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Bolşevik ihtilaliyle beraber Orta Asya'da ve Sovyet hakimiyeti altındaki diğer 

bölgelerde İslam dininin resmi olarak yasaklandığı, dini eğitim ve öğretimin ve

rildiği bütün medresderin kapatıldığı bilinmektedir. 1 Bu nedenle Sovyet döne
mine genel olarak bakıldığında dini yaşantı için "iyiydi" denilebilecek bir durum 

söz konusu değildir. Öte yandan, ihtilali yapanlar dini tamamen ortadan kaldır
maya da muvaffak olamamışlardır. Çünkü, dinin varlığını sürdürebilmesini sağ

layan bazı etkenler söz konusudur. Bunlar, insanlann dini inanca olan tabi! ihti
yacı, İslam'ın her zaman ve mekanda yaşanabilir olınası veya Batılı ya da Rus 

araştırmacılann ileri sürdükleri diğer tespitler, 2 dini hayatın bir şekilde devam et

tiğini göstermektedir. Batılı araştırmacıların da kaydettiği gibi, kuşh."Usuz bu fak

törlerden biri de tasavvuftur. 3 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin kendi içerisindeki bölgelere ayn ayn ba

kıldığında ise, bazılarının merkezi denetimden kısmen uzak kalınası vb. neden-

1 1917 Ekim Devrimi ile Rusya'da iktidarı eJe geçiren Bolşevik:ier, mevcut sosyal, ekonomik, kül

türel ve siyasi hayatın tamamını yeniden yapılandırmak için, tarihi diyalektik maddeciliğin Marksist 

yorumunu benimsedil er. Bilindiği gibi, Marksizm her türlü Tabiatüstü Güç' e inanma yı reddetınekte 

ve ona karşı düşmanca tavır almaktadır. Bu tavır, Rus komünistleri tarafından Komünist Partisi'nin 

esaslarından biri haline getirilmiş ve adeta ateizın, "resmi din" sıfatıyla diğer diniere karşı savaş aç

mıştır. bk. Seyfeltin Erşahin, Tıir/..>istan 'da İslam ve Mıisliimanlar (Soı~yet Dönemi), Ankara 1999, s. 
128. Sovyetlerin İslam Dini ile mücadele metodları için ayrıca bk. Abbas Kurbanov, Azerbaycan'da 

Şeyhıilislamlık, (MÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmanuş Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2001, ss. 

69-72. 

2 Orta Asya'da dinin varlığını sürdürmesini sağlayan etkenler hususunda Batılı ve Sovyet araştır
nıacıların ileri sürdükleri faktörler için bk. Erşahin, age., s. 416-421. 

3 Shams-ud-Din, Soviet Religious Policy in Uzbekistan", Islamic Cultııre, LVIII/3, ss. 201-216; A. 

Bennigsen - C. Lemercier-Quelquejay, Step te Eza n Sesleri, Soyvet Rejimi altında İslam 'ın 400. Yılı, 

(tre. N. Uzel), İstanbul 1981, ss. 195-224; S. Erşahin, age., s. 417. 
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lerle digerlerine göre biraz daha şanslı olduğu görülmektedir. Nitekim salıanıız

la ilgili araştırmalar yapmak üzere Azerbaycan'da kaldığımız süre içerisinde, 

özellikle belli bir bölgede (Kuzeybatı Azerbaycan) dini hayattaki canlılığın diğer

lerine göre biraz daha farklı olduğunu, bunun da tarikat adab ve usUlünden kay

naklanan bazı örfve adetler sayesinde devam ede geldiğini; halkın ise ekseriyet

le bunlara sadakatle bağlı olduklannı gördük. Bunun temelinde yatan nedenle

ri araştirdığımızda ise, en önemli etkenin, dini hayatla ilgisi bulunan hemen her

kesin ittifakla işaret ettiği gibi, "Nasuh Efendi" olarak tanınan mutasavvıf bir ali

min, bu konudaki gayret ve çabalanndan kaynaklandığını tespit ettik. 

