icra edilmeyen 

hatme’nin taşlarla yapıldığını belirttiler. Küçük bir sepetin içinde muhafaza edilen yüz 

küçük, on büyük taş bulundurulur. Cemaatten biri, büyük taşları zikri idare eden şeyhin 

önüne bırakır, küçük taşları da zîkir halkasında bulunanlara dağıtır. Eğer zîkir 

halkasında bulunanlar on ya da daha fazla ise, bu yüz taştan 21’i hatme’yi yöneten 

kişiye verilir, geri kalan 79 tanesi de eşit bir şekilde diğerlerine dağıtıldıktan sonra ser-

halka tarafından hatme başlatılır. Tabi günümüzde bu gelenek pek uygulanmaktadır. 

Bazen hatme halkasına katılanların çokluğu yüzünden taş yetiştirilemediği için bu 

geleneğin artık devam ettirilmediğini söylediler görüşme yaptığımız şeyh bu durumu, 

zamanla birçok şeyin değiştiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarda olduğu gibi tarîkat 

geleneğinde zamanla bazı adet ve uygulamaların da bir kolaylık sunması açısından bazı 
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şeylerin değişebileceğinibelirtti. Şeyh,“Tarîkatta aslolanın istikâmet üzerinde 

kalabilmeyi başarabilmek,  gerisinin teferruat” olduğunu belirtmektedir. Hatmede 

kullanılan taşlar, konulduğu sepet de geçmişin bir hatırası olarak eski dergâhın 

tavanında asılı durmaktadır. (bkz. Resim 5.12.) 

5.3.3. Rabıta 

           Arapça bir kelime olan rabıta “rbt” kökünden türemiştir. Çoğulu “revatib” dir. 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde iki şeyi birbirine bağlayan şey, alaka, bağ, bağlılık  

anlamlarına gelmektedir. Tarîkatta müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah’a bağlaması 

demektir. Hemen hemen bütün tarîkatlarda var olan rabıta, Nakşîbendîlikte  Mevlânâ 

Hâlid ile farklı bir boyut kazanmıştır. Mevlânâ Hâlid, tarîkatın o güne kadar yapılagelen 

bazı kural ve davranışlarında bir yeniliğe gider ve halifelerinin tarîkata kazandırdığı 

müritlerin de kendisine rabıta yapması gerektiğini belirtir. O güne kadar müritler 

kendilerini tarîkata sokan halifelere rabıta kurmaktadırlar.148  Mevlânâ Hâlid’in rabıta 

mevzusunda yaptığı bu değişiklik Hâlidiliğin, Nakşîbendîliğin bir alt kolu olarak 

teşekkül etmesine en büyük etkendir.  

Dergâhta rabıta hatmenin sonunda yapılmaktadır. Cuma akşamları hatme 

yapıldıktan sonra Şeyh’in “rabıta-i şerife” komutuyla boyunlar düşer ve ardından 

Şeyh’in komutlarıyla; 

25 defa estağfirullah,  

11 defa İhlası şerife,  

3 defa felak,  

3 defa nas,  

3 defa salavat-ı şerife,  

1 defa fatiha Şerif 

okunduktan sonra şeyh tarafından sesli bir şekilde hatme duası okunarak  en başta Hz. 

Muhammed’e, ehli beytine, ashabına ve tabii’nin ruhlarından sonra sırasıyla; 

                                                            
148 Aybudak, Utku, 2004, s.54., Ş. Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı, İletişim Yayınları, İstanbul, 

1992, s. 290.   
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Şahı Nakşîbendî,  

Ğavsı Geylani,  

Şeyh Abdülhâlik Gücdüvânî,  

İmamı Rabbani,  

Mevlânâ Hâlid,  

Şeyh Ahmedi Şahib,  

Şeyh Ali Sebtî,  

Şeyh Muhammed Nasih,  

Şeyh Muhammed Serdi,  

Şeyh Hasan Nakî,  

Cuma Hoca,  

Şeyh Sadi Efendi,  

Şeyh Şemseddin Efendi’lerinin cümle ruhu şeriflerine hediye edilir. 

Yukarıdaki  silsilede yer alanlar Nakşî tarîkatının ulularından olup Abdulkadir 

Geylani ise Kadiri tarîkatının piri sayılır. O’nun silsile içinde neden yer aldığını 

sorduğumuzda Şeyh, “Ğavsı Geylani, bütün sûfi tarîkatlarınca saygı ve itibar gören bir 

şahsiyet” olduğunu belirtmiştir. Bu itibarından dolayı daha sonra kendilerini ona nispet 

edenler tarafından “Kadiri” ismini aldığını söylemiştir. Yoksa Geylani’nin böyle bir 

tarîkat kurmadığını” söylemiştir.  
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Şekil 5.3. Şeyh Ali Sebtî Dergâh’ında yapılan rabıta 

 

 

Yine bu konuda Şeyh: 

“Müridin, kâmil bir mürşitle sohbet etmesi, manevi yolculuğunun devamı için zaruridir. 

Okumadan alim, gezmeden seyyah olunamayacağı gibi, sohbetsiz müritlik de olunamaz. Bu 

sohbetin müride faydalı olması için onun şeyhine olan ilgi ve alakasına bağlıdır. Bu alaka “rabıta” 

ile daha da çabuk gerçekleşir. Rabıta “şuhud” makamına ulaşmış kâmil bir şeyhe kalbi bağlayıp, 

huzurunda ya da başka bir mekânda o zatın suret ve siretini göz önünde bulundurmaktır. Mevlânâ 

Hâlid’in ifadesiyle rabıta, müridin mürşid-i kâmilin suretini hayal ile onun ruhaniyetinden yardım 

istemektir. Rabıtanın faydası müridin, şeyhinin yanında bulunmadığı zamanlarda ondan 

faydalanması ve feyz almasıdır.  

Rabıtaya riayet eden mürid, şeyhinin hal ve vasıflarını her an göz önünde bulunduracağından 

bir müddet sonra bu vasıfların kendisine geçmesine sebebiyet verir. Buna “Fena fi’ş-şeyh” 

denilmiştir. Bu müridi “fena fi’r-Resul” ve “fena fillah”a ulaştıran bir vasıtadan ibarettir. Salik, 

vasıtasız olarak Allah Teala’dan fani olma imkanına sahip değilse, rabıta tavsiye edilmiş aksi 

halllerde ise buna gerek görülmemiştir. Mevlânâ Hâlid, vefat etmiş olan bir mürşidden de rabıta ile 

feyz alınabileceğini, bu gibi hallerde mürşidin kabrine yaklaşıp selam verdikten sonra, kabrin ayak 

ucunda durarak bir “Fatiha”, onbir “İhlas” ve bir “Ayetü’l kürsi” okuyup, sevabını ölenin 

ruhaniyetine hediye ederek onun maneviyatına teveccühle bunu gerçekleştirebileceğini 

söylemiştir.” 

Görür’le gerçekleştirdiğimiz bu görüşmede rabıtanın öyle herkesle 

yapılamayacağını, rabıta yapılacak şeyhin ya da mürşidin “fena fillah” mertebesine 

ulaşmış olan bir şeyhle yapılmasının şart olduğunu aksi takdirde yapılan rabıtanın 

fitneye sebep olacağını belirtmektedir. Rabıta yapmanın bidat olmadığını, “Böyle bir 
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şey olsaydı, ulemadan tanınmış bir çok meşayihin bunu yapmazdı.” şeklinde rabıta 

yapmanın dayanaklarını izah etmektedir. 

5.3.4. Zîkirler/Virdler 

Tarîkatların ortak esası zîkirdir. Zîkir, kelime anlamı “anlamak, tekrarlamak” 

demektir. Burada anlatılan Allah’ın isimleridir. Zîkirde tarîkat mensupları, dış dünyadan 

tamamen kendilerini soyutlayarak,  Allah’ın adını tek veya toplu, sesli veya sessiz bir 

şekilde yaptıkları ibadet şekilleridir. Zîkrin yapılış şekli tarîkatlara göre değişiklik 

gösterir. Bazı tarîkatlarda zîkir seslidir ( Kadiriye). Bir kısmında ise gizli yapılır 

(Nakşîbendîyye). Mevlevilik (sema), Nakşîlik (Hatm-i Hâce), Halvetilik (oturarak ve 

hafîf sallanarak), Rufailik (Zikr-i Kıyam), Kadirilik (Devran) dır. Nakşîbendîlerin hafî 

zîkir uygulamaları örneğin Türkiye’de ya hafî zîkirden bihaber olarak ya da bunu 

ulaşabildiklerinin üstünde manevi amelin bir üst safhası olarak kabul etmek suretiyle 

Nakşîbendîlerin büyük bir bölümünün şimdi cehri zîkir uyguladığı muhtemeldir. Hafî 

zîkrin cehriyle olan bu yaygın yer değişimi kısmen birkaç farklı tarîkatın birbirleriyle 

olan yakın ilişkilerindeki uygulamalarından hasıl olan karışıklığa atfedilebilir. 

