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u çalışma, Müştâkiyye dolayısıyla önemli bir mutasavvıf olan Müş-
tâk Baba’nın “Âsâr” diye bilinen eserini ilim dünyasına tanıtmaya
yöneliktir. Bugüne kadar eser hakkında hiçbir makalenin yazılmadığı

düşüncesinden hareketle böyle bir çalışma yapma gereği duyulmuştur. Eser,
uzun ve tasnifsiz olduğundan genel olarak bazı örneklemeler yapılarak eser
analiz edilmeye çalışılmıştır.

Müştâk Baba, h.1172 / m.1759 yılında Bitlis’te doğmuş olup gerçek adı,
Muhammed Mustafa’dır. Ancak mahlas olarak kullandığı “Müştâk” ile şöh-

Müştâk Baba (Ö. 1247/1831)’nın
“Âsâr” Adlı Eserinin Tasavvufî ve

Tarihî Muhtevasının Analizi

ÖÖZZEETT  Bu makalede XVIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIX. yüzyılın ilk yarısında Bitlis, Erzurum ve
İstanbul’da yaşamış ve Kâdirî Tarîkatı içinde Müştâkiyye şubesini kurmuş ve önemli bir mutasav-
vıf olan Müştâk Baba (ö.1242/1832)’nın kısaca “Âsâr” diye bilinen  “Âsâru’l- Müştâk ve Esrâru’l-
Uşşâk” adlı eserinden bahsedilmiştir. Müştâk Baba, hatırat niteliği de taşıyan bu eserde ailesi, ho-
caları, mürşid ve mürîdleri, birçok tarîkatın meşayihleri, kerâmetleri, zikir metotları hakkında bilgi
vermiştir. Özellikle Kâdirî ve Nakşibendî tarîkat mensuplarının birçok tasavvufî meselelere dair fi-
kirlerine yer verirken çağın hükümdarları ve hâkim şahsiyetlerinden de yeri geldikçe bahsetmiş-
tir. Müştâk Baba, eserinde günlük tarzında hem gündelik, hem de tarîkat hayatı içinde yaşadıklarını
özetlemiştir. Çalışma, giriş ile beraber dört ana başlıktan müteşekkildir. İlk olarak kısaca Müştâk Ba-
ba’nın hayatından bahsedilirken; ikinci başlıkta Âsâr’ın telif gayesi ve şekilsel içeriği ile ilgili bilgi-
ler verilmiştir. Üçüncü başlıkta “Âsâr” da geçen meselelere değinilmiş, tarihî ve tasavvufî şahsiyetler
ve kavramlar öz bir şekilde ele alınarak analiz edilmiştir. 
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AABBSSTTRRAACCTT  In this article we have talked about the distinguished sufi Mushtāq Baba, (d.1242/1832)
who lived in Bitlis, Erzurum and Istanbul and who was the founder of the branch of Mushtāqiye
of the Qādiriye Order and the writer of the book of “Āthāru’l- Mushtāq ve Esrāru’l- Ussāk” which
known as “Āthār”. This book is being considered as his memories, and Mushtāq Baba gave infor-
mation is about his family, masters, disciples and sufis of many cults, methods of remembrance and
miracle. Especially the mystical subjects and ideas the members of the Qādiri and Naqshbandi or-
ders were quoted by Mushtāq Baba, also with references to the sultans and rulers of this age.
Mushtāq Baba in the form of a diary summed up his daily and mystical experiences. This article con-
tains an introduction and four main titles. In the first title the life of Mushtāq Baba, in the second
title the purpose of “Āthār” and its construction, and in the third title subjects which mentioned in
“Āthār” were studied, together with historical, mystical figures and concepts being examined. 
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rete kavuşmuş ve bütün şiirlerinde bu mahlası kul-
lanmıştır. Mühründe de “Muhammed Mustafa
Müştâk-ı Dîdâr” yazılıdır.1 Ona “Müştâk Baba”
mahlasının Hoca Neş’et tarafından kendisine veril-
diği söylense de2 kendi ifadesine göre bu mahlasın
Bitlis’te Uryân Baba (ö. 1237/1822) tarafından ve-
rildiği anlaşılmaktadır.3 Müştâk Baba, seyahati gezip
görmeyi, konuşmayı, bilgi ve görgüsünü arttırmayı
seven birisidir. Bu yönüyle o, seyahatlerini yazma-
yan XIX. yüzyıl Evliyâ Çelebi’si konumundadır.
Kaynaklara göre dâima tâcı ve beraberinde on iki
dervîşiyle birlikte seyahat etmektedir.4

Müştâk Baba, kâdirîlik üzere seyr u sülûkünü
Hacı Hasan-ı Şirvânî’ (ö.1202/1787)’nin yanında ta-
mamladıktan sonra, usûlen ilk uzun seyahatini, al-
dığı manevî bir işaretle Bağdat’a gerçekleştirmiştir.5

Burada, kendisine Nakîbu’l-Eşrâf  tarafından hilâfet
ve ayrıca bir alem6 ile kırk dervîş verilmiştir.7 Ken-
disi Kâdirî Tarîkatı içinde Müştâkiyye şubesini kur-
duktan sonra h.1247/m.1831 yılında Muş’ta suikaste
uğrayarak şehit edilmiştir.8 Onun “Dîvân ve Âsar” is-
minde iki eseri günümüze kadar ulaşmıştır. Dîvan,
en bilinen eseridir. Hem tasavvuf hem de edebiyat
çevrelerinde oldukça tanınmıştır. Dîvân’ından gü-
nümüzde, beş adet Osmanlıca yazma ve bir de
matbu’ olmak üzere altı farklı nüsha bulunmaktadır.
Onun şiirleri9 ile tasavvufi anlayışı hakkında iki
farklı doktora tezi de kaleme alınmıştır.10

ESERİN NÜSHA TAVSİFİ VE YAZILIŞ AMACI

Kısa adı, Âsâr olan eser, nesih ve rik’a tarzıyla
yazma hâlindedir ve matbu nüshası bulunmamak-

tadır. Üç yazma nüsha, günümüze kadar ulaşmış-
tır. Bizim çalışmamıza esas aldığımız nüsha, İstan-
bul Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud
Efendi Bölümü, 2421 numarayla kayıtlıdır ve
130x80 mm. ölçülerindedir. Rik’a hattıyla yazılmış
olup meşinle ciltlenmiştir. Cetveller ve söz başları
ise kırmızı renkte on altı satırdan müteşekkil olup
beş yüz sayfa Arapça ve Osmanlıcadır.

Bir başka nüsha da Ankara Milli Kütüphane,
Yazma Eserler Bölümünde 06 Mil Yz B 1114 arşiv
numarası ve 1808 dvd numarasıyla kayıtlıdır. Bu
nüsha, 260x155-190 x 93 mm. ölçülerinde, 21 satır-
dan müteşekkil, 270 sayfadır. Nesih hattıyla yazılmış
olup kâğıdı, harf filigranlıdır. Şemseli, zencirekli, kö-
şebentli, kahverengi meşin ciltli, cetveller ve söz baş-
ları, kırmızı olup dili Arapça ve Osmanlıca’dır.

Son bir nüsha da Kahire’de Mısır Milli Kütüp-
hanesi’nde, Türkçe Yazmalar Koleksiyonu içinde-
dir rik’a tarzında hattı vardır. 21 satırdan
müteşekkil 99 yaprak ve 245x185 mm. ölçülerinde
olup yine dili Arapça ve Osmanlıca olduğu kayıt-
larda belirtilmektedir.

Çalışma esnasında Mısır’daki nüshaya ulaşıla-
mamıştır. Ankara Milli Kütüphanede bulunan nüs-
hada da yazıların bozuk, sayfaların karışık olması
sebebiyle kullanılamamıştır. Bundan dolayı sadece
Süleymaniye nüshası üzerinde çalışılmıştır. Müştâk
Baba’nın hayatını ve tasavvuf anlayışını ortaya
koyan biyografi niteliğindeki eser, XVIII. ve XIX.
Asır Bitlis, Erzurum ve İstanbul’daki gündelik hayat
ve tarîkat işleyişi hakkında bilgiler vermesi sebe-
biyle önem arz etmektedir. Müştâk Baba, aile köke-
ninden başlamak sûretiyle, çocukluğunu, başından
geçenleri, hocalarını, babasını, dedesini, amcalarını,
çocuklarını, tarîkatını, insanlarla olan ilişkilerini ve
ilginç olayları ayrıntısıyla birlikte kitabında anlat-
mıştır. Kitap, konularına göre belli bölümlere ayrıl-
mamıştır, düz yazı şeklinde yazılmıştır.

Kitabın içeriğine bakıldığında ise, Müştâk Ba-
ba’nın kitabın hemen girişine dua ederek başladığı11

ve kitap hakkında açıklama yaparak yazılma sebe-

1 Hüseyin V. Risâle-i Müştâkiyye. Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Kolek-
siyonu. No:06 Mil Yz A 3374. vr. 3a,7a.
2 Kemal G. Müştâk Baba Dîvânı. İstanbul; 1997. s.38.
3 Risâle-i Müştâkiyye. vr. 3b
4 Hüseyin V. Sefine-i Evliyâ. Çev: Mehmet A.-Ali Y. 1. Cilt. İstanbul; 2006.
s.157.
5 Risâle-i Müştâkiyye. vr. 3b-4a, 6b.
6 Arapça bayrak ve sancak demektir. Tekke bayraklarının alemlerinde “Yâ Ab-
dulkādir-i Geylânî” gibi tarîkat pîrlerinin isimleri yazılıdır. Bkz. Ethem C.
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul; 2004. s.47.
7 Risâle-i Müştâkiyye. vr.3b-4a,6b.
8 Risâle-i Müştâkiyye. vr. 7a. 
9 Edebi anlayışı hakkında daha fazla bilgi için bahsedilen şu çalışmaya bakıla-
bilir. Ahmet Doğan. Müştâk Baba, Hayatı ve Edebî Şahsiyeti. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Basılmamış Doktora
Tezi. Ankara; 1992. Ayrıca aynı tez kitap olarak da basılmıştır. Bk. Ahmet D.
Müştâk Baba. Ankara; 1995..
10 Hayatı ve tasavvufî anlayışı hakkında da şu çalışmalara bakılabilir. Bülent
Akot. Müştâk Baba, Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı. Ankara Üniv. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. Ankara; 2010. Bu tez aynı zamanda kitap
olarak da basılmıştır, bkz. Bülent A. Müştâk-ı Bitlisî. İstanbul; 2011.