Bu makalemizde tasavvufun, halkın dini yaşantısındaki etkisine ışık tutmak 

amacıyla, Kuzey Batı Azerbaycan'da (Kafkas eteklerinde) yaşamış ve çevresini 

dini yönden aydınlatmış bir Nakşbend1 şeyhini, bazı yönleriyle ele almak ve ilim 
dünyasına tanıtmak istedik. Bu zatın en önemli özelliği, bulunduğu bölgede ye

tişmiş olmasıdır: 

Nasih Efendi ile ilgili olarak birinci derece bilgiyi, halen hayatta bulunan oğ
lu Seyfi.iddin Efendi'den aldık. Ayrıca yetiştirdiği talebderinden bir kaçıyla da 

mülakat inıkanı bulduk. Bu arada tarikat silsilesini gördük ve bir kopyasını da el

de ettik. Bunlara ilave olarak, değerli gazeteci-yazar Muhammed Şabanoğlu ta

rafından kaleme alınan ve neşredilen5 bir eserden de istifade ettiğimizi burada 

ifade etıneliyiz. Biyografı niteliğindeki bu çalışma, bölgenin Sovyet dönemi ve 

öncesine ışık tutınası, özellikle Nasili Efendi'nin sonhalkasını teşkil ettiği değer

li alim ve şeyhleri konu alması bakınırndan dikkat çekicidir. Ancak yazar, Nasili 

Efendi hakkında fazla bir bilgi vermemekte ve bundan sorıraki yapacağı çalışma

larda ona daha geniş yer ayıracağını kaydetmektedir.6 

Oğlu Seyfüddin Efendi'nin anlattığına göre, adı geçen bölgede -bütün olum

suzluklara rağmen- dini öğretecek rehberler her zaman yetişmiştir. Sovyetlerin 

4 Sovyetler döneminde dini tahsil, resnil olarak yalnızca Orta ~·a ve Kazakistan Miislı'iınanla
n Dinf İdiiresı'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Buhara'daki Mir Arap Medresesi ile Taşkent'teki 

İmam Bubiirf Adına İslam Enstittisı/'nde verilmekteydi. Bu dönemde ister dini ihtiyaçları karşıla

mak için olsun, isterse İslam dünyasına karşı dinin serbest olduğunu göstermek için olsun, hükümet 

tarafından bu ild kurum diiiına açık tutulmuştur. Buralar, İslam dünyasından Sovyetler Birliği'ne ge

len ziyaretçilerin gezdirildiği ve dinin öğretildiği yegane ınerkezlerdir. Tahsil müddeli yedi yıl olan 

ve yüz yirmi talebe kapasitesine sahip bulunan Mir Arap Medresesi'ne Müslümarıların yaşadığı her 

Cumhuriyet'ten ancak iJd talebe alınırdı. Aynı talebe kapasitesine sahip Taşkent'deki İmam Bubiiri 

Adma İslam Eııstitılsıi hde ise dört yıllık bir eğitim-öğretim programı uygulanınaktaydı. Burada tah

sil alacak talebeler ise Buhara'daki Mir Arap Medresesi'ni başarıyla bitirerılerden seçilirdi. Bu konu

da ayrıca b k. S. Erşahin, Türkistan 'da İslam ve Mılslıiınanlar, ss. 78-79. 