Uygulama kati suretle yeni bir şey olmayıp Nakşîbendî silsilesinde ilkin esasen 

Nakşîbendîyye’nin Yesevviyye, Kübreviye ve Kadiriyye’yle yakın ilişkilerine bağlı 

olan Hâce Baki Billah’ta rastlanmıştır.149 

Zîkir Allah’ı daima hatırda tutmak ve verdiği sayısız rızkları hatırlayarak 

karşılığında şükre hazırlanmaktır. Tarîkatta asıl amaç ise aslında Allah’a yaklaşmaktır. 

Bu itibarla Allah’a yaklaşmak isteyen bir mutasavvıf ve mürit için zîkir en önemli bir 

araç durumundadır. Bir talibin müritliğe kabul olunduğu zaman şeyhi tarafından 

kendisine usulüne göre vereceği ilk ödevin sayılı bir miktarda zîkir ve tespih olmasının 

sebebi de zikre olan ihtiyacın açık bir delilidir.150 

Bu konuda Zülküf Efendi şöyle demektedir:  

“Diğer Nakşî tarîkatlarında nasıl zîkir yapılıyorsa bizde de o şekildedir. Tarîkata intisap eden 

birine münasip görüldüğü kadar vird verilir. Bu kişiden kişiye değişir en az üç yüz vird verildiği 

gibi beş bin, on bin vird vermişizdir yani kişinin isteğine göre değil, şeyhin münasip gördüğü 

                                                            
149 Hace Baki Billah, Meşayih-i Turuk-i Erba’a, ed. Gulam Mustafa Han, Haydarabad (Sind), 

1389/1969’dan aktaran HamidAlgar, 2012, ss. 117-119. 
150 Güner, Ahmet, “Tarikat”, Tarikatlar Ansiklopedisi, Milliyet Yayını, Ankara 1991, s. 372. 
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şekilde verilir. Tabi bu da tek celsede çekilmez. Yoksa kişi bıkar belli bir aşamaya geldiği zaman 

artık çekebildiği kadar zîkir çeker ancak insanın iyi ameli olmadığı zaman ne kadar zîkir çekerse 

çeksin bunun bir kıymeti harbiyesi olmaz çünkü zikri güzel amellerle süslemedikçe güdük kalır. 

Örneğin dedem, babasından ilk defa tarîkat almak istediğinde, babası kendisine çekmesi için 

sadece üç yüz tane “Lailaheillallah” virdi verdi. O esnada orada bulunan Çan’lı kör hafız dedeme: 

“Efendi! Böyle şeyh mi bulabilirsin, hangi şeyh bu kadar az vird vermiştir.” şeklinde takılmıştır 

yani demem odur ki önemli olan zikri usulüne göre yapabilmektir öyle ki bir lafzatullahı çekerken 

bu, bir-iki dakika sürmelidir buna göre üç yüz lafzatullahın ne kadar sürdüğünü varın siz 

düşününün. Öyle bir çırpıda olmaz bu iş.” 

Zîkir yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Görür şöyle ifade etmektedir:  

“Her şeyden önce kişi zîkir yapmadan önce tüm benliğiyle kendinî ruhî ve bedeni olarak zikre 

hazır hale getirmeli yani tüm azalarıyla buna hazır olmalı misalen kişi “lailaheillallah” derken 

“La” yı  yedi elif miktarı çekmeli yine “illallah” derken nefesini bırakırken ağır ağır bırakmalıdır 

(şeyh bunu izah ederken vücut pozisyonunu ona göre ayarlayarak gösteriyor). Buna da “Sultani 

Zîkir” denilmektedir. Bunu usulüne göre yaparsa vücut, zîkrin tesirinde kalır, eğer Allah 

emrederse kişi o vakit faydasını görür yoksa yine eski tas eski tarak durumundan öteye geçemez. 

Çünkü zîkir çekmek kalbi cilalar zaten Allah bir ayetinde: “Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle 

mutmain olur” demektedir. Zaten çok zîkir çekmekten gaye kalbin temizlenmesi içindir öyle ki 

kişi yolda giderken bile kalbi kendi kendine zîkir çeker buna “letaif”151 denmektedir.  Letaif; 

vücudun altı cephede zîkir ile meşgul olmasıdır. Tabi bu zîkirler hep kalbidir, kalp ile çekilir.” 

                                                            
151 TDV İslam Ansiklopedisinde 27. cildinde “letaif-i hamse” konusu şu şekilde izah edilmektedir: 

“Müceddidiyye öncesi Naksîbendî kaynaklarında önemli bir yeri olmayan “letaif-i hamse” konusu, 

Müceddidiyye'nin kurucusu imam-ı Rabbani tarafından tarikatın seyrü sülük metodu olarak 

temellendirilmiştir. Ona göre insanda beşi halk, beşi de emir alemine ait on latife (letaif-i aşere) vardır 

(Gümüşhanevi, I, 208). Halk alemine ait latifeler anasır-ı erbaa ile (hava, su, toprak, ateş) nefistir. Emir 

alemine ait latifeleri de kalp, ruh, sır, hafi, ahfa şeklinde sıralayan imam-ı Rabbani, Naksîbendîyye 

tarikatında seyrü sülükün kalp latifesinden başlayarak emir alemine ait bu beş latife ile (letaif-i hamse) 

sürdürülmesi usulünü ortaya koymuştur. Kalp latifesinin yeri sol memenin iki parmak altında süveyda 

denilen bir noktadır. Ruhun yeri sağ memenin iki parmak altında, sırrın yeri sol memenin iki parmak 

üstünde, hafinin yeri sağ memenin iki parmak altında, ahfanın yeri de göğsün ortasıdır. Halk alemine ait 

nefsin yeri alnın tam ortasıdır (Gümüşhanevi,1, 63). Letaif-i hamse en dışta kalp, en içte ahfa olmak üzere 

tasavur edilir. Kalp latifesinin bedenle yani maddi alemle, ahfa latifesinin Cenab-ı Hak'la irtibatı 

bulunduğunu, kalbin bir yönünün maddi aleme, bir yanının ulvi aleme dönük olduğunu düşünen bazı 

Naksîbendî şeyhlerine göre bu beş latife arasında zahir-batın ilişkisi vardır. Dıştaki içtekinin zahiri, içteki 

dıştakinin batını ve hakikatidir. Bu görüşte olanlara göre her latife diğerinden farklıdır. yani latifeler 

arasında farklılık özdedir. öte yandan letaif-i hamsenin aynı latifenin mertebelere göre değişen isimleri 

olduğu, bazı mertebelerde ona kalp, beşeri kayıtlardan kurtulup saf olduğunda ruh, saflık artınca sır, daha 

da olgunlaşınca hafi dendiğini, letaifte öz itibariyle farklılık bulunmadığını söyleyenlerde vardır. 

Çoğunluğun görüşü de budur.” ( Türer, Osman, “Letaif-i Hamse”, İslam Ansiklopedisi, (C.XXVII), TDV,  

Ankara 2003, s. 143.)          
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Müridin günlük hayatta ve zikir esnasında uyması geren kurallar Nakşîbendi 

literatüründe “kelimat-ı kudsiyye” adıyla anılır.152 

Mesleğinin şoförlük olduğunu söyleyen ve sürekli dergâha gelen müritlerden 

H.C. adlı müritle yaptığımız mülakatta dergâhta sadece hatme ve sohbet yapıldığını 

belirtmiştir. Bunun dışında her mürit gibi kendisine de şeyh tarafından günlük vird 

verildiğini fakat yapmış olduğu mesleğinin getirdiği bazı zorluklardan dolayı verilen 

virdleri tam olarak yapamadığını belirtmiştir. Yine Şeyh ile yaptığımız mülakatta 

kendisine intisap eden kişilere günlük virdler verdiğini, bununda kişinin yapabileceği 

ölçüde verildiğini buna rağmen birçok müridin günlük virdleri tam olarak yerine 

getirdiğine inanmadığını söylemiştir. İnsanların artık eskisi gibi olmadığını, zamanla 

mürit profilinin değiştiğini, babası ve dedesine intisap eden müritlerin artık kalmadığını 

dolayısıyla vird konusunda esnek davranmak zorunda olduğunu belirtmiştir.  