11 Rahman ve Rahim olan Allah Teâla’nın adıyla başlarım. Bütün hamd, yüceler
yücesi ve rahmeti bol olan Rabbimize olsun. Aşk ve şevkle yüz binlerce salât ve
selam da O’nun sevgili ve kıymetli Resûlü olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e olsun.
Müştâk Baba. Âsâru’l-Müştâk Esrâru’l-Uşşâk. Süleymaniye Kütüphanesi Mah-
mud Efendi Bölümü. No: 2421. vr.1a. 
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bini de şöyle anlattığı görülür: “Ben, bütün acziyet
ve perişanlığımla, her şeyin sahibi olan Cenâb-ı Al-
lah’ın da yardımıyla bu güzel kitapta bahsi geçen
halktan ve değerli ilim ehlinden olan kimselerin söz,
fiil ve hallerinin her birine mürşid hazretlerinin de
onayıyla yer verdim. Ancak yirmi yedi bölümden
yedi bölüm düzeltilmiş. Yirmi bölüm tamamlanma-
mış haldeyken Erzurum valisi merhum Abdi Pa-
şa’nın önemli müderrislerinden ve tarîkat ehlinden
olan Seyyid Nuri Osman, bahsi geçen yirmi bölümü
tamamlamamı istedi. Bu tekliften sonra tekrar aşka
geldim. Kelamın en hayırlısı yerinde ve kısa olan ya-
pılmak istense de kelam, kelamı gerektirdi. Bu se-
beple yirmi bölüme ulaşıldı.  Çoğu bölümler,
düzensiz ve karışıktır. Yine de Allah Teâla’ya hamd
ederiz ki, O’nun yardımıyla bölümler tamamlandı.
Bu eser, Bitlis, Erzurum ve İstanbul şehirleri ile diğer
Rum şehirlerindeki Kâdirîyye ve Nakşîbendiyye
üzere dervîş soyundan olan evlatlarım ve bazen de
cevherden anlayan dostlarım için birer nüsha ha-
linde tebessüme ve hidayete vesile olsun diye ya-
zıldı. Bu eseri okuyacak saygıdeğer dostlarımdan rica
ve istirhamım odur ki, elden geldiği kadar gözden
kaçırmamaya çalışıldığı halde bu eserin bazı yerle-
rinde şaşırma halinden dolayı imla hataları kalmışsa
kusurumuza bakılmamasını temenni ederim. Bu ese-
rimiz, büyük bir şevk içinde günahkarların günah-
larından kurtulmalarına, âriflerin irfanlarını,
âşıkların aşklarını ziyadeleştirmelerine yardım eder.
Her bir yaprağı büyük bir imtihan, her bir sayfası da
kişinin nefsi için bir ayna yerindedir.”12

Görüldüğü üzere Müştâk Baba, kitabında halk-
tan ve değerli ilim ehlinden olan kimselerin söz, fiil
ve hallerinin her birine mürşid hazretlerinin de
onayıyla yer verdiğinden bahsetmiştir. Bu cümle-
ler, aslında kitabın içeriğini ve maksadını tam an-
lamıyla açıklamaktadır. Kendisi kitabında“Yirmi
yedi bölümden yedi bölüm düzeltilmiş. Yirmi
bölüm ise, tamamlanmamış. Daha sonra tamam-
lanmış” diye naklediyor. Ancak kitabın bölümlen-
dirilmesi tamamlanmamış olduğu, başlıklandırma-
nın da yapılmadığı ve akla geldiği şekliyle yazıldığı
görülmektedir. 

Bunun dışında kitabın girişinde okuyucuya la-
tife olsun diye “Arap Cariye” hikayesinden bahse-
der. Sonra Âsâr kitabının yazılışı ile ilgili olan gerçek
bir olayı anlatır. Bu olay vasıtasıyla Âsâr kitabının
önemini vurgulamaya çalışır.13 Sonrasında Âsâr ki-
tabını nasıl isimlendirdiğini anlatırken14 çeşitli ga-
zellere, na’tlara, münacâtlara, dualara yer verir ve
Geylanî hazretlerine de medhiyelerde bulunur.

13 Bu olay, kitapta kendi dilinden şu şekilde anlatılır: “Bir sabah çiftçilikle
uğraşan dindar bir sofu,  evime gelip, “Es-Selamu Aleykum ey Müştâk-ı Dîdâr!’
dedi. Buna karşılık ben de,  “Aleykumu’s-selam ey efendi!” diyerek selamını
alıp ayakta karşıladım ve tokalaştım. Gelen misafir, elimi bırakmayıp zorla
eğilip öpmeye saygısını göstermeye kalkıştı. Bunun üzerine ben de “bana böyle
davranman beni asilerden ve günahkârlardan yapar” diyerek bu davranışının
yanlış olduğunu söyleyip sebebini sordum. Misafir sofu, sorumuza cevap olarak
şöyle dedi: “Ey Müştâk-ı Dîdâr-ı Yâr! Eğer beni helal edersen sana bir müjdem
var. Dün gece senin telif ettiğin kitabın hakkında kardeşler arasında konuştuk.
İçimizden bazıları kitabı çok beğenip takdir ederken bazıları da “Müştâk boş bir
şairdir, onun böyle bir eser telif etmiş olması mümkün değildir, mübalağa
yapıyorlar boş yere övüyorlar” diyerek dudak büküp hakaret ettiler. Ancak
Allah (c.c.) biliyor ki ben, hiçbir söz söylemeyip sustum. Onlar gittikten sonra
uyudum ve rüyâda sen büyük, aynı zamanda gönül okşayan, özel bir bahçede
oturup bahsi geçen kitabı yazıyordun. Ama o cennet bahçesinin her bir du-
varında ve bütün ağaç yapraklarında da Âsâru’l-Müştâk ve Esrâru’l-Uşşâk
yazılmıştı. O bahçenin hizmetkârlarına bu işin nasıl olduğunu sorduğumda
bana, “bu güzel kitabın bir sayfasındaki bir lafız, Allah’ın rızasına uygun olduğu
için bahçenin her yerinde kitabın adı yazılıdır.” dediler.  Gerçekten sâdık bir
rüyâ gördükten sonra uykudan uyanıp size geldim” dedi.  Bunun üzerine ben
(Müştâk) de dedim ki, “siz mutasavvıf ve tarîkat ehlinden olduğunuz için ehl-
i tarîkatın gördüğü rüyâların manaları boş değildir. Bu rüyâ, kendi içinde
kerâmet eseri ve olağandışı bir mana taşımaktadır. Şimdi biz dahi tam bir inanç
ve ihlas ile gördüğümüz rüyâyı ruhlar alemini de kapsayan görünen ve görün-
meyen açılardan kabul ettiğimizde bu sâdık rüyâya benzer bir rüyâyı üstadım
kerametli Hoca Neş’et Baba (r.a.)’dan işitmiştim. Buyururlar ki, Firdevs-i Tûsî
hazretlerinin zamanında bir sofu varmış. Daima Firdevsî hazretlerinin dediko-
dusunu yaparlarmış. O esnalarda Firdevsî vefat ediyor. Bahsi geçen sofu bir
gece rüyâda merhum Firdevsî’yi Firdevs Cennetinde huriler ile zevk u sefa
içinde seyr u seyeran ediyorken görüyor. O anda Firdevsî sofuya sormuş: “Ey
sofu! Âlem-i dünyadasın, bana niçin kötü sözlerle hakaret ediyor, dedikodumu
yapıyorsun? Cevaben sofu demiş: “Sen dünyadayken güzel ömrünü Mecusîleri
övmeye yarayan Şehnâme’nin telifine sarf ettin. Bu hususta senin gıybetini ya-
parak sana manen eziyet ediyordum. Ancak sen nasıl olur da Firdevs Cen-
netinde huriler ile eğlenip cennetin nimetleriyle gününü gün edebilirsin.
Benim sana su-i zannım gereğince böyle olmamalıydın” dediğinde, Firdevsî
tebessüm edip buyurmuş: “Ey sofu! İslam dininde su-i zan caiz midir? Yahu
ben yazdığım kitap sayesinde bu büyük mükafatlara nail oldum. Ki o kitap,
senin beğenmeyip gıybet edip su-i zan ettiğin Şehname kitabıdır” demiş. Bu
menkıbeyi anlattığımda Neş’et Baba (ö.1222/1807) çok hoşlanıp, “Ey Müştâk!
İnşallah sen de bu telif ettiğin güzel kitap sebebiyle Allah Teâlâ’nın rızasına ve
irfan menzilinin sırlarına vasıl olursun” dedi. Sonra selamun aleykum deyip
gitti.” Âsâr. vr.3b-6a. 
14 Yine kendi ifadeleriyle şöyle söyler: “Biz yine kendi sözümüze gelelim dost-
lar! Bitlis şehrinde oturan devletli, kerâmetli, velâyetli, Gavsullahi’l A’zam,
Kutbullahi’l- Ekrem, Veliyyi’n- Nimet, Alem-i Meczub, Cezebat-ı Rahmanî ve
Vâkıf-ı Serâir-i Subhanî Ahlat şeyhi şöhretiyle şeyhlerin efendisi olan Uryanî
Baba (ö.1237/1822) Hazretlerinin bir gün ziyaretine gittim. Bu kitabın say-
falarını da koynuma koydum. Hayrolur niyetiyle, ne buyururlar diye huzu-
runa girip muhterem elleriyle buyur etmesini beklerken ayakta ellerimizi
bağlayıp konuşmasına odaklanarak kendine mahsus kelimelerle; “Otur kurban
aferin! Müştak koynunu yine cevherlerle doldurmuş” dedi. Ardından on dakika
sonra Âsar’ul Müştâk Esrâru’l-Uşşâk telaffuzuyla üç kere buyurmuşlardır.
Kitabı yazarken bulamadım yine mana âleminde rüyâda gördüm ki, “her kim
bu kitabı taşırsa insanlar arasında şirin yani tatlı olur” diye bana söylediler.
Acaba bu rüyâmız sahih mi değil mi hülyasıyla meşgul oldum. Bunun üzerine
bir üstadın huzuruna gidip izzet buldum. Birkaç defa tecrübe olundu ki, beni
sevenlerden bazıları bu kitaptan okuduklarının aynısının gerçekleştiğini iddia
ederek bana haber verdiler. Sonuçta kişi kendi yeteneğine göre samimiyetinin
karşılığını alır. Bu durumda tam bir ihlâs olmayınca karşılığını alması mümkün
değildir. İşte bu noktada Peygamber Efendimiz (s.)’in “Ameller niyetlere
göredir, herkes niyetinin karşılığını alır” (Buhârî Bedü’l-Vahy, 1.) hadîsi
karşılık bulacaktır.” Âsâr. vr.5b-6b. 
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ESERİN KAYNAKLARI

Müştâk Baba’nın eseri, bir hatırat niteliğinde ol-
duğu için âyet ve hadîsler dışında herhangi bir kay-
nağa müracat edilerek kaleme alınmamıştır. Âyet
ve hadîsleri konularına göre tasnif ettiğimizde;
âyetlerin on altı,15 hadîslerin de on üç16 konuda yo-
ğunlaştığını görmekteyiz. Müştâk Baba, bahsi
geçen hadîslerin sahih olmalarına büyük önem ver-
miştir. Genelde ahlakî mesajlar içeren ve nasihat
gayesi güden eserlerde mevcut olan zayıf ve mevzu
rivayetlere Âsâr’da çok az rastlanmıştır. Seçilen
âyet ve hadîsler konu başlıklarından da anlaşılacağı
üzere sistematik seçilmemiştir. Çoğunlukla ahlak
ve tasavvufla ilgili konular ağırlıkta olmakla bera-
ber; insanların itikatlarına cevap verebilecek ko-
nular tercih edilmiştir. Ayrıca menkıbeler
vasıtasıyla Müslümanlara günlük hayatta lazım
olan hukukî meseleler anlatılmıştır. Âsâr’da âyet ve
hadîs kaynaklarının dışında atıfta bulunmaması,
eserin müellifin gördüklerinden ve hissettiklerin-

den esinlenerek oluştuğunu göstermektedir. Ta-
savvufî meseleleri de hem akıl, hem de kalp yoluyla
yorumlayarak aktarmaktadır. O, daha çok tarîkat
hayatıyla ön plana çıkmaktadır. Psikolojik açıdan
da doğu menşeli âlimler, muhataplarını kendileri
gibi bilgi sahibi kabul ettikleri için, meseleleri izah
ederken klasik tanımlamaları geçerek, konuyu
daha ileri seviyede anlatmaya başlarlar. Bu açıdan
o da bu metotla eserini telif etmiştir. 