5 Muhammed Şabanoğlu, Tala'ııın Yatsı Yolu, Azerbaycan-Bak! 2001, 137 s. (Kril Alfabesiyle) 

6 Şabanoğlu, konu ile ilgili şurıları kaydetmektedir: ··Men bu böyı'ik İslam alimi bakl.mıda be/e . 
tam tedgfgiit işi apannamışam, ona göre de bu kitapta omm biiresinde az damşıram. İnşallab, ge
lecek kitap/ann "Mu bab" hissesinde bu biirede daba geniş sohbet açacağam. "bk. aynı eser, s. 137. 
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Azerbaycan'a gircliği;7 elinin toplum hayatından dışlanmaya çalışıldığı; bütün ho

calann (moiiaların) hapishandere atıldığı ve mal varlıkianna el konularak sür

gün edildiği bir dönemde," diğerleri gibi Nasih Efendi'nin babası Muhammed 

Efendi (ö. 1935) de tiıtuklanmıştır. Kendisine "Sen molla mısın?" diye soruldu

ğunda o, ''Hayır, ben molla değilim. Ben mollaların muallimiyim "şeklinde ce

vap veımesiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Niçin bu şekilde cevap verdiğini 

merak edenler, onun mal varlığını araştırmışlar, neticede fakir bir insan olduğu

nu ve doğru söylediğini anlayınca serbest bırakmışlardır. 

Sovyet hakimiyetinden önce Zakatala şehrinin Muhah köyi.inde sekiz hücre9
-

mescid bulunmaktadır. Nasilı Efendi'nin babası Muhammed Efendi, sabahtan 

akşama kadar bu hücreleri dolaşıp toplanan talebelere, başta Arapça olınak üze

re Tefsir, Hadis ve Fıkılı gibi dilli dersler vermek suretiyle onları yetiştlrmeye ça

lışmıştır. Muhammed Efendi, bölge insanının daha çok Şafil mezhebine mensup 

alınası nedeniyle, Fıkılı ilıninden İbn Hacer el-Heyteııll (ö. 974/1567)'nin on cilt

lik Tuhfetü'l-mubtac bi-şerhi'l-minbac adlı eserini okutınuştur. Yetiştirdiği tale

belerden en önemlisi, şüphesiz oğlu Nasilı Efendi'dir. 

Nasih Efendi'nin Hayat Hikayesi 

Nasilı Efendi, Zakatala'nın Muhah köyi.inde Ekim 1917'de10 dünyaya gelıniş

tlr. Babası, yukarıda ifade edildiği gibi, bölgenin ileri gelen alirıılerinden Mu

hammed Efendi'dir. Nasilı Efendi, din1 ilinıleri babasından öğrenmiştir. 11 

Seyfüddin Efendi'nin aktardığına göre, Nasilı Efendi'nin babası bir gün ken

disine ve ~ğabeyi Muhammed Salilı ile ki.içük kardeşi Muhanırned Fatih' e büyü

yi.ince ne olınak istediklenni sormuş; ağabeyi: ''Bir kentte mollalık yapabilecek 

kadar okursam benim için yeterlidir."; küçük kardeşi de "Talebe!ere Sarf ve Na
hiv okutabilecek kadar Arapça öğrenebilirsem benim için kafidir. "şeklinde ce

vap vermiştir. Sıra Nasih Efendi'ye gelince, babasına -medrese usı1Iüne göre 

Arapça dil öğretiminde en üst seviye kabul edilen "Molla Canıf" ile Şafii Fıklıı'na 

dair yukarıda zikredilen eseri göstererek- "Bu kitapları yazanlar bizim gibi in
san değil midir?" diye sormuş; babası da: "Elbet bizim gibi insandır" deyince, 

Nasilı Efendi, "Onlar ne şekilde kitap yazabi/m işlerse ben de onlar gibi kitap ya

zabilecek seviyeye gelinceye kadar okuyacağım" şeklinde cevap vermiştir. 

7 Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'na kadar uygulamış oldukları dinsizleştirıue projeleri için bk. 

Abbas Kurbanov, age., ss. 62-69. 

8 Şabanoğlu, Tala'nın Yatsı Yolu, s. 136. 
9 Dini iliınierin öğretildiği küçük medreseler "Hficre"; aynı zamanda mesciı olarak da b:ullanılı

yorsa "hıicre-mescid" şeklinde anılmaktadır. 

lO Bolşevik ihtililinden (Ekim 1917) üç gün önce ya da sonra dünyaya gelmiştir. 