Şüphesiz bunda teknolojik gelişmelerin etkisinin payı yadsınamaz bir gerçektir. 

Eskiden dinîni diyanetini öğrenmek isteyen birisi bir mürşide bağlanmak zorundaydı 

oysa bugün ise kişi dinîni diyanetini kitle iletişim araçlarından çok rahat bir şekilde 

öğrenebilmektedir. Dergâh, daha çok gündelik hayatın kargaşa ve stresinden kaçmak 

isteyenler için bir sığınak konumundadır. Her şeyden önce insan için inanç vazgeçilmez 

bir ehemmiyete sahiptir. Psikolojik açıdan bakılırsa inançsız bir insanın psikolojik 

mevcudiyeti tasavvur edilemez, zira bu insan devamlılığı olmayan bir varlık demektir. 

İnançların ferdi şahsiyette oynadığı temel rollerden birisi de, onun psikolojik dünyasına 

bir yapı ve devamlılık kazandırmalarıdır. İnançlar, ferdin dünyasını inşa eden birer blok 

gibidir. Bir psikolojik yapıdan diğerine devamlılığı temin eden esas unsur bu devamlı 

inanç ve tutumlardır.153 Bu inanç ve tutumlar dergâh ve tekkeleri ruhî yönden 

rahatlamak isteyenlerin uğrak yeri haline getirmiş kutsal bir mekân hüviyetine 

bürünmüşlerdir. 

Dergâh kendine has bazı uygulamaları ile müritlere bir esneklik sağlamaktadır. 

Bunda da zamanla azalan mürit sayısının etkili olduğunu görebilmekteyiz. Bugün 

varlığını sürdürmeye çalışan tarîkat grupları zamanla değişen sosyolojik değişim 

karşısında gelenekselleşmiş bazı tarîkat uygulamaları dışında bir seyir izlemektedirler. 

                                                            
152 Tosun, Necdet, “Nakşibendiyye” İslam Ansiklopedisi, (C. XXXII), TDV, Ankara 2006, ss. 342-343. 
153 Krech D., Crutchfield R. S:, Sosyal Psikololji, çev. E. Güngör, 2. Baskı, İ.Ü.E.F. yay. No: 1154, 

İstanbul 1970, s.161. 
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Nitekim bazen aynı tarîkatın kolları arasında bile birçok temel konularda farklı anlayış 

ve uygulamalar bunun en bariz örnekleridir. 

 

5.4. DERGÂH’IN DİĞER KONULARA BAKIŞI 

 

5.4.1. Dergâh’ın kadına bakışı ve kadın müritler 

Kadın konusu dergâhta çok hassas bir konudur. Şeyh’e göre kadınların hemen her 

alanda çalışması yadırganan bir durumdur. Kadın illa çalışacaksa kendi helal dairesi 

içinde çalışmalı, kendi çocuklarına ve kocasına hizmet etmelidir. Şeyh’in sohbetlerinde 

toplumsal bozulmanın başlıca ana sebeplerinden biri olarak kadınların erkeklerle aynı 

haklara sahip olunması gerekçesiyle yapılan çalışmalar gösterilmektedir. Bunun bir batı 

projesi olduğu belirtilmekte, gerekçe olarak da bu tür çalışmalarla kadının asli görevi 

olan annelik vazifesinden koparıldığı buna bağlı olarakda neslin bozulduğuna dikkat 

çekilmektedir. Ayrıca kadının her alanda kendisine değer verildiği için değil, daha çok 

cinsel bir obje olarak kullanıldığı, kadın bedeninin bir sömürü aracı olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir. Allah’ın emrettiği şekilde hareket etmeyen kendi heva ve hevesinin 

istekleri doğrultusunda hareket eden bir insan modelinin hayvandan hiçbir farkı 

olmadığını söylemektedir Zülküf Görür.  

İslami emirlere göre örtünmemek hayasızlık ve edepsizlik olarak görülmektedir. 

En iyi örtünme biçimi vücut hatlarını göstermeyen geniş ve tüm bedeni boydan boya 

kaplayan kıyafet biçimidir. Şeyh’in aile efradından olan kadınlar ve dergâhın kadın 

müritlerinin çoğunluğu siyah çarşaf giyinirler. Şeyh’in tesettür ve haremlik-selamlık 

konusunda ne kadar hassas biri olduğunu yaptığımız mülakatların birinde anlattığı bir 

olaydan anlaşılmaktadır. Gitmiş olduğu bir akraba düğününde erkeklerle kadınların iç 

içe oturduğunu görünce “Siz ki şeyh ailesindensiniz atalarınızın kemiklerini 

sızlatıyorsunuz.” şeklinde bir serzenişte ve uyarıda bulunduğunu söylemiştir. Yine 

hastanede tedavi gördüğü zamanlarda idrar için bağlanan torbayı bayan bir hemşire 

tarafından kendisine sökülüp takılmasından duyduğu hicabı şu şekilde 

anlatmıştır:“Koca hastanede sanki hiç erkek görevli yokmuş gibi bu işi bir bayana 

yaptırıyorlardı. İnsanlar da bunu artık kanıksamış halbuki bu tür durumlarda bir 
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hassasiyet olmalı, helal-haram dairesine dikkat edilmeli, ama dinleyen kim. Allah 

sonumuzu hayretsin yoksa gidişat hiç de iyi değil.” diyerek bu konudaki hassasiyetlerini 

ve kaygılarını dile getirmektedir. İslam toplumlarının kadın üzerinden ifsat edildiğini, 

bilinçli bir şekilde çarpık kadın-erkek ilişkilerinin hikâye edildiğitelevizyon dizileri ve 

filmleri üzerinden çoğunluğu müslüman olan bir toplumun peyder pey bozulduğunu, 

“Eskiden bu kadar açıklık ve hayasızlık yoktu ama bu tür dizi ve filmlerle toplumu buna 

alıştırdılar artık televizyondaki hayatlar evlerimizde, sokak ve caddelerimizde 

yaşanıyor.” şeklinde ifade etmektedir. 

Kadın müritlerle mahremiyet prensibinden dolayı aracılar vasıtasıyla mülakat 

yapıldı. Yine bu konuda bilgilerin bir kısmını Şeyh’in oğlu Şemsettin Görür’den aldık. 

Dergâhtaki kadınlar da tıpkı erkekler gibi her hafta cuma akşamları genellikle Şeyh’in 

kız kardeşi Nazire hanımın ikâmet ettiği ve bir nevi dergâh konumunda olan evinde bir 

araya gelip sohbet, hatm-i hâcegan ve rabıta-i şerife halkaları oluşturmaktadırlar. Bu tür 

merasimler, şeyhin kız kardeşi Nazire hanım ya da daha bilgili olduğu söylenen kızı 

Halime hanım tarafından organize edilmektedir. Onlardan hariç yakın zamanda vefat 

eden gelini büyük oğlu Muhammed Görür’ün eşi Hüsna hanım da bu tür işlerde onlara 

yardım etmekteydi. Yine kadın müritlerin, istek ve talepleri şeyhin ailesinden olan bir 

bayan tarafından şeyhin kendisine ulaştırılmaktadır. Dışarıdan da şeyh ile irtibatlı bir iki 

kadın vekil bulunmaktadır. Biri Elazığ’da diğerinin de Adana’da ikâmet eden bu kadın 

vekiller bulundukları yerde sohbet halkaları oluşturmaktadırlar.  Kadın müritler şeyh ile 

görüşmek istediklerinde tarîkat kuralları gereği şeyhle uzun uzadıya değil de mecburi 

kalındığında kısa görüşmeler şeklinde yapılmaktadır. 