ESERİN TARİHÎ VE TASAVVUFÎ MUHTEVASI

TARİHÎ ŞAHSİYETLER

Müştâk Baba, çeşitli tarîkatlardan birçok meşayi-
hin hayatları, kerâmetleri, harikulade halleri ve vâ-
ridât-ı ilhamları da anlatmaya çalışır. Bunlar
arasında Mevlevî Tarîkatından Hoca Neş’et Baba
(ö.1222/1807) ve Hasan Sezaî (ö.1151/1738) ile
Nakşibendî Tarîkatından amcazâdesi de olan Şems-
i Bitlisî (ö.1200/1788), Uryân Baba (ö.1237/1822),
Abdulğafur Hoca (ö…?), Şeyhu’l-Ğarîb (ö…?) de

15 Bahsi edilen âyetler, konularına göre şu şekildedir:
Ahlak hakkında; 
Sen pek yüksek bir ahlak üzeresin. (Kalem 68/4.)
Ruhlar alemi hakkında; 
Rabbiniz değil miyim? (A’raf 7/172.)
Allah Teâla’nın kudreti hakkında;
“O, her şeyi kuşatmıştır, (Fussilet 41/54.); Allah Teâla’nın zâtından başka her şey
yok olacaktır, (Kasas 28/88.); Allah Teâla, gökleri ve yeri aydınlatan nur-
landırandır, (Nûr 24/ 35.); Göklerde ve yerde, Allah’tan başka gaybı bilen yok-
tur. (Neml 27/65.)
Peygamber Efendimiz (s.) hakkında;
O, kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. (Necm 53/ 3.)
Allah Teâla hakkında;
Her nereye yönelirseniz Allah Teâla, oradadır, (Bakara 2/115.) Rabbinin nime-
tine gelince, onu anlat da anlat. (Duhâ 93/11.)
Dünya ve âhiret hakkında; 
Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan et (Bakara 2/ 201.)
Allah dostları hakkında; 
Dikkat edin, Şüphesiz Allah’ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar, mahzun
da olmayacaklardır (Yûnus 10/62.)
Zan hakkında; 
Zandan çokça sakının, çünkü zan az bile olsa günahtır. (Hucûrat 49/12.)
İnsanın sorumluluğu hakkında;
Hiç kimse başkasının günahını çekmez (Fâtır 35/18.)
Amellerin gerekliliği hakkında; 
Siz, halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor munuz? (Bakara 2/44.)” 
16 Bahsi edilen hadîsler, konularına göre şu şekildedir:
Niyet ve amel hakkında; 
Ameller niyetlere göredir, herkes niyetinin karşılığını alır. (Buharî Bedü’l-Vahy.
1.; Müslim İmare. 155.; Ebu Davud Talak, 11.) 
Kalbin temizliği hakkında;
Şüphesiz ki bedende bir parça vardır; o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün
olur, bozuk olursa bedenin tamamı bozuk olur  Dikkat ediniz ki o kalptir ”
(Buhari İman. 39., Müslim Müsakat. 107., Ebu Davud Buyu’. 3., Tirmizî Buyu’.
1.)
Zikir meclislerinin önemi hakkında; 
“Sırf Allah’ı zikretmek için bir mecliste oturanları melekler halka çevirerek
kuşatırlar, ilâhi rahmet onları kaplar, üzerlerine sekîne iner.” (Müslim Zikir.
25,30.)

Resulullah’ı sevenler hakkında; 
“Hz. Peygamber (s.a.v.) kime ortak olursa varış yeri, mîzandır” (İbn Mâce Ticaret 1.)
İmanlı bir kalbin durumu hakkında; 
“Mü’min’in kalbi Allah’ın evidir. Mü’min’in kalbi Rahman’ın arş’ıdır. Mü’min’in
kalbi Allah’ın hazinesidir.” (Aclûnî. Keşfu’l-Hafâ. 2. Cilt. s.129-130.)
Tevbenin önemi hakkında; 
Günahından tevbe eden, günah işlememiş gibidir. (İbn Mâce Zühd. 31.) 
Fenâya ulaşanların durumu hakkında; 
Ben sevdiğim kullarımı evvela haleti beşeriyetten  uzak onu kendimde mahv
fenâ ederim. Sonra onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum. (Buharî
Rikak. 38.) 
Merhamet hakkında; 
Her kim sebep olup günahsız masumu validesinden  ayırır ise Hakk Teâla o kim-
seyi cennetinden  ve rahnetinden ayrı eder. (Ebu Dâvud Talâk. 35.)
Nefs terbiyesi hakkında; 
Ölmeden önce ölünüz.”(Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ. 2. Cilt. s.402. h.no: 2669.)
İlmin ve alimlerin önemi hakkında; 
Muhakkak âlimler, peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamberler, ne altın,
ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygam¬berler miras olarak, ancak ilim bırakır-
lar. Bu itibarla kim pey¬gamberlerin mirası olan ilmi elde ederse, tam bir hisse
almış olur. (İbn Mace Mukaddime. 17/223.; Tirmizî Kitabu'l-İlm. 19/2822.; Ebu
Davud Kitabu'l- İlm. 1/3641.) 
Âşığın durumu hakkında;
Her kim âşık olur ve aşkını gizler de iffet ve sabır gösterirse, Allah onu bağışlar
ve Cennete koyar. Bu şekilde rivâyet edilen ve hadis zannedilen bir söz vardır.
Ancak bu hem rivâyet, hem de dirâyet yönünden sağlam görülmemiş ve Resûlul-
lah’a yakıştırılamamıştır. Çünkü erkeğin bir kadına, ya da kadının bir erkeğe
âşık olması mecaz anlamda bir aşktır. Bir bakıma marazî bir haldir. Zîrâ bu, kalbi
Allah'tan boşaltıp, sevdiğine kaptırma, teslim etme ve ona kayıtsız şartsız boyun
eğme anlamını taşır. Hal böyle iken nasıl olur da Allah'ın hükmünü yüceltmek
için savaşırken şehid olanlara denk olabilir! Kaldı ki, aşkın helâl olanı bulun-
duğu gibi, haram olanı da olur. Böyle olunca, Resulullah Efendimizin ayırım
yapmadan, her âşık olup aşkını gizleyen ve iffetli olanı şehîd sayması nasıl
düşünülebilir. Geniş bilgi için bkz. İbn Kayyim el-Cevziyye. Zâdü’l-Me'âd. Haz:
İbrahim Türklü. 4. Cilt. İstanbul; 1989. s.76.
Hayrın önemi hakkında; 
Hayırlı işler görmekte acele ediniz” (Müslim Îmân. 186.; Tirmizî Fiten. 30.; İbn
Mâce İkâme. 78.)
Hayvanlar hakkında; 
Beş tane hayvan zararlıdır. Bunlar; fare, akrep, karga, yılan ve yırtıcı köpektir.”
(Buharî Bedu'l-Halk. 16.; Müslim Hac. 66-72.) 
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vardır. Ayrıca İsmail Fakirullah (ö.1146/1734), Er-
zurumlu İbrahim Hakkı (ö.1194/1780) Molla İbra-
him (ö…?) Musa el-Hamzevî (ö…?) Edhem Baba
(ö.1304/1887) Molla Mustafa (ö…?),17 Süleyman
Hoca (ö…?) ile yaşadığı çağın önemli mutasavvıf-
ları ve tarihi şahsiyetleri yer alırken eserinde her-
kes tarafından bilinen Hafız-ı Şirazî (ö.792/
1390)’den ve Geylanî (ö.561/1166)’den de bahis-
lere yer vermektedir. Müştâk Baba, kitabında ta-
rihi şahsiyetlerden bir tarih kitabı gibi sistematik
şekilde bahsetmez. Genel olarak yaşadıkları hatı-
ralardan ve duyduklarından yola çıkarak menkı-
belerle beraber anlatır. Çalışmamızın bu
aşamasında tarihî şahsiyetlerden bazılarını onun
eserinde anlattığı tarzda yaşadıkları olaylarla be-
raber anlatarak tarihî muhteva ortaya çıkarılmaya
çalışılacaktır. 

Molla Süleyman Hoca (ö…?)

Molla Süleyman Hoca, Müştâk Baba’nın dedesidir.
Dedesinin her zaman manalı sözler söyleyen, çoğu
zaman Kadı Beydavî (ö.685/1286)’nin tefsirini mu-
talaa eden,  fıkıh konusunda da gayet maharetli bi-
risi olarak tarif eder. Müştâk Baba’ya göre birçok
kimse onun keşf ve kerâmetlerini görmüştür. Bu
keşf durumlarından birisinde Molla Süleyman, ahir
ömürlerinde evine gitmeyi terk edip Alemdar Ca-
misi içinde bir hücre yaptırmış ve orada kalıyor-
muş. O sıralarda Müştâk, henüz buluğ çağında
değilmiş. O yılki Ramazan’ın son on gününde Müş-
tâk, Molla Süleyman Hoca ile beraber itikafa gir-
miş ve ilk gece uykuda ihtilam olmuş. Ancak yaşı
küçük olduğundan korkup gusle gidememiş. Sabır-
sız ve kararsız bir halde ifadeye sığmayacak dere-
cede üzülmüş. Bunun üzerine Molla Süleyman
Hoca hücresinde fener yakıp kerâmetle gelmiş. Ar-
dından Müştâk’ı azarlayarak gusül alması için mer-
hum Hacı Abdi’nin havuzuna götürmüş. Müştâk,
gusül abdesti alıp dedesinin yanına geldiğinde tek
kelime konuşamamış. Süleyman Hoca, ertesi gün
Müştâk’ı yanına çağırıp, “Sen çocuksun! Sen nerede
itikaf nerede? Var git validenin hizmetinde ol! di-
yerek evine geri göndermiş.18

Âsâr’da Molla Süleyman Hoca’nın bazen zor
meselelerde kadılar aciz kaldıklarında mahkeme
muhtarlarını gönderip meselelerini hemen hallet-
tiklerine dair örnekler verir. Özellikle bu açıdan
Molla Süleyman Hoca davacı hikayesinde çokça
övülmektedir. Bahsi geçen olay kendi dilinden şu
şekildedir: “Bir zaman birisinin vakıf davaları var-
mış. Davacı kişi cahillerden olduğundan sözle razı
olmayınca “şeriat hükmünü versin” deyip dedem
merhumu mahkemeye teklif etmişler. Dedem
mahkemeye gittiğinde Kadı Efendi dedemi karşıla-
yıp kendi yerinde oturtur.  Kadı Efendi, “davan
nedir, söyle!” dediğinde adam şöyle demiş: “Behey
efendim! Ben ne söyleyeyim. Ben bütün sözümü
bitirdim. Fakat benim dava edeceğim tek bir sözüm
kaldı. Devletli senin yanında oturup kadı oldu. Da-
vacı kadı olsa, yardımcısı Allah olur” dediğinde
mahkemedeki herkes çokça gülüşmüşler. Ardından
davacıya Süleyman Hoca şöyle cevap vermiştir: “Ey
azizim! Sen, şeyh dedemizin bu kadar kemalat sa-
hibi, keşf ve kerâmet ehlinden olup kendinden geç-
tiklerini mi ima edersin? Dinle azizim! O,
Muhammediyye sahibi Yazıcızade (k.s.) hazretle-
rinin muhabbet buyurduğu muhabbetullahtan ve
kendi arifanelerinden iki cihan muhabbetini elde
etmiş haldedir. Hemen o zât kendi anladığı ile
amel edip kullandığı için o gönül kabiliyet bulur.
O yere vahdaniyet tecelli etmeye layık olur. Hatta
kendi kendinden tamamıyla fânî ve Hz. Allah ile
bâki dost olur. Bir başka deyişle haller ancak mu-
karrabun olanlarda değişir.”19