ı ı Şabanoğlu, aynı yer. 
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1935'de· on sekiz yaşında iken babasını kaybeden Nasih Efendi, yirmi yaşın

da zahiri ilimleri tamamladıktan sonra12 kendisini manevi ilimlerde de yetiştir

mek maksadıyla, m. Tala köyünde bulunan Hacıyev Efendi'ye intisap etmiştir. 

Anlatıldığına göre, bağlanmasına neden olan husus şudur: Nasih Efendi, vefatın

dan sonra babasının kitaplannı karıştınrken "Her hangi bir insan, Allah dostu 

kamil bir mürşidden ders alınazsa kamilleşemez. "şeklinde bir ibare ile karşı-

. laşmış ve bir mürşid-i kamilden ders almaya karar vermiştir. Bunun üzerine, adı 

geçen köyde yaşayan Nakşbendi şeyhi Hacıyev Efendi'ye biat etmiştir. 

Nasih Efendi, haftada iki defa (yaklaşık yirmi kilometrelik bir mesafeyi) yü

rüyerek gidip gelmek suretiyle, adı geçen şeyhten ders almış ve sohbetinde bu

lunmuştur. Bir müddet sonra şeyhinden idizet alarak kendi köyü Muhah'ta ta

savvufu yaymaya ve talebelerini yetiştirmeye başlamıştır. Kısa sürede çevre böl

gelerde de tanınmış ve buralardan da mürideri olmuştur. 

Seyfiidelin Efendi'nin aktardığına göre, Nasih Efendi'nin mürşidi Celisullah 

Hacıyev Efendi, aslen Dağıstan' m Şükini bölgesindendir. Ancak, Zakatala'nın III. 

Tala köyiinde yaşamış ve burada vefat etmiştir. Hacıyev Efendi'nin, kaybolari eş

yaların yerlerini gösterme gibi özel bilgilerin yanında bazı kerametlerinin de bu

lunduğu nakledilmektedir. 

Yirmi beş yaşında evlenen Nasih Efendi'nin bu iı;divaçtan, üç oğlu ile dört kı

zı dünyaya gelmiştir. Çocuklanna asgari olarak ilmihal bilgileri vermiş ve Kur'an 

bkumayı iyi şekilde öğretmiştir. 1971 yılında kütüphanesi yanmış ve müriderinin 

yardımıyla yeniden bir kütüphane tesis edilmiştir. 

Talebderinden Darçın Memmedov, Nasih Efendi'nin bir çok kitabı olduğunu 

ifade ederek, onun bu durumunu şöyle anlatır: "Bir gün onlara getmiş idim. 

Gördüm ki o, kitapların arasından hansıysa (hangisi ise) bir kitabı aktanrdı 

(arıyordu). Çok eski (yazma) kitaplan vardı. Arapça ilmi çok idi, grameri çok 

yahşı bi/irdi. Moskova'dan gelen bir teftişçi onun ilmine hayran olmuşdu." 

Nasih Efendi, 26 Kasım 1996'da doğduğu yerde vefat etmiş ve buradaki kab

ristanlığa defnedilmiştir. 13 Onun vefatını Darçın Memmedov şu şekilde aktanr: 

"Niisih Efendi, dünyadan göçtüğü zaman ceınaat, onun cenaze merasiminde 

büyük tantana (gösteriş) olacağını zannediyor ve bu nedenle cenazesinin çok 

bekletileceği ni düşünüyordu. Ancak o, sade bir merasim/e dejnedilmişdir. Kab

ri de çok sade, merınersiz, bezek düzeksizdir. Artık yük (küljet) yokdur ve şeri

ata uygun yaşadığı kimi, öldükten sonra da ailesine şeriat çizgisinden çıkına

mayı tavsiye etmiştir. Şimdi bakanlar, kabrinden ibret alırlar. Allah rahmet et

sin; derecelerini arttırsın!" 