Tüm toplumlarda olduğu gibi; özellikle hayatın rengini dinîn belirlediği 

toplumlarda en önemli bir sosyal farklılaşma faktörü de cinsiyettir. Toplumun cinsiyete 

göre bölünmesi ve belirlenmesinin dinî hayat ve faaliyetlere de yansıdığını sıkı sık 

müşahede edilen bir olaydır. Gerek ilkel gerekse ileri toplumlarda bazı tabular kadınları 

bir kısım iş ve faaliyetleri yapmaktan muaf tutmaktadır.  Ortaya çıkan bu toplumsal 

farklılıkların, kadınların erkeklerden daha çok dinî hayata ve faaliyetlere katıldıkları 

görülmektedir. Buna karşın genellikle kadınlar ibadetle ilgili fonksiyonların yürütülmesi 

ve yönetiminde ikinci planda yer almakta olup, ibadete ilgili görevleri yerine 

getirenlerin erkeklerin olduğu görülmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, kadınların 
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toplumsal ve kültürel hatta fizyolojik ve psikolojik durumlarıyla ibadetle ilgili olarak 

gördükleri fonksiyonlar arasında yakın ilişki bulunmaktadır.154 

5.4.2. Dergâh’ın diğer cemaat ve tarîkatlara bakışı 

Şeyh Görür, diğer tarîkat ve cemaatlere bakışlarını şu şekilde ifade etmektedir:  

“Mahlukatın nefesince Allah’ giden yollar vardır, Nakşîlikte onlardan biridir. Diğer tarîkat ve 

gruplara bakış açımız şudur; bizde “Şeyh” baba yerindedir diğer şeyhler, alimler ve hocalar vs. 

amca yerindedir. Babamıza hürmet ettiğimiz gibi amcalarımıza da hürmet ederiz ama hiçbirini de 

babamızın yerine koymaz, o farkı da gözetiriz. Diğer cemaatlerle uyumlu bazen de koordineli 

çalışır kimi zaman görüşür, fikir alış-verişinde bulunuruz. Fikir olarak ayrıştığımız cemaatlere her 

iki tarafında zarar görmemesi adına biraz mesafeli dururuz. Tüm cemaatlerle belirli bir seviyede, 

ümmettin birliği ve vahdetini gözeterek birlik ve beraberlik adına paylaşımlarımız ve 

birlikteliğimiz olmuş olmaya da devam edecektir.”(bkz. Resim 5.13.) 

Zülküf Efendi ve halefi olarak gösterdiği oğlu Şemseddin Görür ile yaptığımız 

mülakatlarda, diğer tarîkat ve cemaatlere bakış da itidalli bir bakış söz konusudur. 

Maslahat gereği çatışma dilinden uzak, ihtilaflı meselelerden kaçındıkları, daha çok 

ortak paydalarda buluşmaya gayret ettiklerini görmekteyiz. Ancak kamuoyunda mealci 

akılcı, tekfirci ve ırkçılık olarak bilinen kişi ve oluşumlara karşı da dinîn özüne zarar 

verdikleri gerekçesiyle prensip olarak karşıdırlar. Yine bazı tarîkatlarda yapılan 

gösterişli ve şatafatlı bazı uygulamalara da İslam’ın özüne uygun olmadığı gerekçesiyle 

karşı çıkmaktadırlar. Genel anlamda baktığımızda dergâh, kendinî ifrat ve tefritten uzak 

bir çizgide konumlandırmaktadır.  

5.4.3. Dergâh’ın siyasete bakışı, siyasetle ilişkileri ve topluma etkisi 

Şeyh Ali Sebtî ailesi Türkiye’nin kültürel ve siyasal hayatı üzerinde önemli bir 

etkinliğe sahip olan bir ailedir. Örneğin Elazığ milletvekillerinden Ali Rıza Septioğlu 

(ö. 2001)  bu aileden olup uzun süre TBMM’de milletvekilliği yapmıştır. Ali Rıza 

Septioğlu,siyasi hayatına memleketi Palu belediye başkanlığı ile başlamış daha sonra 

hiç kimseye kolay nasip olmayacak uzun yıllar milletvekillik yapmıştır. 

Milletvekilliğisırasında sırasıyla bakanlık ve TBMM başkanlığı da yapmıştır. Ali Rıza 

Septioğlu’nun en büyük oğlu olan Fevzi Septioğlu uzun yıllar bir siyasi partinin Elazığ 

il başkanlığını yapmış, en küçük oğlu Faruk Septioğlu tıpkı babası gibi TBMM’de 
                                                            
154 Günay, Ünver, 2014, s. 320.  
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milletvekilliği yapmış, diğer bir oğlu olan Muhammet Septioğlu ise Palu İlçesi belediye 

başkanlığı yapmıştır.Palu’da ikâmet eden Sebtî ailesinin diğer bir kolu olan “Özsoy” 

soy ismini almış aileden Gıyasettin Özsoy yıllarca Palu belediye başkanlığı yapmıştır. 

Yine inceleme konusu yaptığımız Sebtî Dergâh’ının şeyhi olan Zülküf Görür’ün 

kardeşlerinden Atik Görür (ö. 2016), Palu belediye başkanlığı yapmış diğer bir 

şahsiyettir. Yine bu ailenin Erzurum kolundan olan Abdülmelik Fırat (ö.2009) ve yeğeni 

Abdulillah Fırat da Erzurum milletvekili olarak TBMM’de görev yapmışlardır.  

Siyasetle bu kadar iç içe yaşandığı bir ailede kolay kolay siyasetten beri 

kılınamayacağı muhakkaktır. Ancak Şeyh Ali Sebtî Dergâhı,  yüklendiği misyon gereği 

siyaset ve siyasetle ilintili kişi ve kurumlara karşı mesafeli bir tutum izlemektedir. 

Dergâha gelen farklı görüş ve düşüncedeki insanların varlığından dolayı siyasetle ilgili 

meselelerin dergâhta konuşulması hoş karşılanmayan bir durumdur. Zaten Dergâh’ın 

şeyhi olan Zülküf Görür ve onun halefi olarak görülen oğlu Şemseddin Görür ile 

yaptığımız söyleşilerde kendilerinin tasavvufî bir yapının temsilcisi olduklarını 

dolayısıyla Dergâh’ın işleyişine halel getirmemesi açısından prensip olarak siyasi 

söylemlerden uzak durmaya çalıştıklarını söylemişlerdir. Özellikle günümüzde birbirini 

karalayıcı ve hakaret edici bir siyaset dilinin fayda değil zarar getireceği gerçeğinden 

yola çıkarak İslam’ın evrensel kuşatıcılığı ve misyonunu icra etmeye çalışan bir kurum 

olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirtmektedirler. Bu yüzden Şeyh:  

“Bize gelen her kim olursa olsun kapımız her daim açıktır bu yüzden dergâha gelen herkese 

mevki ve makamına bakmadan eşit muamelede bulunuruz. Eğer ki birinin konumundan dolayı 

ayrıcalık ve imtiyaz gösterirsek bu hem savunduğumuz davaya ters düşer hem de bir mihnet 

duygusunun oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla biz herkese eşit muamelede bulunur kimseden 

imtiyaz beklemez aynı zamanda kimseye de imtiyaz da göstermeyiz. Tarîkatın amacı da budur 

zaten.” 

Dergâhı ziyaret edenlerin farklı siyasi görüşe sahip oldukları gerçeği de bu 

tutumun belirlenmesinde en önemli etkenlerdendir diyebiliriz. Dergâhta siyaset konusu 

daha çok İslam coğrafyasında meydana gelen münferit olaylargündeme geldiği zaman 

konuşulmaktadır. Zülküf Efendi, bugünkü İslam ülkelerinin içinde bulundukları 

durumun hiç de iyi olmadığını, müslümanların başsız ve sahipsiz olduğunu, aynı 

zamanda gerçek bir Müslümanlığın da yaşanmadığını, en acısının da içinde 

bulundukları acıklı duruma rağmen her bir İslam ülkesinin diğer İslam ülkelerine 
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liderlik etmeye çalıştığını, bu ülkelerin savundukları kendi gerçeklerini diğer İslam 

ülkelerine empoze etmeye çalıştıklarını bunun da İslam’a ve onun müntesiplerine 

zarardan başka bir şey vermediğini belirtmektedir. Örneğin her yıl Ramazan hilali 

konusundaki ihtilafın bu birlikteliğin olmayışının en bariz örneği olarak karşımızda 

durduğunu dile getirmektedir. İslam ülkelerinde asabiyet ve mezheb taassupçuluğunun 

ön planda olduğunu, bu bağlamda Suudi Arabistan’ın ‘Ben beytü’l haram’ın hadimi ve 

korucusuyum o halde gelin beni örnek alın ve beni takip edin.’ dediğini, Türkiye’nin 

‘Ben hilafetin son sahibiyim ve İslam’ın son kalesiyim.’ dediğini, İran’ın ‘Hak mezhep 

benim mezhebimdir, sizin ki batıldır, gelin bana uyun.’ dediğini aynı şekilde diğer İslam 

ülkelerinin de farklı gerekçelerle hep liderlik pozisyonunda olmak istediklerinden dolayı 

güçlü bir birlikteliğin gerçekleşemediğini söylemektedir. Bu birlik ve beraberliğin 

ancak Kur’an ve sünnete sıkı sıkıya bir bağlılıkla gerçekleşebileceğini belirtmektedir. 

