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Son yýllarda hýzlý bir geliþme kaydeden Osmanlý dönemi tasavvuf tarihi
araþtýrmalarý, önemli þahsiyetler üzerinde yapýlan çalýþmalarla artarak devam
etmektedir. Osmanlý tarihinin idarî ve askerî ayaklarýnýn tamamlayýcýsý kabul
edilen manevî hayat, önde gelen mutasavvýf kiþilikler tarafýndan baþarýyla
temsil edilmiþ, bu isimlerin ortaya koyduðu düþünce sistemleri, kuruluþun-
dan itibaren Osmanlý toplum hayatýnýn temellerini oluþturmuþtur. Bunlardan
bazýsý nispeten dar bir çevrede kabul görmüþ ise de, bazýsý daha geniþ toplu-
luklar tarafýndan benimsenmiþ, böylelikle etkisini daha hýzlý ve yaygýn biçimde
göstermiþtir.

Yazarýn yüksek lisans tezine konu olan Mehmed Emin Tokâdî’nin mensu-
bu bulunduðu Nakþbendîyye tarikatý da, tasavvuf tarihinin en önemli olu-
þumlarýndan biridir. Tarikatýn tarih içindeki seyri, tek düzelikten oldukça
uzaktýr ve farklý damarlarýn etkisi altýnda geliþen çeþitli dönüm noktalarýna
sahiptir. Buharalý mutasavvýf Bahaüddin Nakþbend ile baþlayan Nakþ-
bendîyye yolu Türkistan, Hindistan ve Anadolu’da pek çok kola sahip olmuþ-
tur. Tarikat Maveraünnehir’de Muhammed Parsâ ve Alâeddin Attar ile tanýn-
mýþ, Anadolu ve Ýstanbul’da ise Ubeydullah Ahrâr’ýn müridi Abdullah Ýlâhî
vesilesiyle yaygýnlýk kazanmýþtýr. On yedinci yüzyýlda tarikata farklý bir neþ-
ve katan Ýmam Rabbânî ile Tokâdî’nin de mensubu olduðu Müceddidîyye ko-
lu ortaya çýkmýþ, böylelikle tasavvuf düþüncesinin tartýþmalý meselesi “vah-
det-i vücûd”a alternatif olarak “vahdet-i þühûd” görüþü ileri sürülmüþtür. On
dokuzuncu yüzyýlýn dönüm noktasý Mevlânâ Hâlid-i Baðdâdî olmuþ, kapatý-
lan Bektaþî tekkelerinin þeyhliklerinin, bu kolun mensuplarýna verilmesi ise
kendilerine ayrý bir ehemmiyet kazandýrmýþtýr. Son olarak Muhammed Nu-
ru’l-Arabî Nakþi-Müceddidî yolunu Melamîlikle birleþtirmiþ, böylelikle genelde
Nakþilik, özelde Müceddidîlik farklý bir renge bürünmüþtür. Görüldüðü gibi
Nakþbendîyye, farklý olmakla birlikte, birbirini besleyen çeþitli unsurlarla
örülmüþ, böylece sürekli yenilenerek baþlangýcýndan günümüze kadar varlý-
ðýný devam ettirmiþtir.

Müceddidî kolunun önde gelen isimlerinden biri olan Mehmed Emin
Tokâdî’yi konu alan çalýþma “Önsöz”, iki bölüm, “Bibliyografya” ve “Ýn-
deks”ten oluþmaktadýr. “Birinci Bölüm” Tokâdî’nin hayatý, eserleri ve þahsi-
yetine ayrýlmýþtýr. Bu bölümde yazar Tokâdî’nin ailesi, eðitim hayatý, ülkenin
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çeþitli bölgelerine yaptýðý seyahatler, Müceddidîyye tarikine intisabý, tarikat