12 Zahiri ilimlerle ilgili hangi kitapları okuduğunu tam olarak tespit edeınedik 
13 Şabanoğlu, Tala'nın Yatsı Yolu, s. 136. 
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Arapça, Farsça ve Rusça'yı da iyi derecede bilen Nasih Efendi'nin, özellikle 
bölgeden hiç ayrılmadığı bilindiği halde, Arapça'yı fasih bir şekilde konuşması 

dikkat çekmiştir. 
Onun yetiştirdiği talebderi arasında, oğlu Seyfüddin Efendi, Kabelalı Mikail 

Efendi, Balakenli Hacı Ramazan Efendi, Aliabadlı Emrullah Vahabov ve Darçın 
Memmedov önde gelen isimlerdir. Seyfüddin Efendi'nin anlattığına göre, hükü
mette vazife yapan bazı kimseler de onun talebesi olınuşlardır. · 

Nasih Efendi'nin Tarikatı ve Silsilesi 

Nasih Efendi, Nakşbendlliğe. bağlı mutasavvıf bir alimdir. Tarikat silsilesi/4 

Müceddid-i Elf-i Sam A11Illed es-Sirlıindi el-Fari'ıkl'den itibaren şu şekildedir: 
ı. Ahmed es-Sirhindi'nin oğlu Muhammed Ma'süm 
2. Seyfüddin es-Sirhindl 

3. Nur Muhammed el-Bedvani (Bedaüni) 
4. Habibullah Mirza Can-ı Canan 

S. Abdullah ed-Dihlev! 

6. Halid ei-Bağdadl 

7. İsmail Şirvanl el-Kürdeınirl 
8. Hacı Yahya Bey el-Kadlcişeru Elmek! 

9. Hacı Yunus Efendi el-Moll1ili 
10. Şeyh Mahmud Efendi el-Almali el-Eşterhanl (ö. 1876) 

ll. el-Hac Ahmed Efendi et-Talal! (ö. 1903) 

12. el-Hac el-H1ifız Şuayb Efendi el-Bakinl 

13. eş-Şeyh Celisullah Hacıyev Efendi eş-Şükini (ö. 1935) 

14. Muhammed Nasih Efendi (ö. 1996). (Silsiledeki halkada isnıi yazılmamış, boş bı

rakılmıştır.) 

Görüldüğü gibi tarikat, Halid-i Bağdadl'nin halifelerinden İsmail Şirvaru el
Kürdemir! ile Kuzeybatı Azerbaycan'a girmiş ve burada faaliyet göstermiştir. 

Vermiş olduğumuz silsilenin onuncu ve on birinci halkasında yer alan Mahmud 

Efendi (ö. 1876) ile halifesi A11Illed Efendi (ö. 1903), yetiştirdiği halifeleriyle dik

kat çekmiştir. 

Mahmud Efendi, Hacı Muhammed Efendi adında bir zatın oğludur. 1809'da 

Kah şehrinde doğmuştur. Gençlik yıllannda çevresi tarafından zeki bir genç ola
rak tanınan Mahmud Efendi, İlisu Sultanı'nın yakını olan Hacı Ağabey'in yanın
da katip olarak çalışmış, bu işte iken maddi açıdan belli bir refah düzeyinde ol

duğu halde, manevi yönden kendisinde bir boşluk hissederek resmi vazifeden 
aynlınıştır. Daha sonra Laleli Köyü'nde bulunan ve Nakş! silsilesinde yer alan 