Şeyh Zülküf’ün, siyasi liderlerdenmerhum Necmettin Erbakan’a özel bir saygısı 

ve teveccühü vardır.  O’nun Türkiye’deki Müslümanların uyanışına vesile olduğunu, 

Müslümanların hiçe sayıldığı bir pozisyondan dikkate alınan yani kısacası “adam yerine 

konulan” bir pozisyona ulaşmasına öncülük yapan bir şahsiyet olduğunu belirtir. Yine 

onun teşebbüsüyle kurulan D-8 projesiyle müslüman ülkeler arasında bir birliktelik 

oluşturma gayretlerinden övgüyle bahseder.  

Dergâhta müritlerle yaptığımız mülakatlarda tarîkatın siyaset ile olan ilişkisi 

üzerine sorduğumuz sorulara müritlerin büyük çoğunluğu; dergâhta kendilerine 

siyasetten uzak durmaları tavsiyesinde bulunulduğunu söylediler. Örneğin T. Ç. adlı 

mürit, “tarîkatın bir ahlak okulu, ilmin bir meyvesi mesabesinde” olduğunu dolayısıyla 

“ahlaki hiçbir kuralın tanınmadığı siyasetten uzak durulmasını” söylemiştir. Bunun yanı 

sıra yine mülakat yaptığımız H.E. adlı mürit ise, “tarîkatın ve dinîn siyasetin bizatihi 

kendisi” olduğunu söylemiştir. Delil olarak da “Peygamberin dinî konularda insanlara 

yol gösterdiği gibi bir devlet adamı olarak siyaset yaptığını da” ifade etmiştir. Fakat 

bunun da, “bugünkü yapılan siyaset gibi olmadığını” belirtmiştir. Dergâhta mülakat ve 

görüşme yaptığımız yönetici ve müritlerin parti ve partizanlık anlamında bir siyasi 

söylemlerinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendi deyimleriyle ülkenin yararına 

çalışan, İslam’a hizmet eden kim olursa olsun gerek parti olsun gerek kişi olsun herkese 

karşı bir minnet söz konusudur. 
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Ülkemizde din-siyaset ilişkisinin sıkı bir şekilde yaşandığı gerçeğini göz önünde 

bulundurursak seçim dönemlerine denk gelmişse özellikle bayramlarda her kesimden 

vatandaşın uğrak yeri olduğu için diğer tarîkat cemaatleri gibi Ali Sebtî Dergâhı da  

siyasetçilerin uğrak yeri olmaktadır. Siyasilerin tarîkat cemaatlerine yönelmelerinin 

yegane sebebi buraları bir oy deposu olarak görmeleridir. Yine hemen her seçim 

döneminde şeyh ve büyük aşiret ailelerinin toplum nezdinde büyük etkisi söz konusu 

olduğundan partilerin aday listelerinde bu ailelerden birilerini görmek her zaman 

mümkündür. Son yıllarda Sebtî ailesinin Elazığ kolundan olan fertlerin arasında siyasi 

bir birlikteliğin olmayışı ve dindar kimliğiyle bilinen bölge halkı tarafından ideolojik 

olarak benimsenmeyen partilerin safında yer almaları nedeniyle halk nezdinde itibar 

kaybına sebep olmuştur. Örneğin 2007 genel seçimlerinde, uzun yıllar milletvekilliği 

yapmış Ali Rıza Septioğlu’nun çocuklarından ailenin en büyüğü olan Fevzi Septioğlu 

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ailenin en küçüğü olan Faruk Septioğlu ise Ak Parti’den 

milletvekili adayı olmuş netice olarak Ak Parti’den aday gösterilen Faruk Septioğlu 

milletvekili seçilmiştir. 

Yine Palu’da daha önce Saadet Partisi’nden aday olan ve Ak Parti adayına karşı 

belediye başkanlığını kazanan Ali Rıza Septioğlu’nun çocuklarından Muhammet 

Septioğlu, 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye 

başkanlığına aday olmuş fakat bu sefer kazanan Ak Parti adayı olmuştur. Kardeşler 

arasındaki bu çekişme ve “milletvekili veya başkan seçileyim de nasıl ve nereden 

seçilmemin önemi yok” anlayışı halk nezdinde hoş karşılanmadığı gözükmektedir. 

Siyasi çekişmelerin içinde gözükmemeye çalışan dergâh, mecburi olarak bu seçimde 

aileden biri olan Muhammet Septioğlu’nu desteklemiştir fakat dindar kimliğiyle bilinen 

halk tercihini dindar olarak bilinen lider ve partinin adayından yana yaptığı 

görülmüştür. 

Bölgede eskiden genel ve yerel seçimlerde özellikle küçük yerleşim yerlerinde 

siyasi partiden ziyade aday olan kişinin soyu ve şahsiyeti dikkate alınmaktaydı ama son 

yıllarda seçmen arasında liderlik karizması çevresinde şekillenen bir tercih söz 

konusudur.  

 



93 
 

5.4.4. Eğitim ve Teknolojiye bakışları 

Eğitim ve teknolojiye dair görüşlerini sorduğumuz dergâhın şeyhi Zülküf Efendi, 

sadece dünyayı kazanmaya yönelik bir eğitimin insanlığa kurtuluş değil, felaket 

getireceğini, eğitim ve öğretimin hem bu dünyayı kazanmaya hem de öte dünyayı 

kazanmaya yönelik olması gerektiğini belirtir ve bu minvalde günümüz eğitim 

sisteminin insanları sırf bu dünyaya ait şeyleri elde etmeye ve mutluluğu sadece burada 

aramaya kanalize ettiği için de ortaya şükürsüz, sabırsız ve asi bir toplumun çıktığından 

bahseder.  

Kendisinin yaşadığı dönemin şartlarından dolayı herhangi bir resmi eğitim 

kurumundan faydalanamadığını söylemiştir. 1925’deki tekke ve zaviyelerin 

kapatılmasıyla neticelenen Şeyh Sait hadisesinden dolayı, ailenin yaşadığı tramvanın bir 

sonucu olarak resmi sistemin bütün kurumlarına karşı araya bir mesafe girdiğini, 

dolayısıyla babasının kendisini okula kayıt etmediğinden okula gidemediğini, ilkokul ve 

ortaokul diplomasını dışarıdan aldığını belirtmiştir. Zaten o dönemlerde okul ve 

öğretmenlerin sınırlı sayıda olduğunu, aynı zamanda devlet okullarındaki eğitimin 

tamamen laiklik ilkesi üzerine inşa edilmesinden dolayı dindar halkın bu okullara pek 

ilgi göstermediğini söylemiştir. Türkiye’de din eğitiminin iktidarların rengine göre 

şekillendiğini belirten Şeyh Zülküf, bugünkü eğitim sisteminin halkın talepleri 

doğrultusunda yeniden yapılandırılmaya çalışıldığını, bu minvalde birçok imam hatip 

okulunun açıldığını fakat bu seferde toplumdaki ifsadın, ortada bir nesil bırakmadığını 

dile getirmektedir.  

Buna gerekçe olarak da ilçede kız çocukları için açılmış bir imam hatip lisesinde 

meydana gelen uyuşturucu madde kullanımı hadisesini örnek göstermiştir. Uyuşturucu 

kullanımının dindar kimliğiyle bilinen bir ilçede dahi çocuk yaşlarda kullanılmaya 

başlandığını, en hazin olanın da bunun din eğitimi verilen okullara kadar girdiğini sitem 

ederek söylemiştir. Özellikle yediden yetmişe hemen herkesin elinde bulunan akıllı 

telefon kullanımına bağlı olarak tamamen farklı bir nesil ile karşı karşıya olduğumuzu, 

kendi torunlarından örnek vererek, bir nesil sonra bugünleri rahmetle arayacağımızı 

söylemektedir. İlgili ve yetkili kişilerin bu işe ciddi bir şekilde eğilmeleri gerektiğini, bu 

işlerin sadece yeni dinî eğitim kurumların sayılarının artırılmasıyla 

çözümlenemeyeceğini, bu kurumların içeriğinin daha kapsamlı, ciddi ve bu işlerden 
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anlayan yetkin kişilerin rehberliğinde olabileceğini söylemektedir. Özgürlük adı altında 

sunulan birçok unsurun gün be gün toplumu ciddi bir şekilde olumsuz yönden 

etkilediğini, erkeklerin kadınlaştığını, kadınların da erkekleştiği bir zaman diliminde 

yaşadıklarını ve bu durumun ahir zaman fitnelerinden olduğunu belirterek cümlesini 

“Allah akıbetimizi hayırlı kılsın.” şeklinde bir tazarru da bulunarak sonlandırmıştır.  