Müştâk Baba’nın Molla Süleymanla ilgili ola-
rak başka bir övgü ifadesi de şu şekildedir: Seyyid
Hacı Abdulğafur Efendi (k.s.) hazretleri ve kera-
metli boğazı şişen Molla Ali Hoca (k.s.) aynı çağın
insanları olup gece ve gündüz her yerde beraber
dostluk ederek ledunnî sohbetleriyle şarap içmiş
gibi kendilerinden geçerlermiş. Bir gün kendini
bilmez, şeklen insan, ahlaken hayvan olan bir
adam bunların sohpetlerinde bulunup cevherler
saçan kemâle ulaştıran sohbetlerini dinleyip güya
eleştirilerini merhum olan dedemin babası Hacı
Abdulğafur Hoca’ya iletip şöyle demiş: “Efendim
senin bu buyurduğun kerâmet âyetleri içeren ke-

17 Âsâr. vr.4b-230b.
18 Âsâr. vr.57a-58a.  19 Âsâr. vr.58b-59a.   



limelerine sözümüz yok. Senin sülalene itikadı-
mız da çoktur. Lakin senden sonra senin oğulla-
rından biri yerini alacak olursa o kişi Süleyman
Efendi olmalıdır. Diğerlerinin niçin yanında ol-
duğunu anlayamıyoruz, tabi yine sen bilirsin” de-
diğinde o iki dost ve şan sahibi zâtlar, kendini
bilmez adamın sözünü hayretler içinde karşılaya-
rak kendi ellerine vurmak suretiyle şiddetli şe-
kilde gülmüşler. Sonra Hacı Abdulğafur (k.s.)
vecde gelip cezbe hali ve istiğrak içinde cevap bu-
yurmuşlar ki: “Benim oğlum Süleyman’ın iyilik-
leri diğer oğullarım Hasan ve Mahmud’un
kötülükleridir. Bunun üzerine Molla Ali Hoca
(k.s.) vecd ile “doğru söyledin” diye tasdik buyur-
muşlar. Bu sohpetten anlaşılan dedem Hacı Sü-
leyman Hoca, iyiler zümresindendir. Amcalarım,
varlıklarım Hacı Hasan Hoca ve kerametli Hacı
Mahmud Hoca Efendi de mukarreblerden oldu-
ğuna yani tâ ilk zamanlarında insanî olgunluğa
ulaştıklarına işaret ve ima buyurmuşlardır.”20

Hacı Abdulgafur Hoca (ö…?)

Âsâr’da bahsi geçen tarihi şahsiyetlerden bir baş-
kası da Müştâk Baba’nın dedesi Molla Süleyman
Hoca’nın babası olan Hacı Abdulgafur Hoca’dır.
Özellikle evlenmesinden ve Şems-i Bitlisî adıyla
bilinen oğlu Mahmud Hoca’nın doğumundan bah-
sedilmektedir. Şöyle ki; Abdulgafur Hoca’ya dostu
olan Molla Ali Hoca, “Hayırlı işler görmekte acele
ediniz”21 hadîs-i şerîfinden dolayı evlenmesi husu-
sunda çokça ısrar ediyorlarmış. Bunun üzerine Ab-
dulgafur Hoca da ona “Ey Hoca! Senin gibi
kıymetli bir zât, her zaman ve her an hayırlı işe
düşkün Sultan’dır. Benim bundan sonrasına sabır
ve gücümün kalmadığını görürsün. Bundan dolayı
hemen bu hafta Şerife hatun ile müşerref olma-
mıza yardım edip, gayrete gelmemiz için duada
bulunmanızı niyaz ederim.” dediğinde Molla Ali
Hoca, zarif ahlaklarının gereği olarak zarafet gös-
terip nezaketle şöyle cevap vermiş: ““Behey dos-
tum! Sen yirmi yedi yaşına gelip şu ana kadar
gerek pederiniz cennet mekan Molla Süleyman22

ve gerek bu sâdık sevenleriniz çaresizce birçok
defa evlenmenize çalışıp, ön ayak olup önem ver-
dik. Siz bizlere baş sallayıp alay edercesine red ce-
vabı verdiniz. Büyük sözlerle sözlerimize karşılık
buyurduğunuz “dostum” hitabı ile Allah Teâla’ya
hamd olsun ki, aşkın ve sevginin büyüklüğüne
mağlup olarak şimdiye kadar bana sahte payelerle
gizli sultan tabiriyle iltifatlarda bulundunuz. Şimdi
de şerbete gidip evlenmeden geldiniz. “Bilinen
dost şerbetine uğrayıp râzı ve ikna olmuşum.
Hemen Allah sana hayırlı hareket ve bereket ver-
sin” demiş. Bunun üzerine zarafet haliyle neza-
ketle Abdulgafur Hoca: ““Ben şerbete gittiğim gün
bahsi geçen kızın yaşını sorup henüz buluğ çağın-
dan daha küçük yaşta olduğunu haber almışım. Bu
surette küçük olduğundan yatak arkadaşım ve ha-
nımım olması için iki senenin geçmesine ihtiyacı
vardır. Zira o, biçare kızın evlenmeye gücü olma-
yacağını düşünüyorum. Ben bu vebale giremem”
der. Bunu duyan Molla Ali, Baki’nin “sen bilirsin”
dediği latifesinin manasında ağlayacak şekilde bir
gam ve eleme düşer. Abdulgafur Hoca, Molla
Ali’nin haline hürmet, aşk ve şevkine şefkat ve
merhamet ederek demiş: ““Korkma ey hoca! Sözle-
rim bir latifedir. Bahsi geçen kızın yaşı da artık bu-
luğa ulaşmıştır.” Bunun üzerine hemen o esnada
işe girişip hayırlı iş için uğraşıp himmet müjdesi
verip Şerife Hatun ile evlenirler. Evliliklerinden
Seyyyid Molla Mahmud Hoca, Hacı Hasan Hoca,
Seyyid Hacı Abdulkadir Hoca ve dedem Seyyid
Hacı Süleyman Hoca dünyaya gelmiştir.23

Abdulgafur Hocanın oğlu olan Seyyid Molla
Mahmud on sekiz yaşına geldiklerinde zahirî ve
batınî ilimlerle okuyup yazdığı zaman çağının al-
lamesi olmuş. On sekiz yaşında Kızıl Cami’de
Kürsü şeyhi olup çeşitli ilimlerle vaaz ve nasihat
edermiş. Akranları arasında parmakla gösterilip
nazar haktır sözü gerçek olup nazara maruz kala-
rak gençken vefat etmiş. Seyyid Molla Mahmud
vefat ettikten sonra Abdulgafur Hocanın ciğeri
Hz. Yakup misali hasret ateşi ile yanmış. Sabah ve
akşam matem içinde ağlayarak perişan olmuş. Ab-
dulgafur Hoca, bu haldeyken bir gece misal âle-

20 Âsâr. vr.122ab.
21 Müslim, Îmân 186; Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; İbn-i Mâce, İkâme 78.
22 Molla Süleyman ismi, Abdulgafur Hoca’nın hem babasının hem de toru-
nunun ismidir. 23 Âsâr. vr.164a-125b.
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minde pederleri cennet mekan Molla Süleyman
Baba (k.s.) ruhanî halleriyle kendisine buyurmuş-
lar: ““Ey oğlum! Evladına çok zaman üzüntün aşi-
kar olsa da Allah Teâla’ya hamd olsun ki, Mevlâ
sana diğer üç tane evlat vermiştir. Birbirinden fa-
ziletli ve birbirinden kâmil ve mükemmeldirler.
İnşallah hidayet yolunda ömürleri uzun olur.
İkinci olarak Cenab-ı Allah’tan niyazımızdır ki,
yakın zaman içinde İkinci Mahmud ismiyle bir
oğul da size versin ki, bütün evlatlarınızdan daha
iyi tıpkı büyük şeyh ve en büyük güneş misali alim
olsun” diye dua etmiş. Bu rüyalarından sonra uy-
kudan uyanıp olaydan haberdar olduklarında bu
rüyayı dostu olan Molla Ali Hoca hazretlerine se-
vinçli bir şekilde anlatmış. Molla Ali ona “sen bir
Mahmud için bunca zaman ağladın. Şimdi yine
İkinci Mahmud’un müjdesini alınca mutlu olmuş-
sun. Sen Mahmud’u isterdin buldun.”demiş. Sonra
oradaki sevenlerine Hoca, Mahmud’u arardı, Mah-
mud’u isterdi. Nice isterdi öylece buldu diye leta-
fet meşrebinin gereğiyle latifane zarafet ve
zarifane nezaket  buyurmuşlar. O esnalarda Şerife
Hatun, Allah’ın izni ile hamile olup bir müddet
geçtikten sonra bu İkinci Mahmud yani Şems-i
Bitlisî Sultan Hacı Mahmud Hoca (ö.1200/1788)
ruhlar âleminden bu dünyaya gelmiş. Kundakta
olduğu hallerde pederinin bakışlarıyla sarılmıştır.
Abdulgafur Hoca, büyük bir şefkat, muhabbet ve
hassasiyetle mübarek yüzlerini nurlu yüzüne sür-
müş. Sonra yine Sünnet-i Nebeviye üzere sağ ku-
lağına ezan okuyup ismini Mahmud koyduktan
sonra övgülerde bulunmuştur.24 Şems-i Bitlisî ola-
rak daha sonra şöhrete kavuşan Hacı Mahmud
Hoca, gerçekten çağının güneşi haline gelmiştir.25

Muhammed Şeref Han (ö…?)