14 Bu bilgileri, Muhaınmed Niisih Efendi'nin müridierinden Aliabadlı Emrullah Vahabov'da bu

lunan silsileye dayanarak veriyoruz. Silsilenin bir fotokopisi özel arşivinıizdedir. 
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· Hacı Yumis Efendi adındaki bir alim şeyhin yanına gitmiş ve ondan ders almaya 
ve bir müddet sonra da adı geçen alimden icazet alarak irşad vazifesini yerine 

getirmeye başlamıştır. 
Mahmud Efendi, çok geçmeden halk tarafından tanınmış ve büyük bir ilgiye 

mazhar olmuştur. Ancak bu husus, Çar memurlarının da dikkatini çektiği için, uzun 

sürmemiş ve Şeyh Şamil harekatına destek verdiği gerekçesiyle, Sibirya'ya süri.il
müşti.ir. Bir müddet burada tutulduktan sonra Kazan'a götürülmüş, ancak 1862'de 

vatana geri dönebilıniştir. Halkın esld teveccühüne tekrar mazhar olan Mahmud 
Efendi, 1863'te vukG bulan Zakatala isyanından sonra, elli beş yaşında iken Hacı 

Terhan'a hicret etmek zorunda kalinıştır. 15 1876'da vefat eden Mahmud Efendi'nin, 

Molla Abdullah ve Abdurrahman Hacı Terhani adlarmda ild oğlu olmuştur. '6 

Malunud Efendi'nin yetiştirdiği halueleri şunlardır: 
1. Ahmed Efendi (Şeyhinden sonra irşad makamına geçmiştir) 

2. Hacı Muhammed Efendi er-RGç! (ö.l885Y' 

3. Abdülvehhab Efendi el-Eşterhan! 

4. el-Hac Hemzet Efendi ez-ZahGr! (ö.l890)'" 

5. Muhammed Zakir Efendi el-Cistav! 

6. Hacı Efendi el-Kah! 
7. Hacı NGrullah Efendiel-Bakall (ö.l896>'" 

8. el-Hac Hazret Efendi ez-ZahGr! (f 1866)"' 

9. el-Hac Cebrayıl Efendi ez-ZahGr! (ö.l889Y' 

10. Hacı İsınayıl Efendi (ö.l884)21 

11. Hacı Baba Efendi (ö.1886)23 

Yetiştirdiği halifeleriyle dikkat çeken ikinci şeyh el-Hac Ahmed Efendi ise, 

talunini olarak 1839'da Zakatala'nın Tala Köyü'nde doğmuştur. Babaslllliı adı 

Mustafa'dır. 21 Gençliğinde İlisu'da Seyyid Efendi'nin yanında kalmış ve bazı ilirn

leri ondan tahsil etmiştir.'5 Aluned Efendi, İlisu yakınlarında tanıştığı Hemzet 

adındald bir genç ile dostluk kurmuş, ondan Almalı yakınlarında bulunan ve Si-

15 Şabanoğlu, Tala'mn Yats-ı Yolu, s. 25. 

16 Ayııı eser, ss. 26-27. 

17 Hacı Muhanuned Efendi, 1885'de Şotavar'da vefat etmiş ve buradaki ınescidin bahçesine def-

nedilmiştir. bk. aynı eser, s. 26. 

18 Hacı Hemzet Efendi, 1890'da İlisu'da vefiit etmiştir. Kabri Beşbulak yakınındadır. bk. aym yer. 

19 Nürullah Efendi, 1896'da Layısgı'da vefat etmiş ve evinin yakınına defnedilnıiştir. bk. aym yer. 

20 Hacı Hazret Efendi, 1866'da Zahur'da vefat etmiştir. bk. aynı yer. 

21 Hacı Cebriiyıl Efendi, 1889'da Lekit'de vefiit etmiştir. bk. aynı yer. 

22 Hacı İsmayıl Efendi, silsil ed e zikredilen halifeleri arasında yer almamaktadır. Anca!' Şabanoğ
lu'nun kaydettiğine göre o, Malumıci Efendi'nin halifesidir. 1884'de Suvagil'de vefat euniştir. bk. ay
nı yer. 