silsilesi ve þeyhlik dönemi ile ilgili gerekli bilgileri vermiþ, ardýndan kýsaca

ilmî ve edebî þahsiyeti hakkýnda bazý deðerlendirmelerde bulunmuþtur. Daha

sonra Tokâdî’nin eserlerine dair yeni bir baþlýk açarak müellife ait eser sayýsý

ile bu husustaki ihtilaflardan bahsetmiþ ve Tokâdî’ye atfedilen bazý keramet-

lerden örnekler sunmuþtur. “Ýkinci Bölüm”de ise Tokâdî’nin risaleleri Latin

harflerine çevrilmiþtir. Bu bölümde müellifin ikisi matbu, diðerleri yazma olan

yirmi risalesinin Latin harflerine çevrilmiþ metinleri yer almaktadýr. Ayrýca

metinlerde geçen ayet ve hadislerin tahricleri yapýlarak tercüme edilmeyenler

Türkçe’ye çevrilmiþtir.

Tokâdî, risalelerden ilki olan Ýrþâdü’s-sâlikîn’de itikadî bilgiler, esma-i

ilahî, murakabe, teveccüh ve rabýta gibi bazý tarikat adabýndan bahsetmiþ, ar-

dýndan Nakþibendî tarikinin on bir esasý ile ilgili açýklamalarda bulunmuþtur.

Ýkinci risale, söz konusu tarikatin yüceliði ile ona ait usul ve adab üzerine ya-

zýlmýþtýr. Üçüncü metin, dönemin problemli hususlarýndan biri olan sema ve

musikinin hükmü üzerine kaleme alýnmýþtýr. Fetvanýn “zaman, mekân, þu-

hur, büldan ve hâlât-ý sükkâna göre verilmesi gerektiðini” belirten Tokâdî, bu

husustaki ihtilaflý görüþlerin açýklamasýný yapmýþ; ardýndan bunlarýn hangi

amaçla icra edildiði ve nasýl bir neticeye sebep olduðunun da göz önünde bu-

lundurulmasýnýn önemine dikkat çekmiþtir. Tokâdî’nin bu tavrýnýn, Nakþi ta-

rikinin musikiye karþý benimsediði genel tavýrdan farklý olmasý; Hâfýz Post,

Itrî Çelebi, Küçük Müezzin Muhammed ve Yahya Nâzým Çelebi gibi üstatlar-

dan musiki eðitimi almasý ve zaman zaman icrada da bulunmasýnýn doðal bir

neticesidir. Bir sonraki risalede nefsin deðil, ruhun tasfiyesi esasýna mebni

bulunan Nakþibendî tarikatý ve bu tasfiyenin aþamalarý ele alýnmaktadýr. Bu-

rada ayrýntýlý bir þekilde izah edilen yedi makam sadr, kalp, rûh, sýr, hafi, kür-

si/hayret ve seyri billah isimleri ile zikredilir. Söz konusu risaleyi, yine Nak-

þibendî yolunun esaslarýný izah eden üç ayrý risale takip eder. Ardýndan bazý

mesnevi beyitlerinin þerhlerinin bulunduðu risale ile ruhun hakikatinden

bahseden bir diðer metin gelmektedir. Mutasavvýflarýn âlem anlayýþý, lâhut,

ceberut, melekût ve nâsût âlemleri; ruh, nefs, akýl ve cisim gibi konularý ele

alan bir sonraki risale tasavvuf düþüncesi bakýmýndan hayli önemli bir içeriðe

sahiptir. Bunu Ýslâm dininin tevhid düþüncesini izah eden ve kýyamet alamet-

lerinden bahseden kýsa bir risale takip eder. Yazar, bu metni iki bölüm hâlin-

de ele almýþ, ardýndan Tokâdî’nin vasiyetnamesi, bir nât-ý þerifi, hacegân sil-

silesine dair kaleme aldýðý bir kasidesi, bazý gazel, münacaat ve rubaîleri ile

müritlerine yazdýðý mektup ve tezkirelerini de Latin harflerine aktarmýþtýr.
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Müellifin son risalesinde, Gazâlî’nin Emânetullah adlý risalesinin tercümesi
yer almaktadýr. Ýnsanoðlunun çeþitli kuvvelerinden bahseden risalenin basit
bir tercümeden ibaret bulunmadýðýný belirten Þimþek, eserin son bölümünün
Tokâdî’nin tavsiyeleri ile þekillendiðini ve bu hâliyle telif-tercüme karýþýmý bir
içeriðe sahip olduðunu ifade etmektedir.