Âsâr’da Bitlis beylerinden olan Muhammed Şeref
Han’dan26 ve Müştâk Baba’nın ona vermiş olduğu
cevaplardan bahsedilmektedir. Kendi dilinden an-
latacak olursak şu şekildedir: “Ben seyahat niye-
tiyle birkaç sene sefer ettikten sonra Bitlis’e akraba

ziyaretine gittim. Yine gitmek hülyalarındayken
şehrimizin hâkimi Veli Şemseddinzâde merhum
Muhammed Şeref Han hazretleriyle ve dervîşlerle
beraber dervîşlik yaptım. Sonra dervîşane sohbet-
lerinde bulundum. O da merhum Murad Paşa haz-
retlerine “Müştâk gurbetten gelmiş böyle ülfet
ehli, şöyle bilgi sahibi olmuş” diyerek beni güya
medh ettiklerinde Paşa da  bizi Muş’a davet  ede-
rek bir gün misafir etmek istediğini söyledi. Ar-
dından Şeref Han, bana hitaben “senin dedelerin
benim dedelerime hayır duasında ve hizmetle-
rinde olmuşlar. Sen de benim kitabet hizmetimde
olsan olmaz mı?” diye sorduklarında şöyle cevap
vermiş: “Efendim benim resmî işlerde maharetim
olmasa da buyurduğunuz üzere dedelerimizden
sizlere kitabetle hizmet etmişlerse ben de hizmet
ederim.  Ancak bütün hanedanınıza hayır dualarla
kelamlarımı yazdığım kamış kalemle yaptığım hiz-
met daha önceliklidir. Ben kaç seneden beri Os-
manlı soyu ile beraber oturup bazı ahlaklarıyla
ahlaklanmışım. Sizlere ve memleketimize dair ve
hanedan dervîşlerimize uygun hizmetler düşerse
kendimi esirgemem” diye sâdıkane taahhütlerde
bulundum. Ayrıca on altı sene sonuna kadar Tatar
gençler gibi menzil beygirlerine süvari olup bazen
İstanbul, bazen Arabistan, bazen Erzurum, bazen
Maden, bazen Van, Kars ve bazen de Kürt diya-
rında rüzgarlar estirerek hizmetler görerek gece ve
gündüz uğraştığım ikrar üzere sabittir.”27 Bu şe-
kilde Müştâk Baba, Şeref Han’ın verdiği görevi
reddetmiş. 

Ancak yaramaz ve hain kimselerin dedikodu-
larıyla merhum Han bunca hizmetlerimizi unutup
kırıcı kelimelerle merhametsizce kalp kırdıklarında
ben de bunca emeklerime acıyarak gayretin ateşi
ile hararetlenip Osmanlı ıstılahlı üzere kızıp öf-
keyle dedim: “Bak beyim! Benim dedelerim senin
dedelerine hayır dua etmiş ve hizmetlerinde ol-
muşlar. Birisine ricacı olduklarında geberecek laf-
zıyla rica ederlermiş. Hatta bir gün dedem, Hacı
Abdulğafur Hoca (k.s.) hazretlerinin fakir ihtiyar
bir dervişi varmış. Şalvarı eskiyip parça parça olup
fakir ihtiyar kış soğuğundan dolayı üşüyüp titrer-24 Âsâr. vr.166a-167b. 

25 Şems-i Bitlisî hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mehmed Kemal-Azmi Gün-
doğdu. Şems-i Bitlisî. Ankara; 1992.
26 Muhammed Şeref Han, “Şerefname” kitabının sahibi olan ve 16. Yüzyılda
yaşamış Şeref Han’ın torunudur. 27 Âsâr. vr.174b-175a. 



miş. Hoca (k.s.) onun halini görünce derhal dede-
niz merhum Kasım Ağa hazretlerine; “Benim azi-
zim sevgili ağam! Bu elinde mektup olan dervîş
ihtiyara merhamet ederek bir beyaz şalvar ver.”
diye yazıp gönderdiğinde ağa mektubu okutup,
“baş üstüne” deyip dervişe “git tarafımızdan veka-
leten hocamızın kerâmetli ellerini öp yarın senin
şalvarını ve bir miktar harçlığını da beraberinde
göndeririz” der. Dervîş, onun bu sözlerini gelip ho-
caya haber verir. Lakin ağa söz verdiklerini unutup
göndermemiş. Üç gün geçtikten sonra hoca öfke ile
yine iki kağıt paraya “ey ağa! senin sözün vade-i
kimyon gibi” mısrasını yazıp alt tarafında “Behey
geberecek! Şalvar nasıl oldu?” diye yazıp bir tale-
besiyle gönderir. Merhum Kasım Ağa hazretleri
verdiği söz hatırına gelip yanındaki memurları mu-
hatap alarak “Fesubhanallahi’l Azim Allah biliyor
ki unutmuşum. Korkum o ki, şimdi hocam bana gü-
cenmiştir” diye üzüldüğünde hizmetinde olan hiz-
metçilerin çoğu hayır söyleyerek demişler:
“Efendim hoca bilir bir şalvar değil belki Allah yo-
lunda bütün varlığını harca dese, sen harcarsın.
Ancak bu unuttuğunuzun hikmeti budur ki; galiba
o şalvara gelen dervîş iyi bir kimseymiş, şalvar ile
beraber bir kat elbise de vereceksin ki gidip bu şid-
detli kışta giyip sana hayır dua etsin.” dediklerinde
ağa hemen bir dervîşini pazara gönderir bir kat el-
bise aldırır. Sonra kendisi hocanın ziyaretine gider.
Bahsi geçen ihtiyar da orada hazırken hocanın hu-
zurunda dervîşe elbiseleri ve bir miktar harçlığı
verir. Bunun üzerine dervîş ve hoca mutlu olup ke-
yiflenerek ellerini açıp ağaya hayır duâ etmişler.
İşte benim paşam, benim efendim, alanlar böyle al-
mışlar. Kaldı ki, bu kıtmirden olan fakir, o haneda-
nın yani onun bir meşalesi ve gül bahçesi yani o
bağın bir gül handanı  ve sümbül reyhanı değilsem
de hele birisinin yeşil bir yaprağı olduğuma ne
şüphe vardır. Bu surette senin için geberecek laf-
zına bedel benim sana bunca güzel hizmetlerle veli
nimet efendim, sultanım, dediğim sana yetmez mi?
Canım azizim!” diyerek yanlarından ayrılıp evine
döner.28 Bu hatırası da onun vakur halinin en güzel
özeti olsa gerektir.

TASAVVUFÎ MUHTEVA

Müştâk Baba’nın Tarîkata İntisabı

Müştâk Baba, hatırat niteliğinde olan eserin ilk bö-
lümüne kendi tasavvufî eğitiminin nasıl başladığı ve
geliştiğini anlatarak başlamaktadır.29 Eserin deva-
mında mürşid arayışından bahsetmektedir. Müştâk,
mürşid ararken uzun seyahatler yapmış ve Bağdat,
Şam, Hicaz gibi şöhretli yerlerde bulunmuş, uzun
süre kendine uygun bir mürşid bulmaya çalışmıştır.
Bu seyahat ve eğitim esnasında ilahi aşk cezbelen-
mesi ve sulûk ateşiyle yanıp aklı başından gitmiş şe-
kilde yoksul, biçare ve perişan bir haldeyken
İstanbul’a gitmiştir. İrfan meclislerinde büyük Nak-
şibendî hocalarından fesahat, belağat dersi almıştır.
Ayrıca şairlerin sultanlarından olan kerâmetli Hoca
Neşet Baba30 (ö.1222/1807)’nın yanında nurundan
feyizlenerek üç sene miktarı çeşitli fennî ilimler, şiir
yazma ve mücahede derslerini tedris etmiştir.31

28 Âsâr. vr.175b-177a. 

29 Müştâk Baba, tasavvufî eğitiminin başladığı zamanları kitabında şu şekilde an-
latır: “Sahibimiz olana Allah’ın huzuruna rehbersiz ve kılavuzsuz varılması
mümkün değildir, imkansız olduğu da bilinmektedir. Seyr u sülûk ilmini bilmek
ve dervîşlikte ciddi şekilde karar kılmış olunması gerekir. Sonrasında tertemiz
kâmil bir yol göstericiye, yani kâmil bir mürşide ihtiyaç vardır. İrşad edecek olana
sıkı sıkıya bağlanmak gerekir. Bu süreç içinde ârif ve mürşid olana teslim olmuş
bir halde bir güneş, bir ârif, bir âlim olan amcazadem Hacı Mahmud Hoca Efendi
Şems-i Bitlisî (ö.1200/1788) hazretlerinin medresesine feyizlenmek üzere gittim.
Orada kendilerini yanındaki hizmet ve gönül ehli olanlarla beraber merhum ve
mağfur Abdulğâfur Efendi hazretleriyle baş başa vermiş  ilim tahsili yaparken
buldum. Bu ilmi faaliyet, Şems-i Bitlisî’nin şeriat ilimleriyle beraber hakikat il-
imlerini de tahsil ettirerek hem zâhir hem de bâtın ilimlerine hâkim olduğunun
da göstergesiydi. Ders bittikten sonra bana hitaben; “Mustafa oğlum! Bu zâhiri şe-
riat ilimlerini tahsil vasıtasıyla selam ve duaya en layık olan Resûlullah (s.a.v.)’ın
kelamını en güzel şekilde hakkıyla öğrenmek gerekir. Sonrasında onun o yüce
yoluna şerefli hallerine muttali olmak için birçok kimseye de gizli olarak görü-
nen ya da görünmeyen halleri de keşf yoluyla bâtınî ilimlerle elde etmek önem-
lidir. Ancak asıl önemli olan, Allah’a dost olmanın güzel hoşnutluğunu,
yakınlığını, sırdaşlığını ve yoldaşlığını kazanmaktır. Bir mürşidin seçkin hal-
ifeleri tarîkat kardeşlerindendir” şeklinde buyurdu. Sonrasında beni Rabbanî
alim, gerçek mürşid, gerçek klavuz ve Allah’a dost olan sultanlardan Şeyh Hacı
Hasan-ı Şirvanî (k.s.) efendimiz hazretlerinin hizmetine ve sevilen irşad edici so-
hbetlerine gönderdi. Bir müddet huzuruna giderek Rahmanî feyizlenmeler elde
ettim. Bu süreç içinde bir takım acayip kerâmet hallerine de mazhar oldum.
Ancak şeyh hazretlerinin kudsî cezbelenme halleri her zaman Cuma günü
gerçekleşmekteydi. Bu Rahmanî cezbelerin bereketiyle sâlikleri bir anda hemen
bir nefes ve bir bakışta irfan menzillerine ulaştırması pek mümkündü. Yine de
yedi mertebede isimleri tayin etmek suretiyle, sâliklerden bey’atlaşma, tac (kâdirî
tâcı) ve hırka giydirmek sûretiyle erbaine, halvete, riyâzete yönelmek ve iste-
mek mümkün değildi. Bundan dolayı bey’at ve hilafet için beni Bağdat mem-
leketinin pîrine havale ederek Hz. Rabbânî Kutub ve Samedanî Ğavs olan
şeyhimiz, mürşidimiz ve bütün evliyanın sultanı Seyyid Şeyh Abdulkâdir-i
Geylânî (k.s.) hazretlerinin sarayına girip yüz sür feyizlenmek gerekti. Geylanî
hazretlerinin temiz sülalelerinden olan kurtuluşa ermiş evlatlarına katılıp af ve
mağfirete mazhar olmuş merhum cennet mekan Seyyid Hacı Abdurrahman (k.s.)
hazretlerinin bey’at ve hilafet şeceresine nail olmak lazımdı. Bu şekilde nurlar
memleketine ve sırlar madenine muttali olarak kemale ermişlerden olmak
gerekti. Yüce ve mübarek belde olan Bağdat, evliyalığın zirvesinde zâhiren, bâtı-
nen Allah’a yakın ve irfanına sahipti.” Âsâr. vr. 15b,18a.  
30 Hoca Neşet, babası sürgündeyken Edirne’de h. 1148/m. 1735 yılında dünyaya
geldi. Asıl adı Süleyman’dır ve babası, III. Ahmed (ö. 1143/1730) ve I. Mah-
mud’a (ö. 1167/1754) musâhiblik  yaptığından “Musahib-i Şehriyârî” unvanıyla
bilinen Ahmed Refia Efendi’dir. Enderun’da yetişmiş olan babası, şiir ve mûsikî
ile ilgilenmiştir. Kendisi Mevlevî Tarîkatına mensup bir Mevlevî’dir. Daha fazla
bilgi için bkz. İsen M. Hoca Neş’et. DİA. 18. Cilt. İstanbul; 1998. s.191.
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Müştâk Baba, daha sonra Şems-i Bitlisî Sultan
Şeyh Hacı Mahmud Hoca (k.s.)’nın halifesi olan
Şeyh Muhammed Sadık Erzincanî (ö…?) Hazretle-
rinin huzuruna intisap etmek üzere gider. Sâdık Er-
zincanî, kendisine “Ey istekli talebe! Şairlerin
sultanı Hazreti Hoca Neşet Baba kardeşimizin
beyan buyurdukları gibidir. Ancak amcazâdeniz
Şems-i Bitlisî Efendimiz hazretlerinden bana bir sır
verildi. Sırlardan öyle bir sırdı ki, mâlik olduğum
ledunnî ilim, yani yabancıya karşı gizlenen, koru-
nan bir ilim ve Allah’a yakın olanlara, Allah ehline
verilen şerefli bir ilmi tahsil etmeye de memur ve
açıklamaya mecburdum. Bu Rabbânî ilim ve sırla-
rın kaynağı başlangıcı ve sonu fenâ’da yok olmak-
tır. Yani bekâ yurduna ulaşmaktır. Evveli cem’ul
cem, en sonundaki fark ise, cemi’den sonradır. Ey
azizim! Bu ilmi öğrenip amel edene insan-ı kâmil
derler. Bu sırdan yabancıların haberi olmamalıdır.
O kimseler topluma önderlik etmede ve irşad et-
mede muktedir olamazlar” diye uyarı ve nasihat-
lerde bulunup elinden tutup halvetlerine götürüp
iki gün halvette,,  altı gün de aynı meclislerde bulu-
nurlar. Beraber on sekiz gün uzlet-güzîn ve halvet-
nişîn olup çıktıktan sonra kâmil olgun bir ârif
hallerindeyken halk tabakasından kaygısız seyyah
bir adam “niye gam, elem, telaş ve sitem ediyorsu-
nuz” diye Müştâk’a nasihat ettikten sonra “oğlum
dünyada gam ve keder çekmeden vakti, anı yaşa-
malısın. Her anı anında, her saati saatinde, her günü
gününde yaşa, an bu andır.” Bu meşhur cümleleri
kendisine alışkanlık edinmesi gerektiğini söyler.32