23 Hacı Baba Efendi, 1886'da Kah'ta vefat euniştir. bk. aynı :ver. 
24 Aynı eser, s. 31. 

25 Aynı eser, s. 67. 
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birya'ya sürgün gönderilen Mahmud Efendi hakkında bilgi almıştır. Ahmed 

Efendi, 1862'de Mahmud Efendi'nin Sibraya'dan döndüğü haberi yayılınca, ho

, cası Seyyid Efendi'nden Almalı'ya gitmek üzere izin istemiş, o da bu talebi mem-

nuniyetle karşılailllştır. Mahmud E(endi, ileride yerine geçecek olan bu istidatlı 

yeni talebesi ile yakından ilgilenmiştir. Ahmed Efendi, yirmi yedi yaşında iken 

altı ayda seyr u sülGkünü tarnamlailllş ve icizetirıi alarak Tala'ya dönmüştür. u. 

Şeyh Alınıed Efendi'nin etrafındaki insanlarm günden ~üne çoğalması ve hal

kın büyük teveccüh göstermesi üzerine rahatsız olan Nikolay hükümeti, Ahmed 

Efendi'yi nıtuklama karan almıştır. Ancak o, halkın kendisini koruma gayretleri 

karşısında, "Beni seviyorsanız, sessiz olun. Allah 'ın takdiri olmazsa, ne onlar 

beni tutabilirle1~ ne de siz beni kurtarabilirsiniz. "demiştir. Neticede, hükümet 

onu tutuklayarak Çar Kalesi'ne hapsetmiş ve ardından Sibirya'ya sürmüştür. Üç 

yıl kadar orada kalan Şeyh Ahmed Efendi, sürgünden döndükten sonra, tekrar 

Tala'ya dönmüş ve burada ilk evliliğini gerçekleştirmiştir.27 

Şeyh Ahmed Efendi, Şabanoğlu'nun kaydettiğine göre, sekiz yıl İstanbul'da 

kalmıştır. Burada kaldığı süre içerisinde Sultan Ahmed civarındaki küçük bir ev

de ikamet etmiştir. İstanbul'da iken ikinci kez evlenen şeyhin, bu evlilikten Fir

devs adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Vaktirıi talebe okutarak ve alirn

lerle görüşerek geçiren Ahmed Efendi, Mısır'dan gelen bazı alimler tarafından el

Ezher Üniversitesi'nde ders vermek için davet edilmiş, ancak o sırada eşinin ve

fat etmesi üzerine bu teklifi kabul etmemiştir. 

Şeyh Alınıed Efendi, İstanbul'a geldikten sekiz yıl sonra, memleketine gitme 

kararı alarak Tala'ya dönmüştür. Şeyh Ahmed Efendi, 1903'de hayatının son 

günlerini yaşadığını hissetmiş ve bundan dolayı, sağlığında iken bedelini ödeye

rek defin olunacağı yeri satın almıştır. Nitekim, aynı yıl vefat etmiş ve buraya gö

mülmüştür. 

Şeyh el-Hac Ahmed Efendi'nin yetiştirdiği hallfeler ise şunlardır: 
1. el-Hac Osman Efendi (ö.l918) 

2. el-Hac Mustafa Efendi el-Gad1r1 

3. Abdulvehhab Efendi ez-Zahür! 

4. Hasan Debiru't-liiş! 

5. Musa Debiru'l-Kariin1: ed-Dağıstan! 

6. Hacı Mamay Efendi 

7. Ömer Efendi el-Karal1: 

8. el-Hac Mustafa Efendi el-Melahf 

9. el-Hac Şirin Efendi el-Kelükl 

10. Abdurrahman Efendi el-Enhad1: 

26 Şabanoğlu, Tala'nın Yatst Yolu, s. 68. 

27 Aynı eser, ss. 69, 78. 



168 tasaumif 

ı ı. Musa Efendi el-Göynükl 

12. Temirhan Efendi el-Garşlll 

13. Mürteza Ali Efendi ez-Zeld'i el-Harahi 

14. Hacı Gül Muhammed Efendi el-Musı111 

15. Hacı Abdurrahman Efendi el-Gumük! 

16. Abdüsselaın Efendi el-Haçmaz! 

17. el-Hac Şamil Efendi el-Batün! 