Dergâha bağlı Muradiye Eğitim Derneğinin Faaliyetleri 

Dergâhın eğitim faaliyetleri hem dergâhta hem de dergâha ait “Muradiye Eğitim 

Derneği”nde çocuklara yönelik klasik medrese usullerine göre dersler verilmektedir. 

Eskiden 20-25 öğrencinin yatılı olarak kaldığı dergâha ait medrese 28 Şubat sürecinde 

faaliyetleri akamete uğramıştır. Bugün Muradiye Eğitim Derneği olarak varlığını devam 

ettiren medrese eskisi gibi faal değildir. Buradaki eğitim faaliyetlerinde Zülküf 

Efendi’nin yaşlılığına bağlı rahatsızlığından dolayı derneğin faaliyetleriyle küçük oğlu 

Şemsettin Görür ilgilenmektedir. Ülkemizdeki kurumsallaşmış, devasa bütçeleri ve 

insan gücüyle hemen her alanda faaliyet gösteren tarîkat cemaatleri ile kıyaslanacak 

olursa, Sebtî Dergâh’ının bu konuda yapmış olduğu çalışmalar, yeterli sermaye ve 

nitelikli eleman sayısının yetersizliğinden dolayı onların çok gerisinde kalmasına sebep 

olmaktadır.  

Teknolojinin insanların hayrına kullanıldığında yararlı ve gerekli olduğunu, bunun 

dışında kullanılıcaksa zararlı ve günah olduğu belirtilir. Teknolojik cihazlar sayesinde 

“cehennemi cebimizde taşamaktayız” şeklinde bir tespitte bulunan Şeyh:  

“Eskiden sadece televizyon vardı ve bu melaneti almadığınızda kendinizi ve çocuklarınızı 

muhafaza edebilirdiniz fakat şimdi çıkan akıllı telefonlar cebimize kadar girdi. Çoluk çocuk 

herkesin elinde bu cihazlar var ve her türlü melanetin olduğu bu cihazlar sayesinde bütün zihinler 

kirlendi hala da kirlenmektedir.”  

şeklinde durumun ne kadar vahim bir hale geldiğini anlatmaya çalışmaktadır. 

Bununla beraber teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz 

dünyasında teknolojiden mümkün mertebe faydalanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu 

meyanda sosyal medya kanalları üzerinden oğul Şemsettin Görür tarafından açılmış 

olan“Şeyh Ali Sebtî Dergâhı” hesabı üzerinden dergâh, hem dış dünyaya tanıtılmakta 

hem de tebliğ amaçlı yapılan çalışmalar yayınlanmaktadır. 
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SONUÇ 

Ülkemizde faaliyet gösteren tarîkatlara baktığımızda bunların çoğunun Nakşî-

Halidî kökenli olduğunu görürüz. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde bir Osmanlı 

toprağı olan Irak’ın Süleymaniye şehrinde doğmuş Mevlânâ Halîd-i Bağdadî’nin 

öncülüğünde Nakşîbendi tarîkatının içinde müessesleşen Halîdilik ciddi anlamda etkin 

bir tarîkat haline gelmiştir. Hâlidîliği etkin kılan şüphesiz onun yönetim tabakasında 

bulunan kişileri nüfuzu altına almasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Nakşî-

Halidî tarîkatları daha belirgin ve baskın kılan bir diğer özellik de her şart ve koşulda 

kendi içlerinde barındırdığı dinamizm ve bir takım uygulamaları da gözardı edemeyiz. 

Nitekim inceleme konusu yaptığımız bir Nakşî-Halidî tarîkatı olan Şeyh Ali Sebtî 

Dergâhı uygulamaları ile bunun en güzel örneklerindendir. Örneğin dergâhta toplu 

olarak yapılan sohbetler haricinde, müritlerine rabıta ve zikir/vird uygulamarını belli bir 

mekân ve zamana bağlı kalmaksızın bireysel olarak da yapma olanağı sağlayarak şeyh-

mürit, dergâh-mürit ilişkisini her durum ve koşulda devam ettirme esnekliğine sahip 

olduğunu görebilmekteyiz. Nakşî-Halidî tarîkatlardaki bu esneklik diğer bazı katı 

kurallara sahip olan tarîkatlara göre varlıklarını günümüze kadar  sürdürmeye olanak 

sağlamıştır.  

Dinîn, toplumsal bir olgu olarak yaşanan din boyutunda ele alındığı bu çalışmada 

geleneksel tarîkât yapısını sürdürmeye çalışan “Palu Şeyh Ali Sebtî Dergâhı”nın bir 

tasavvufî kurum olmanın yanında toplumsal birlikteliği de sağlamaya çalışan bir görevi 

de icra etmektedir. Müritleri daha çok Bingöl yöresinden olan dergâh faaliyetlerini lokal 

düzeyde sürdürse de son yıllarda bayramlarda verdiği toplu yemekler vesilesiyle bir çok 

insanı bir araya getirmeyi başarmış ve bu şekilde daha tanınır hale gelmeye başlamıştır. 

Dergâhın şeyhi Zülküf Görür’ün son yıllarda devletin kanaat önderlerine yönelik 

organize ettiği programlara davet edilmesi, dergâhın yaptığı çalışmaları sosyal medya 

kanallar aracılığıyla yayınlaması da dergâhın tanınmasına vesile olan diğer bir unsurdur.  

Teşkilat yapısına baktığımızda şeyhin tek otorite olduğu bir hiyerarşik yapı söz 

konusudur. Peygamber soyundan gelinen “ırsi bağ” ve kurucu şeyhden geçtiğine 

inanılan kutsal güç “baraka” üzerine kurulan bu otorite babadan oğula devam 

ettirilmektedir. Bunun yanında bu mirası devam ettirebilmek için belli bir ilmi 
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müktesebata da sahip olmak gerekmektedir. Şeyh’in deyimiyle bu öyle kuru kuruya 

yapılabilecek bir iş değildir.  

Dergâhın hizmetini sürekli dergâhta kalan bir iki müridin yanısıra sohbet ve 

hatmenin olduğu günlerde dışarıdan gelen diğer müritler tarafından yapılmaktadır. 

Burada yapılan her iş, Şeyh’in isteğine göre ya da şeyhe danışılarak yapılmaktadır. 

Dergâhın şeyhi, dinî konular başta olmak üzere birçok konuda görüş ve önerilerine 

sıklıkla başvurulan bir şahsiyettir. Bölge halkı arasında resmi kurumlar yerine fıkhi 

meselelerden, diğer birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar bir tür otorite sayılan kişilere 

götürülmesi sıklıkla görülen bir olaydır.  

Dergâha kabul edilmek için özel bir tören yapılmamaktadır. Ancak mürit 

olabilmek ya da tarîkat almak için şeyhden tövbe/el almak gerekmektedir. Tövbe almak 

isteyen kişi manevi bir bağ oluşturmak şeyhin elini tutarak günahlarından dolayı tövbe, 

istiğfar eder ve bir daha günah işlememeye söz vererek tövbe etmiş olur. Şeyhin 

tabiriyle bu bir biattır ve Akabe ve Rıdvan biatlerine bir atıf olup tam bir teslimiyet 

içinde olmalıdır.  

Her tarîkatın kendine has bir takım özellikler mevcuttur. Bu özellikler kendinî 

diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Örneğin sakal bırakmak, cübbe, şalvar giymek 

veya ibadetlerde yapılan bazı uygulamalar ile bu kurumlar kendi kimliklerini 

oluştururlar. Sebtî dergâhında kendine özgü bir kıyafet şekli yoktur. Fakat dergâhın 

şeyhi bir topluluğun içinde varlığını belli edecek şekilde bir giyim kuşama sahiptir. 

Uzun boylu olan şeyh aynı zamanda uzun sakallıdır. Şeyh, bir ucunu sırtına saldığı uzun 

bir sarık bağlar, bunları cübbe ve şalvarı ile tamamlar. Bu görünüşüyle karşısındaki 

kişide bir saygınlık ve mübarek kişi hissi uyandırır. Müritler için belli bir kıyafet 

zorunluğu olmamakla birlikte genel olarak vücut hattını belli etmeyecek kıyafetler 

tercih edilmektedir. Belli bir yaşın üzerinde olan müritlerin büyük kısmı sakallı olup, 

takke ve şalvar giymektedirler. Yine kadın müritlerde de tıpkı erkek müritlerde olduğu 

gibi belli bir yaşın üzerinde olanlar siyah çarşaf giymektedirler. Genç bayan müritler 

arasında çarşaf giyenler olmakla birlikte uzun pardesü ya da manto da giyilmektedir. 