Bu sözlere karşılık olarak Müştâk Baba da şöyle
cevap verir: “Her anda bir renk ve her nefeste bir
şekil ahenk vardır. Lakin yine alın rengimiz ahengi
bilinmez bir çılgın ve akılsız rezilane âşıklık maka-
mıdır. Âşıklıkta namaz ehli olarak âşık olunan ma-
kamda sarhoştur. Namazsız kul ise bir tarafta fesad
kaynağı şükürdar, beri tarafta üstat ve tatlı, başka
taraftan ferhat gibi âşık sevdalıdır. Bazısı da Mec-
nun, bazısı Leyla, bazısı Osmanlı, bazısı Subhanlı,
bazısı şarapla şaşkın olmuş halde fenâya ulaşır.
Böyle dehşetli karanlık, bazısı eğlence içinde beka
halleri ile vahdet ehli olarak yaşamaktadır. Bazısı

nefs-i emmmârede kırmızı renkte boş hevesler için-
dedir. Nefs-i levvâmede pişmanlıklar içinde, nefs-i
mülhimede ise sarı içinde ilhamdadır. Nefs-i mut-
mainnede yeşil içinde tatmin olmuştur. Nefs-i râzi-
yede ise bembeyaz bedende, nefs-i marziyede siyah
tonlu haldedir. Nefs-i kâmilede ise ruh halinde bel-
kide fatihlerin fatihi olarak garip bir ahlaka, acayip
bir nefs halinde dışında her kim varsa iştiyak ha-
linde olur. Ben dahi, bu gibi hallere günden güne
değişim geçirerek aklım fikrimle hayranlık içinde
ve bağlanmak suretiyle kalmışım. Benim efendim,
sen Cebrail’in yardımcısı Mikail gibisin. Arife tarif,
vasıflandırma, açıklama ve tahsil kabilindendir. “33

Müştâk Baba’nın mürşid arayışı yukarıda da
değindiğimiz üzere uzun sürmüştür. Bu arayışın
uzun sürmesinin sebebi, Müştâk Baba’nın tarîkat
ehline karşı eleştirel yaklaşımıdır. Ona göre tanı-
dığı tarîkat ehlinin büyük bir kısmı, işin hakkını
vermekten uzak kimselerdir. Onun bu yaklaşımı,
“kişi, kendinden daha üstün vasıfta ve ahlakta ola-
nın arkasında yürüyebilir” canlayışını hatırlatmak-
tadır. Bu arayışlar içindeki Müştâk, Hacı Hasan-ı
Şirvanî’ye (ö.1202/1787) mürîd olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hacı Hasan-ı Şirvanî, kâdirî şeyhi-
dir.34 Aralarındaki muhabbet de üst seviyededir. Bu
muhabbetlerine “Âsâr” kitabından bir diyaloğu ak-
tararak örnek verecek olursak: “Ben henüz çocuk-
ken Kur’ân eğitimi ile uğraşırdım. Pederim cennet
mekan İbrahim Efendi kızgın şekilde gelip beni
azarlayarak gaflet ve oyundan uzaklaştırdı. Sonra
ellerimi bağlayarak eve doğru götürüyordu. Bu sı-
rada ben de dört tarafa da bakıyor ve yakamı kur-
tarmaya çalışıyordum. O sırada Pir Efendimiz
Şirvanî, hücrelerinden gelip bahçelerine giderken
güzergahlarını değiştirerek irfan şarabının neşesi
ile sarhoş bir halde salınarak gelip pederime selam

31 Âsâr. vr.18b, 19a.
32 Âsâr. vr.19a.

33 Âsâr. vr.19b-20b.  
34 Yine kitabında Şirvânî’den şöyle bahsetmektedir.“Aziz efendimizin Şirvanî
nispetiyle isimlendirilmesinin sebebi, Van eyaletlerinden Şirvan adlı Kaza’nın
köylerinden İskambo adlı köyde Abdalzâde olarak tanınmıştır. Pederleri Abdal,
bahsi edilen köyden Bitlis’e hicret ederek ikamet etmeyi kararlaştırır. Alemdar
Mahallesindeki evlerini ve Tahşut adlı bahçeler içinde yazlıklarını satın alırlar.
Abdal efendi, bir zaman sonra evlenir. Abdal’ın dört çocuğu olur.  Bunlar,
sırasıyla Süleyman, İsmail, Hüseyin ve en küçük evladı da Hasan’dır. Kâmil
olan pirimiz dünyaya geldiklerinde nurlardan bir nur, sırlardan bir sırmış.
Hatta henüz çocukken birçok âşık-ı sadıkların sabırlarından daha sabırlı hal-
leri ile nice kimseleri kendilerine hayran bırakırlarmış. Ben (fakiriniz)  soh-
betlerinde hazır olduğum esnalarda pir efendimizin galiba yaşları seksene
ulaşmıştı. Ancak yine de öyle bir gönül ehli ve muhabbet kaynağı idi ki, bir
bakışta niceleri mest eder, bir tebessümle de çok kimseleri sarhoş ederdi” Âsâr.
vr.26ab.  



verdi. Sonrasında, pederime hitaben “bu masum
senin oğlun mudur? Niçin bağlı tutuyorsun?” diye
soru sordu. Bunun üzerine pederim de sorusuna
“Efendim! O, benim oğlumdur. Lakin çok heva ve
sevda halindedir. Her zaman nasihatlar ettimse de
sözümü dinlemeyip oyun ve eğlenceyi terk etmi-
yor” diye karşılık verdiğinde etkili Rahmanî bakış-
larıyla bana baktıktan sonra merhum pederime,
“Efendi! Bu masumu bana bağışla” diye buyurduk-
larında, pederim Şirvanî’nin bunun kabahatini
bana söyle” dediğini zannetti. Evliya olmalarına
hürmetten pederim ellerimi çözdüğünde hemen
Hz. Pîr, bana yakınlık göstererek elimi tutup Rah-
manî cezbe ile kahkahalar içinde gülerek “azar azar
beni cennet-i arifanda gözet” diye buyurup bıraktı.
Ben her zaman akranlarımın yanlarında zikirde
ilerledikçe Şeyh Hacı Hasan Efendimizin evliya ol-
duğuna hiç şüphem kalmamıştı. Zira beni vaktiyle
bir merhaleden kurtarıp azad edip yükseltmişti.
Her ne zaman yolda karşılaşsak saygı içerisinde
elini öpüp, ellerimi önümde bağlayarak ibadet ma-
kamında durur gibi karşısında dururdum. Kemal-i
cezbe-i istiğrakta bana bazen “oğlum gel gir gö-
züme” ve bazen “sen seni bilir misin?” Bazen
“oğlum Allah nerdedir?” diye de buyururlardı.35

Müştâk Baba, Şirvanî’ye olan muhabbetinden
önceki düşüncelerini ve ona intisabını da şu şekilde
anlatır: “Onbeş yaşına geldiğimde zahiri ilimlerin
öğrenilmesi ile uğraşıp zahiri âlimlerle sohbet et-
tikçe Hz. Pîr Hacı Hasan-ı Şirvanî Efendimizi bidat
ehli olarak görüp git gide inkara yaklaşıyor, hareket
ve muamelelerini yanlış zannediyordum. Bu zan ile
asilerden olduğumu bilemeyip istikamette oldu-
ğumu düşünerek beş sene evliyalığı inkar ve taassup
içindeyken bir gece rüyada gördüm ki, Pir Efendi-
miz, hücre-i saadetlerinde dervişlerinin terbiyesinde

bulunurlar. Fakir (ben) dahi huzuruna girmektey-
ken bana hitaben, “gel oğlum gel! İnkarı bırak ik-
rara (kabule) çalış, zâhiri bırak bâtına yapış, fazlını
bırak aslına kavuş!” diyerek başımdan başlayarak
sağa doğru mübarek ve kerâmetli ellerini gönlüme
indirip ince çorap incelediğinde bir miktar renkli
ipler çıkarıp yumak yumak yapıp gitti. Hemen uy-
kudan uyandığımda içimi şevk ile şevklenmiş vecd
haliyle huzur içinde buldum. Efendim yani Pir Haz-
retlerine karşı çirkin taassup ve inkarları tamamıyla
terk edip gafletten uzaklaşmak niyetiyle merhum
Hacı Abdi’nin havuzlarına gidip tevbe guslünü ger-
çekleştirdim. Ağlar halde etrafa bakarak müşahede
halinde iken merhum derviş Hüseyin o anda ortaya
çıkıp ben henüz söze başlamadan evvel beni şeyh
efendimizin ziyaretlerine götürmek istediğini söy-
ledi. Ben de ona “ne güzel vesile” dediğimde bahsi
geçen dervişin gözleri şaşkınlıkla açıldı. Bahsi geçen
adamı kendime rehber kabul edip beraber Pir’in hu-
zuruna girip mübarek zatlarıyla müşerref oldum.
Bizim kavuşmamızın sonrasında zikir merasimini
icra ederek günahlarımızın affına dua etti. Sonra
mübarek kerâmetli ellerini gönlüme bırakıp “Ey
oğlum Mustafa! Genç gönlünü batınî ilimlerle ter-
biye et ki batınî âlimlerin her bir sırları ilham yo-
luyla kalbine yansır. Sen de onlar gibi razı
olunanlardan olursun” diye buyurdu.36

Müştâk Baba, eserinde Şirvanî’nin hayatından
uzunca bahseder. Görüleceği üzere Müştâk Ba-
ba’nın hayatında tesiri olan en önemli mürşid Şir-
vanî’dir. Şirvânî, Kâdirî Tarîkatına mensup
olduğundan Müştâk’ın Kâdirî Tarîkatını benimse-
mesinde çok büyük payı olmuştur. Ayrıca Müş-
tâk’ın Kâdirîlik içinde Müştâkiyye şubesini ihdas
etmesinin de en büyük mimarı konumundadır. 