Görüldüðü gibi müellifin kaleme aldýðý risaleler genelde tasavvuf düþünce-
si, özelde ise Nakþi-Müceddidî tariki açýsýndan hayli önem taþýmaktadýr. Yine
bu metinler Osmanlý tarihinin belli bir dönemine ýþýk tutarak araþtýrmacýlara
yüzyýlýn tasavvuf anlayýþý ile ilgili çeþitli ipuçlarý sunmaktadýr. Nakþi-Müced-
didî yolunun tasavvufî düþünce sistemi ve seyr ü sülûk adabý üzerine yapý-
lacak çalýþmalarda öncelikli baþvuru kaynaðý olacak bu risalelerin, Latin harf-
lerine aktarýlarak dilimize kazandýrýlmasý önemli bir geliþmedir. Ancak Os-
manlýcanýn þekil itibarýyla anlamý deðiþtirebilecek farklý okumalara izin verdi-
ði bilinen bir gerçektir. Dolayýsýyla Latin harflerine aktarma çalýþmalarýnýn
okuyucu ve araþtýrmacýlar açýsýndan daha istifadeli olabilmesi için hayli titiz
çalýþmalara ihtiyaç duyulduðunu belirtmek gerekir. Yapýlan bazý incelemeler
eserin Latin harflerine aktarma konusunda birtakým eksikleri bulunduðunu
ve bu durumun daha dikkatli bir okumayý gerektirdiðini göstermektedir.

Eserin Tokâdî’nin hayatý ile ilgili bölümü, eldeki vesikalar dikkate alýndý-
ðýnda, doyurucu gözükmektedir. Ancak bölümün sonunda Tokâdî’nin genel-
de tasavvuf tarihi, özelde ise Nakþi- Müceddidî tariki çerçevesinde oynadýðý
rolden, kendisini bu alanda önemli kýlan hususlardan, özellikle de vahdet-i
vücûd ve vahdet-i þühûd meselelerine bakýþý ve varsa bu iki düþünce siste-
minin tarikat içindeki geliþimine etkisi gibi mevzulardan bahseden yeni bir
baþlýk açýlmasý, eser açýsýndan tamamlayýcý bir unsur olabilirdi. Zira biyogra-
fi çalýþmalarýnda bu yöntemin izlenmesi, araþtýrmayý deðerli kýlan hususu da-
ha net bir biçimde ortaya koymaktadýr.

Bununla birlikte çalýþma, ilgili kaynaklara ulaþýlarak Tokâdî’nin hayatý hak-
kýndaki bilimsel verilerin bir araya getirilmesi ve yine son derece mühim metin-
lerin Latin harflerine aktarýlmasý suretiyle bu alandaki boþluðun doldurulmasý
açýsýndan önem arz etmektedir. Diðer taraftan tasavvuf düþüncesi ile ilgili ben-
zeri araþtýrmalara þiddetle ihtiyaç duyulduðu bilinen bir gerçektir. Dolayýsýyla bu
yönde geliþtirilecek projeler, tasavvufun yazma eserler arasýnda gizli kalmýþ
vechesini akademik çalýþmalarla gün ýþýðýna çýkaracak ve düþünce tarihimizin
önemli bir parçasýný okuyucusuyla buluþturmaya hizmet edecektir.

Sema Özdemir
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