Zamanla değişen hayat şartları birçok anlayış ve alışkanlıkları değiştirdiği gibi giyim 

kuşam alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bununla beraber hem kendi gözlemlerimin hem 
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de mülakat yaptığımız dergâhın müritlerinin beyanları ışığında, eskiden dergâhta daha 

katı olan bazı kuralların esnetildiğini ve yumuşaltıldığını söyleyebiliriz.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi dergâhın belirgin giyim kuşam şekli olmamakla 

beraber son zamanlarda dergâhın şeyhi Zülküf Görür’ün yaşlılığına bağlı 

rahatsızlığından dolayı dergâhın işlerini idare eden oğul Şemsettin Görür, dergâha 

gelenlere yeşil takke dağıtmaktadır. Bunu da sosyal medya kanallarından, “bugün yeşil 

takke filankişiye nasip oldu” ya da “yüzüncü takkenin sahibi filankişiye oldu” şeklinde 

paylaşarak özellikle din ve diyanet ile arası olmayan, özellikle gençler arasında dergâha 

karşı bir sempati ve ilgi oluşturmayı amaçlamaktadır. Giyim kuşam ya da belli simge ve 

semboller üzerinden oluşturulan bu tarz uygulamalar grup kimliğinin oluşmasını 

sağlamaya yarayan unsurlandandır. Bu tür uygulamalar, dinî gruplarda sık görülen 

durumlardır.  

Dergâhın inanç yapısına baktığımızda sıkı sıkıya ehli sünnet itikatına bağlı bir 

inanç söz konusudur. Kendi tabirleriyle Kur’an ve sünnet esaslarının haricinde diğer 

inanç ve fikirlere itibar edilmemektedir. Ahir zamanda beklenen bir Mehdi/Mesih inancı 

ve şefaat inancı mevcut olup, bu konular ehli sünnet alimlerince nakledilen bilgiler 

ışığında değerlendirilmektedir. Allah’ın tek güç ve hakim olduğu tevhidçi görüşe sahip 

bir çizginin benimsendiği, Allah dışında beşeri sistemler tarafından konulan tüm 

kanunlar ve hükümler batıl sayılmaktadır. Allah ezeli ve ebedidir. O, insanı ve cinleri 

ancak kendisine kulluk etsin diye yarattı. Belli dönemlerde insanların içinden elçiler 

seçerek onların aracılığıyla muhataplarına görev ve sorumluluklarını hatırlatmıştır. 

O’nun çağrısına muhatap olan herkes bu çağrıya olumlu ya da olumsuz karşılık verme 

iradesine sahiptir. Bunun neticesinde Allah’ın buyruklarına uyanlar cennete uymayanlar 

ise cehenneme gideceklerdir.  

Mahlukatın içinde yaratılanların en şereflisi insandır. İnsan ile hayvanı ayırt eden 

en büyük özellik akıl melekesidir. İnsan bu özelliği ile diğer yarattıklardan ayrılır fakat 

aynı zamanda kimsenin üstlenmek istemediği ağır bir emaneti de üstlenmiş olduğundan 

işi çok zordur. İnsan öldükten sonra kabir hayatı denilen berzah hayatından sonra yeni 

bir dünyada tekrar dirilecek, amellerinden dolayı kurulan ilahi mahkemede hesaba 

çekilecek durumuna göre kendisine ceza ya da mükâfatla mukabele edilecektir. 
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Dergâhın ibadet ile ilgili ritüellerine bakacak olursak Sebtî dergâhının en dikkat  

çeken ritüellerinin başta sohbet olmak üzere sonra hatme ve rabıta (murakabe) olduğunu 

görmekteyiz. Bunun dışında mürit olanlara bölge halkının “tarîkat almak” dediği günlük 

virdler/zikirler verilmektedir. Sohbet, bir tebliğ metodudur ve herkese açıktır. Sebtî 

dergâhının özü mesabesinde olan bu sohbetlerde tıpkı İslam’ın ilk dönemlerinde Hz. 

Peygamber’in ashabından oluşturduğu sohbet halkalarında yaptığı gibi dinîn ahkâmı ve 

buyrukları anlatılmaktadır. Aslında sohbet halkaları ile tarîkatlar, tıpkı ilk dönemlerinde 

olduğu gibi din kurucusunun etrafında teşekkül etmiş ilk dinî cemaatlere bir atıftır. 

Tarîkat yolunda ilerlemek isteyen salik bu sohbetlerden sonra şeyhden tövbe alarak 

“hatme” ve “rabıta” halkalarına dahil olarak seyri süluk yolunda ilerlemeye çalışır. 

Sebtî dergâhında, hatme ve rabıta birlikte yapılmaktadır. Hatme ve rabıta toplu olarak 

yapılabildiği gibi bireysel olarak da yapılabilien ritüellerdir. Yine günlük çekilmesi için 

verilen virdler/zikirler ile yüce yaratıcı her daim kalbi (hafi) olarak zikredilir. Bu 

vesileyle kalb daima cilalanmış olur.  

Kulun yapması gereken farz ibadetler dışında yapılan ibadetler, kulu yaratıcısına 

daha da yaklaştıracak hem kalben hem de fikren daima Allah’ı aklında bulunduran kul, 

günahlara karşı bir kalkan oluşturmuş olacaktır. Ayrıca insan aciz bir kuldur, bir başına 

her türlü bela ve sıkıntıların üstesinden gelmesi zordur dolayısıyla bir şeyhe ya da 

mürşide bağlanırsa bu sıkıntılı anlarında ona yol gösterici rehber olacaktır. 

Tarîkat kurumlarında bir takım popüler dinî inanış uygulamalarını da 

görebilmekteyiz. Hatta bu yapıları bir nevi popüler dindarlığın birer tezahürü olarak da 

vasıflandırabiliriz. Bölge halkı özellikle hastalık, çocuk sahibi olmama, ailevi ve 

ekonomik sorunlar gibi konularda çözüm için gerekli imkânları ve kanalları 

bulamadığından bunları Allah’ın bir takım kullarına bahşettiğine inandıkları kutsallık 

atfettikleri şeyhler aracılığıyla çözmeye yönelmişlerdir. Şeyh, kendisine getirilen 

hastanın önce doktora götürülmesini tavsiye etmektedir. Şifayı verenin Allah olduğunu, 

doktor, ilaç ve duanın da buna birer vesile aracı olduğunu belirtmektedir. Şifa amaçlı 

kendisine getirilen hastanın iyileşmesi için Allah’a dua ettiğini ya da mutevası şifa 

amacıyla okunan ayet ve dualardan oluşan bir muska yazıp hastaya verdiğini 

söylemektedir. Bunun dışında herhangi bir uygulamalarının olmadığını özellikle 

belirtmiştir. 
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Yine Şeyhe büyük bir karizma ve saygınlık kazandıran keramet olgusu, dergâhın 

şeyhine göre varlığına inanılmakla birlikte asla bir ölçü değildir, önemli olan istikamet 

üzerinde olmaktır. Müritlerde keramete inandıklarını ve bunun Allah’ın veli kullarına 

has bir özellik olduğu belirtmişlerdir. Örneğin dergâhı karizmatik ve görünür kılan 

kurucu şeyh, Ali Sebtî’nin Allah’ın veli kullarından olduğuna inanılır ve onunla ilgili 

birçok keramet menkıbeleri anlatılmaktadır. Halkın “ziyaret” olarak adlandırdığı Şeyh 

Ali’nin türbe haline getirilen kabri, sadece tarîkat taraftarlarınca değil bölge halkı 

tarafından da sık  ziyaret edilen yerlerden biridir. Sıkıntıların çözümü olarak gidilen bu 

yerler, günümüz dünyasında halen seküler çözümlerin yanında psikolojik olarak 

rahatlama amacıyla sığınılacak bir yer olma özelliğini de sürdürmektedirler.  