Tasavvufî Istılahlar

Müştâk Baba, Âsâr’da tasavvufî kavramları anlat-
maya seyr u sülûk’ten başlar. Onun anlayışında
seyr u sülûk, Allah Teâlâ’yı zikir, tefekkür ve âyet-
lerden feyzlenerek yönelmeyi ifade eder. Bütün
bunlar, sâliki Allah Teâlâ’ya yaklaştırır. Ona göre
sâlik, çeşitli kulluk ve itaat biçimleriyle, riyazet
hâlleriyle bir makamdan başka bir makama yükse-

35 Âsâr. vr. 28a, 29b.  Şirvânî ile başka bir diyaloğu ve şeyhe teslimiyetini de
şöyle anlatır: “Bir gün yolda yine karşılaşıp mübarek ellerini öperek el pençe
karşısında durduğumda mübarek asasıyla gönlüme işaret edip yine; “Benim
oğlum! Allah nerededir?” deyip geçti. Ben de “Hacı Hasan Efendimiz böyle
soruyor” diye validem merhumeye söylediğimde şöyle cevap verdi;  “Benim
oğlum eğer bir daha kendileri ile müşerref olduğunda yine soru sorar ve derlerse
Allah nerededir? Sen de söyle ki, Allah sendedir, senin gönlündedir. Sonra ne
cevap buyururlar ise gel bana söyle” dedi. Bir başka vakit yine yolda gördüğünde
yine karşılaşma ve selamlaşma merasiminden sonra sözleri ile müşerref
olduğumda aynı şekilde buyurdular: “Oğlum! Allah nerdedir?” Ben de cevap
verdim. “Allah sende senin gönlündedir” dediğimde tebessüm edip dedi: “Bu
senin cevabın değil. Bunu sana zahiri dişi ancak batını erkek biri öğretmiş” diye
buyurdu. Bkz. Âsâr. vr.29b-30a. Şirvânî burada, Müştâk Baba’nın annesini
kastetmektedir. 36 Âsâr. vr.30a, 32a.
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lir. Yetmiş bin makam arasında bazı ârifler onu elde
etmişlerdir. Bininci makamda sâlik bulunduğu ma-
kamdan diğerine, yani daha yüksek bir makama
geçmek, Allah Teâlâ’ya istiğrâka kadar yükselmek
ister ve Rabbi’ne istiğrâk arzusu doğar ve Rabbi’ne
ulaşmanın dışında hiçbir şeye iltifat etmez. İşte bu
noktada sâlik için seyr-i ilallâh yolu başlar.37 Müş-
tâk Baba, tasavvufî eğitim sürecinde mürşidin ge-
rekliliğini çokça vurgular. Mürşid olmaksızın
yapılan vera’nın fayda vermeyeceğini söyler. Bu
konuda şöyle bir hatıradan bahsetmektedir:
“Dedem merhum cennet mekan Hacı Süleyman
Hoca Efendi Hazretleri zahirî ilimlerin hepsini öğ-
renip tamamladıktan sonra ledunnî ilim tarafına
meyleder. Ancak bu batınî (tasavvufî) ilimlerin
izinsiz ve rehbersiz öğrenilemeyeceğini anlar. Zo-
runlu olarak kâmil bir mürşid bulup tâbi olmaya
niyet eder. Ancak hangi şeyhe gitmiş ise hepsini de
zahirî ilimlerle kıyaslayıp  akla aykırı ve eksik
bulup el vermeyip tabi olmaz. Kendisi gerçek bir
şeyh vasıtası ile tarîkat sırlarını öğrenmeye tama-
mıyla niyet eder. Tasavvufî kitapları mutaala edip
okurlar. Hatta bana İmam-ı Ğazzâlî  hazretlerinin
Kimyâ-ı Saadet adlı  kitabını okutup “İhya-ı Ulum
ile amel et” 38 diye de buyurduklarını söyler.

Kâdirîlik içinde Müştâkiyye şubesini kuran
Müştâk Baba, zikir metodu olarak, âşıkâne zikret-
tikleri, semâ‘ yaptıkları, ancak bu semâların Mevl-
evîler gibi değil de “cehren darb-ı zikr ile sıçraya
sıçraya pek vecd-i avâre” ile olduğu ve bu nedenle
Kâdirîler arasında Müştâkîler adıyla ayrı bir şube
gibi ünlendikleri de bilinmektedir.39 Müştâk Baba,
eserinde tarîkatında yaptığı günlük zikrinden de
bahsetmiştir.40 Bu yeni zikir metoduyla diğer Kâ-
dirî şubelerinden ayrılmaktadır. Ayrıca bu yeni
zikir metodu, onun Mevlevî geleneğinden de kop-
madığını göstermektedir. Kadirî-Mevlevî ortak an-
layışını temsil etmesi bakımından Müştâk Baba,
özel bir konuma sahiptir. Bunun yanında Müştâ-
kiyye aracılığıyla özellikle İstanbul’a göç etmiş orta
tabaka Doğulu insan nüfusunu, şehir kültürüyle
kaynaştırmıştır.41

Müştâk Baba, eserinde tasavvufî açıdan insan-
ları kategorize etmeye çalışır. Ona göre insanlar üç
kısımdır. “Birinci kısım, dünyayı talep edenlerdir.
İkinci kısım korkaklar da ahiret ve cennet talipleri-
dirler. Bunlar, zâhid haldedirler şarabın lezzetinden
bahsederler. Ancak bunlar Allah Teâla’nın cemalini
görmeye talip olmayıp, bahçe sahibini bilmeyip
hemen bağa hayran şekilde kusur içinde gılman ve
huri peşindedirler. Allah aşkı ve şevkinden uzaktır-
lar ve istememektedirler. Cennet için günlerce çeşit
çeşit ibadet ve riyazet yaparlar. Yani cennetin kulları
gibidirler. Üçüncü kısım da Allah’ı talep edenlerdir.
Bunlar, mücahede kuvveti ile kalplerini temzileyip
keşf sahibi ve kerâmet ehlidirler.” der.42

Müştâk Baba yukarıda da değindiğimiz üzere
İstanbul’da bulunduğu sıralarda, Hoca Neş’et
Efendi (ö. 1222/1807)’nin rahle-i tedrisinde de bu-
lunmuş, ondan Hadîs-i Şerîf ve Mesnevî okumuştu.
Bu zâtın şiirdeki kudretine işaret etmek için
Âsâr’da ona “Sultânu’ş-Şuarâ” lâkabını da vermekte
olup ona son derece bağlıdır.43 Bağlılığını şöyle dile
getirir.

Şâh-ı iklim-i sühan olmaz idin ey Müştâk
Olmasaydı himem-i Hazret-i Hoca Neş’et44

Müştâk Baba, Hoca Neş’et’ten aldığı, Mesnevî
dersleri sayesinde, Mesnevî üzerinde ihtisas kaza-
nır. Mesnevî okuyan bir ârif olması hasebiyle, Hz.
Mevlânâ’yı da derinlemesine inceleyen Müştâk
Baba, gerçek manada bir Mevlânâ hayranıdır.
Onun hakkında şu şiiri yazarak, ona olan sevgisini
de dile getirir.

Ney-i dem-hâl ile zeyn oldu semâ-hâne-i ışk
Oldu sana arz u semâ, hânkâh-ı Mevlânâ
Ya’ni hem-nâm hudâvend-i Celâleddîn’in
Erzen-i Rûma şeref-bahş olup müjde-resâ45

Müştâk Baba, tasavvufî meseleleri de şiir yar-
dımıyla anlatmayı seven birisidir. Dîvân’ın dışında
“Âsâr”da da bu duruma rastlamak mümkündür.
Kendi şiirini Kur’ân’ın sırlarına ulaştıran, manayı
içinde gizleyen olarak nitelendiriyor. Ona göre şiir

37 Âsâr. vr.72a-80b.
38 Âsâr. vr.71a-72a.
39 Risâle-i Müştakiyye. vr.8a-10b.
40 Âsâr. vr.124a.

41 Ekrem I. Kâdirîlik. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. 5. Cilt. İstanbul;
s.373-379.
42 Âsâr. vr.59b-60a.
43 Âsâr. vr.19b.  
44 Müştâk Baba. Dîvân-ı Müştâk. Kişisel Kütüphanemizdeki Yazma Nüsha. vr.8a. 
45 Dîvân-ı Müştâk. vr.14b.



vasıtasıyla gönül, kendinden geçer. Şiir, dinleyen
kişi, Rabbi’nden feyz alarak kulluğunun bilincine
vakıf olur.  Ayrıca şiir, gönülden geçenleri rahat bir
şekilde ifade etmeyi sağlar. Dîvanında da geçen;    

Dile geldikçe feyz-i Rabbânî
Söylerim bî-hicâbdır nazmım46

mısraları buna örnek teşkil etmektedir. Ona
göre şiirin asıl gayesi, Allah Teâlâ’ya yakınlaşmak-
tır. Bu açıdan münâcâtlara geniş yer vermiştir.
Âsâr’da geçen;

Fail-i Muhtâr 
Hem Gâfûr ve Gaffâr 
Hem Sâtir ve Settâr 
Hem Kahhâr 

Şûd ârif ve marûf 
Bûd vâsıf mavsûf 
Şud kâşif ve makşûf 
Bud fâtih meftûh47

mısraları bunu göstermektedir.

Bunun yanında Müştâk Baba, bütün dünyaya
gönül penceresinden bakmaktadır. Gönüle hitaben
aşağıda Âsâr’da geçen mısralarında da bunu göre-
biliriz.

Bir kez ol âgah gönül 
Ey yüce dergâh gönül
Taht-ı şahinşâh gönül
Sendedir Allah gönül

Matlab-i a’la gönül
Vâlih ve hayran gönül
Hasta-i hicrân gönül
Sîne-i suzân gönül

Dîdesi giryân gönül
Ağlaya ağlaya âfakı dolaştın 
Nice bin renge bulaştın
Âkıbet-i âşıkla savaştın
Hele Leylâ’ya ulaştın 
Gözün aç ey dil-i şeydâ
Ey gönül hazreti Canan’ı seversin 
Gözün aç bak gönül

Sahibu’l- eşvâk gönül
Hemdem uşşâk gönül
Mahrem-i Müştâk gönül
Âşık-ı Hallâk gönül 48

Âsâr’da Allah aşkı ile peygamber aşkını kendi
gönlüne hitap ederek anlatmaktadır. Şiir yazma se-
bebinin Allah’a ve Resûlü’ne ulaşma sevdasıyla ol-
duğunu açıkça dile getirmektedir. Özellikle
şiirlerinde Allah Teâlâ’ya olan kurbiyeti münacat-
larında açık şekilde görülmektedir. Âsâr’da geçen
münacâtlardan birisi de şu şekildedir:

Teklife ne hacet ey Dilâra
Dîdarına muntazır ahibbâ
Arz ile cemalin kıl tecellâ
Sermest-i visâl olup ser abâ49

Bunun dışında Peygamber sevgisinin de
Âsâr’da na’tlar vasıtasıyla işlendiğini görmekteyiz. 

Mesela;
Meded ey Şah-ı Rusûl mefhâr-ı külli kân-ı atâ
Meded ey Şems-i Duhâ nur-ı Hüdâ Bedr-i dücâ
Meded ey Seyyid-i kevneyn  Resûl-i sakâleyn 
Meded ey cedd-i Hüseyn server-i ceyş-i şühedâ

Meded ey hulk-i azîm tab-ı selîm dürr-i yetîm
Meded ey gevher-i gencine-i esrâr-ı Hudâ 
Meded ey şem’i ziyâ küster-i bezm-i lâhut 
Meded ey meş’ale- i şa’şaa pirâ-yı verâ

Ey nebiyyi Arabî pâdişah-ı Rûm u Acem
Vey Habîb-i Medenî şâhid-i şehr-i Batha
Aşk-ı pâkinle feleklerde melekler her ân
Zühre-veş raksa girer şevkle hep ehl-i semâ

Hâtır-ı pâkin içün Âdem’e oldı ikrâm
Ve nefahtu fihi min rûhî buyurdu Mevlâ
İsmini vird-i zebân etmek ile Nûh-ı necâ
Etdi tûfan-ı belâda nice bin zevk u safâ 50 na’t-

ı şerîf bunun en bariz örneğidir.

Sonuçta Müştâk Baba eserinde birçok şiir ve
menkıbeden bahsetmektedir. O, bu şiirler menkı-
beler vasıtasıyla, nasihat vermeye çalışır. Bu yö-
nüyle Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (ö. 672/1273)’nin

46 Dîvân-ı Müştâk. vr.29b.
47 Âsâr. vr.6b.

48 Âsâr. vr.7ab.
49 Âsâr. vr.8b.
50 Âsâr. vr.9a.
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Mesnevî kitabında uyguladığı metotla benzerlik arz
etmektedir.51 Özellikle tarihi şahsiyetler anlatılır-
ken bu metoda sıkça başvurmuştur. 

Âsâr’da Anlatılan Kerâmetler

Müştâk Baba Âsâr’da Hacı Hasn-ı Şirvanî
(ö1202/1787) ve onun hocası olan Kâdirî şeyhi Şeyh
Abdulcelil-i Bitlisî (ö.1160/1747) hakkında birçok
kerâmetten bahseder. Şeyh Abdulcelil-i Bitlisî ve
Şirvanî kerâmet sahibi kimselerdir. Bu şahsiyetler
hakkındaki kerâmetler bugüne kadar dile getiril-
memiştir. Bunlardan ikisi onun dilinden şöyledir:

aa))  ŞŞeeyyhh  AAbbdduullcceelliill’’iinn  KKeerrââmmeettii:: Hz. Pir Ab-
dulcelil Efendimizin zamanı saadetlerinde Bitlis
cennetine Şirvan askerinden ve Yezidîlerinden eş-
kiyalar istila etmek maksadıyla mübtela olmuşlar.
Bu sebeple Aveh adındaki mahalleyi istilalarına
ramak kalmışken bahsi geçen mahalledeki zikredi-
len ahaliden bazı fakir dervîşler, ağlaya ağlaya Hz.
Şeyh huzuruna gelmişler. Yana yakına muhterem
ayaklarına yüzler sürüp feryad ve fiğan ile mesele-
lerini mübarek şeyhe anlatıp şikayetlerini dile ge-
tirmişler. Şeyh Efendi, bir zaman sonra mübarek
başını murakabeden kaldırıp gökyüzü tarafına
bakıp istekte bulunan fakirler ve dervîşlere hitaben
şöyle demiş; “Ağlamayınız, ağlamayınız ki, düş-
manlarınız olan Yezidîlerin güzel kel kelleleri ke-
silecek ve hevalarından geri döneceklerdir. Hay
hay hevadan dolayı ne çok kelleleri kesildi” diye
konuştuktan sonra Hakk’ın cezbesi ile cezbelenip
hallere girmişler. Sonra kendi dervîşlerini de alıp
mübarek kollarını sıvayıp Ya Allah! Ya Nâsır!
Esma-yı şerîfleriyle tekbire başlayıp savaşa giriş-
mişler. Allah’ın yardımıyla derhal Şirvan askerini
kırıp geçirmişler. Bence-i Ali adlı dağ başında gazi
olan dervîşler, o leşleri yezidâne bir araya getirip,
kılıçla kelleleri kesip, Bence-i Ali adındaki uçu-
rumdan yuvarlayıp aşağı atmışlar. Aşağı gelen kel-
lelerden sonra kudsî murakabelerine görünmüş
olan kerâmetleri zâhir olmuştur.52

bb))  HHaaccıı  HHaassaann--ıı  ŞŞiirrvvaannîî’’nniinn  KKeerrââmmeettii:: Aynı za-
manda mahallemizde olan Zeydan’lı aşiretlerinden
Bilal adında namazsız, niyazsız bir kumarbaz vardı.

Düzeltilmesi ve iflah edilmesi imkansız iken bir
gün  isteyerek bakışı deva olan Şeyh Hacı Hasan-ı
Şirvanî Efendimizin huzuruna uğrar.  Şeyh, şefkat
nazarı ve merhametle ona baktığında ilahi cezbe ile
kerem buyurur. Bahsi edilen Bilal hemen kötülük
yolundan uzaklaşarak günahları vebalinden Cezbe-
i Rahmaniye ile hâl ehli ve kemal sahibi olmuş. Bu
hal, bütün dervîşlerin malumlarıdır. Bilal aşkın ha-
rareti ile sîne sûzan ve ciğer büryan, derd ehli, si-
ması sapsarı, âşıklık alameti ve sâdık imaret cemal
ve kemal sahipliğinde aşikar olmuştu. Milk-i bekâ-
dan gelmişim fâni cihanı neylerem. Sağlam ve latif
sözünü her an ve her zaman vird edinmişti. Ben o
esnada Hz. Pir Efendimizden izin alarak seyahate
çıktım. Bilal kederli bir şekilde bu fani alemden ta-
mamıyla usanç gelip Hz. Pir Efendimize arzumu
dillendirip asıl vatanı olan Milk-i Bekâ’ya intikal-
leri anında derinden temennide bulunduğunda  Hz.
Pir; “Ey Bilal! Çekme üzüntü, Allah’ın izni ve yar-
dımıyla seni matlubuna göndeririz. Hz. Canan’ın
hakikatine vasıl edeceğim.  Bütün bedeniniz ve zer-
reniz nurlanacaktır” diye müjde ve işaret oldu-
ğunda bahsi geçen neşeli ve gül yüzlü güller gibi
sevinçli halde Hz. Pir Efendimizin mübarek ve
muhterem ellerini öpüp kabul ederek bütün dost
ve sevenleriyle vedalaşıp hemen yatağa düşer. Her
gün hasta ama mutlu, gülen bir hasta halindedir.
Sonra ahirete intikal ederek cennet sarayına ka-
vuşmuşlardır. Yukarı mezarlık yani kendi mezaris-
tanları tarafında yatmaktadırlar. Allah Rahmet
etsin.53

SONUÇ

Müştâk Baba’nın “Âsâru’l-Müştâk Esrâru’l-Uşşâk”
adlı biyografik hatırat niteliğindeki eseri, Kâdirî
Tarîkatı içinde kurmuş olduğu “Müştâkiyye” şu-
besini tanımak adına önem taşıyan tarihî ve tasav-
vufî nitelikte kaynak bir eserdir. Âsâr’da geçen
şahsiyetlerin, menkıbelerin ve kerâmetlerin anla-
şılması, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi bakımından
bilinmeyen önemli bir değerin gün ışığına çıkarıl-
ması bakımından önemlidir. Kendinden sonra ha-
lîfeleri vasıtasıyla şubesi yaşatılmaya çalışılmış
ancak günümüze kadar gelememiştir. Müştâk

51 Âsâr. vr.13b-156a.
52 Âsâr. vr.90a-91a. 53 Âsâr. vr.108b-109b.



Baba, yaşadığı hâli, genelde şiir üslubuna ve öz-
günlüğüne güçlü bir şekilde yansıtması ve tasav-
vufun birçok konusuna, özellikle sâlikin kişilik
oluşumuna getirdiği yorumlardan dolayı önemli
bir sûfîdir. Onu Tasavvuf Tarihi içinde özel yapan
teoriden çok pratiğe önem vermesi olmuştur. Tek
maksadı, sâlikin iki dünya saadetini elde etmesini
sağlamaktır. 

Müştâk Baba, Tasavvuf Tarihi açısından anla-
şılması zor meseleleri bile, halkın anlayacağı bir se-
viyeye indirmiştir. Mesnevî tarzında meseleleri
izah etmesi, onu diğer birçok mutasavvıftan farklı
kılmaktadır. Böylece toplumun her kesimine fikir
ve düşüncelerini kolaylıkla ulaştırabilmiştir.
Âsâr’da târîkat mensupları ve onların zamanındaki
olayları kronolojik sıraya uymadan rastgele akta-
rılmıştır. Meşayihten bahsederken, Kâdirî Tarîka-
tı’nın dışındaki Mevlevî ve Nakşibendî
Tarîkatlarına da yer vermiştir. Özellikle Kâdirî olan
Abdulcelil-i Bitlisî, Molla İbrahim ve Hacı Hasanı
Şirvanî’ye ve tasavvufî görüşlerinden daha fazla

bahsetmiştir. Zikir metodu olarak cehrî zikri ter-
cih etmiş. Ayrıca zikir metoduna sema’yı da ekle-
yerek Mevlevî-Kâdirî arası bir zikir usulü ortaya
çıkarmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIX.
yüzyılın ilk yarısındaki Bitlis ilinin tarihî ve tasav-
vufî hafızasını içinde barındırması, eserin önemini
arttırmaktadır.

Neticede Müştâk Baba’nın hayatı, tasavvufî an-
layışı, mürşid ve mürîdlerin faaliyetlerini anlamakta
elimizdeki en önemli kaynak sayılan “Âsâru’l-Müş-
tâk Esrâru’l-Uşşâk” gibi ana eserlerin araştırılması
ve içerik analizinin yapılması, memleketimizin
manevî liderlerinin ve mimarlarının hayatlarını ve
hayat felsefelerini bilmemize ve anlamıza aracılık
ederek önemli bir işlevi yerine getirmiş olacaktır.
Ayrıca Müştâk Baba, Âsâr vasıtasıyla Bitlis ili hak-
kında anı tarzında bilgiler vererek yaşadığı çağa da
ayna tutmuştur. Âsâr, henüz ilim dünyasına ve
geniş okuyucu kitlesine tam anlamda tanıtılmamış-
tır.  Dolayısıyla bu makalenin bu maksada az da olsa
katkı sağlamasını ümit ediyoruz.
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