Halkla iç içe olan ve varlığını devam ettirebilmeyi halkın desteğinden alan bu 

yapılar, halkın anlayacağı sade ve yalın bir dil kullanmaktadırlar. Halkın uhrevi ve 

dünyevi sıkıntılarının çözümünde psiko-sosyal yönden sağladığı destek onları halkın 

birer sığınağı haline getirmiştir. Nitekim bu tür yapılarda, halkla iç içe olmasından 

dolayı kitabi dindarlığın yanında popüler dindarlığının da görülmesi yaygın bir 

durumdur. Dergâhın mürit profiline baktığımızda daha çok orta yaş ve üstü kişilerin 

olduğunu görmekteyiz. Müritlerin çoğunluğu atalarından kalma bir geleneğin takipçileri 

olarak bu bağlılıklarnı sürdürmeye çalıştıklarını söylemişlerdir. Bu müritler dergâha 

sürekli gelmektedirler. İçlerinden bazıları kendilerini dergâha vakfetmişlerdir ve 

dergâhın hizmetini görmek için dönüşümlü olarak orada kalmaktadır. Dergâha sürekli 

gelen müritlerin haricinde kendi tabirleriyle feyizlenmek için arada bir gelenler de 

olmaktadır.  

Bölgede buna benzer kendine özgü yapıları, inançları ve ritüelleri olan, irili ufaklı 

birçok dergâh ve medrese bulunmaktadır. Bu yapılar birer ilim, irşad ve irfan merkezi 

olmanın yanında halkın bütünlüğünü sağlayan, onların dinî ve ahlaki yönden geliştiren 

birer mektep konumundadırlar. Son yıllarda dinî ve ahlaki çözülmelerin sonucunda bu 

manevi kurumlara olan ilginin azaldığına şahit olmaktayız. Bu ilgisizliğe neden olan 

diğer etken de bu yapıların temsil makamındaki kişilerin tutum ve davranışlarıdır. 

Gözlemlediğimiz kadarıyla halk artık eskisi gibi sadece “silsile” denilen peygambere 

dayanan soy bağına bakmamakta bunun yanında ilmi ve ahlaki faziletleri de dikkate 

almaktadır. Nitekim dergâhı görünür kılan, adını aldığı Şeyh Ali Sebtî, Hâlidî tarîkatın 
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geleneğine bağlı ilim ve irşad faaliyetleri yapmış biri olarak, yaşantısıyla sadece Palu’da 

değil geniş bir coğrafyada taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış bir şahsiyettir.  
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EKLER 

EK 1 

MÜLAKAT SORULARI 

Tarîkat içerisindeki şeyh ve mürit konumundaki kişilere ve tarîkat içerisinde olsun 

ya da olmasın dergâha gelen kişilere sorulacaktır.  

A. İnanç İle İlgili Sorular 

1. Allah’ın varlığına dair inancınızı bizimle paylaşabilir misiniz?  

2. Evrenin yaratılışı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

3. İnsana bakışınız nedir? İnsanın yaratılış amacı nedir?  

4. Kader ve kazaya dair inancınızı bizimle paylaşabilir misiniz?  

5. Cennet ve cehennemin varlığına dair inancınızı anlatabilir misiniz?  

 

6. Ahiret ve ahiretin mahiyetine dair inancınızı bizimle paylaşabilir misiniz? 

7. Kıyametten önce  “Ahir Zamanın” yaşanacağına ve Mesih/Mehdi’nin geleceğine 

dair inancınız var mı, şayet varsa bu inancınızın mahiyetini bizimle paylaşabilir 

misiniz?     

8. Mürşit ve mürşidi kâmilin özellikleri konusunda bize neler anlatabilir misiniz? 

Sizce bir mürşidi kâmile bağlanmak gerekiyor mu? Neden bir şeyhe bağlılık 

gösterdinîz? Mürşidi kâmil ve peygamberler arasında bir takım farklılıklar var 

mıdır? Şayet varsa bunlar nelerdir? 

9. Mucize ve kerâmetin tarîkatınız açısından anlamı nedir? Bu ikisi arasında 

herhangi bir fark görüyor musunuz?   

10.  Şefaate dair inancınız bizimle paylaşabilir misiniz? Kimler şefaat edebilir?  

B. İbadetler ve Pratikler İle İlgili Sorular 

a. Tarîkatın Virdleri, Hatm-i hacegan, Rabıta ve Zîkir Törenleri İle İlgili 

Sorular 



110 
 

1. Tarîkatınızın virtlerini bize anlatabilir misiniz? 

2. Tarîkatınızda hatm-i hacegan ve rabıta yapılıyor mu, şayet yapılıyorsa bireysel 

olarak mı yoksa toplu olarak mı yapılıyor, anlatabilir misiniz? 

3. Tarîkatınızda zîkir törenleri yapılıyor mu şayet yapılıyorsa nasıl yapılıyor, 

anlatabilir misiniz? Ayrıca bu zîkir törenlerini günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

şeklinde kategorize ediyor musunuz, şayet ediyorsanız bunları bize anlatabilir 

misiniz? 

b. Tarîkatın Diğer İbadet ve Pratiklerine Dair Sorular 

1. Tarîkat büyüklerinin  türbelerini ziyaret eder misiniz, buraları ziyaret ettiğinizde 

ne gibi uygulamalar yaparsınız, bu uygulamalar ile ilgili bize bilgi verebilir 

misiniz?  

2. Türbeler ziyaret edildiğinde, dileklerin gerçekleşmesi amacıyla tespih, asa vb. 

materyalleri türbeye sürme, türbeden ya da türbenin çevresinden taş toprak gibi 

materyalleri alma olayına dair görüşleriniz nedir?  

3. Tarîkat müntesipleri belirli bir kıyafet giyer mi, yüzük, kolye vb. gibi 

aksesuarlar taşır mı, şayet taşıyorlarsa bunlar hakkında bize bilgi verebilir 

misiniz? 

C. Cemaatin Yapısı İle İlgili Sorular 

1. Tarîkatınızın/Dergâhınız kendisini tam olarak nasıl adlandırmaktadır, 

bu adlandırmanın özel bir anlamı ve hikâyesi var mıdır? Dergâhınızın 

kuruluşundan bu yana yaşadığı tarihi süreci bize anlatabilir misiniz? 

2. Tarîkatınızın/Dergâhınız yapılanması ile ilgili bize bilgi verebilir 

misiniz? Dergâha ait gelir kaynakları nelerdir? 

3. Tarîkatınıza intisap edebilmek için bazı genel/özel şartları taşımak 

gerekiyor mu, gerekiyorsa bu şartları öğrenebilir miyiz? 

4. Tarîkatınız bulunduğu bölgelerde ne tür faaliyetler yürütmektedir? 
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5. Tarîkatınızın yapılanmasında kadınlar yer alıyor mu, ayrıca genel 

olarak kadın konusuna bakışınız ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? 

Tarîkat içerisinde yürütülen faaliyetlerde kadınların rolü nedir? 

6. Eğitimve teknoloji hakkında genel görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 

Bugünkü eğitim sisteminde yeterince dinî eğitime yer veriliyor mu? 

Sizce bu çalışmalar yeterli midir? 

7. Tarîkatınızın siyaset ilişkisi ile ilgili görüşlerini öğrenebilir miyiz? 

Tarîkatınızın bulunduğu bölgelerdeki seçimlerde desteklediği siyasi 

bir kişi ya da parti var mıdır, şayet varsa bu kişi ya da partilerde sizin 

açınızdan aranan özellikler ve kriterler nelerdir? 
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EK 2 

RESİMLER LİSTESİ 

Resim 5.1. Şeyh Ali Sebtî’nin Mevlânâ Halid-i Bağdadî’nin izni ile kardeşi Şeyh 

Mahmud Sahib’den aldığı icazetname  

 

Resim 5.2. Şeyh Ali Sebtî türbesinin dıştan görünüşü 
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Resim 5.3. Şeyh Ali Sebtî’nin kâbri 

 

 

Resim 5.4. Şeyh Zülküf Görür’ün gençlik ve şimdiki hali 
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Resim 5.5. Eski ve Yeni dergâh binası  

 

Resim 5.6. Şeyh Zülküf Görür’ün Molla Osman Mûkriyanî’den aldığı ilmi icazet 
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Resim 5.7. Şifa için Şeyh’e getirilen engelli bir kız çocuğu  

 

Resim 5.8. Şeyh Ali Sebtî türbesi sürekli ziyaret edilen bir yerdir. 
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Resim 5.9. Dergâhta yapılan faaliyetler 

 

Resim 5. 10. Şeyh’den tövbe alan müritler 
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Resim 5.11. Çekilecek virdler ve hibe edilecek isimler 

 

 

Resim 5.12. Hatme’de kullanılan taşlar 
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Resim 5.13.Diğer tarikat ve cemaatlerleyapılan karşılıklı ziyaretleşmeler 

 