18. el-Hac Ömer el-Hedl! el-'Ariid! 

19. el-Hac Endal el-Hedl'i el-'Arad! 

20. İbn Hacer el-'Ukeh! 

21. el-Hac Belcr! Efendi el-Meşleş! 

22. Cüneyd Efendi el-Kah! 

Nasih Efendi'nin irşad UsUlü 

Seyfiidelin Efendi'nin aniartığına göre, şeyhinin vefatından sonra makamına 

geçen Nasih Efendi, otuz yaşlannda iken irşad hizmetlerini yürütıneye başlamış 
ve talebderi gün geçtikçe artmıştır. Nitekim, Azerbaycan'ın Oğuz, Kabela ve Şe
ki bölgeleri ile Dağıstan'ın bazı şehirlerinden talebeler gelmiş ve kendisinden is
tifade etmişlerdir. Meclisirideki irisanların hatalannı düzeltınede Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'in metodunu kullanır; şahıslan değil, davranişların yanlışlığını dile getire
rek, onlan güzel ve tatlı sözlerle uyanrdı. Sözleri tesirliydi ve günahkar olarak 

huzuruna girenler, tövbeidr olarak çıkarlardı. Önceleri dilli meclislerde ild saate 

yakın mevlid oh."Unurken, onuOla birlikte, mevlid okumaya ayrılan süre kısaltıl

mış ve halkın elirli açıdan bilgilendirilmesi için Kur'an ve Hadis çerçevesinde 

sohbet geleneği başlatılmıştır. 
Darçın Memmedov, Nasih Efendi'nin esasen yas merasirnlerirle iştirak etme

diğini; kendisirıirı yerine oğlunu veya kardeşini gönderdiğini ifade etınekte ve 
konuya şu şekilde açıklık getirmektedir: "O ise çoğu zaman mevlid merasim/e
rine iştirak ederdi. Hansı kende çağırardılarsa, kim tarafından olursa olsun, 

bemişe (ber zaman) çağrılan yerlere (özellikle ibvan!arınm meclis/erine) ve ni
kab meclislerine ber zaman giderdi. Niisib Efendi'nin evine kim gedse kabul 

ederdi. Her gün onlarda meclis olU?·dıı. Onun evine gelip geddikden sonra al
dığı ınaneuf bazdan dolayı, adam dünyeuf beç bir iş gönnek istemirdi ve bu 

nedenle bütün meclisiere iştirak edirdi." 
Nasih Efendi'nin kişiliği halcianda Darçın Memmedov şu bilgileri verir: Birisi 

ona vutsa, kötü söz söylese hiç lazmazdı. Yapılanlara karşılıl<: sadece nasihat 
ederdi. Meclisleri gençlerle doluyordu. Onu gören insanın ruhunda bir dirilme 

meydana gelirdi. Meclislerde boş sözlerden salanır, gülüşlerden çekinirdi; ancak 
gülümserdi. İnsanların hatalarını onları tahkir edecek şekilde söylemezdi; umu-
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ma söyleyerek hataların düzeltilrnesini isterdi. Konuşması kısa ve öz olurdu. Ço

ğu zaman Bakara suresinin son iki ayetini tefsir ederdi. 
Sovyet döneminde hakkında soruşturmalar olmasına rağmen çekinmeden 

doğruyu, hakikati hep söylerdi. .Adetlere pek dokunmazdı, onlar hakkında soru 

sorulduğu zaman hatalı ise, yanlışlığını söylerdi. 
O günlerde bayrarnlar, yas günleri gibi, kara bayram olarak yaşanırdı. Ben 

bunun yanlışlığını biliyordum, fakat başkalan bilmiyor ve kimse de yanlış veya 

doğru olup olmadığını sormuyordu. Bir gün ben, bu meseleyi kendisine sor

dum. "Kara Bayram olur mu? Böyle bir şey var nzı?" diye ... O da gülümseyerek 

"Bayram demek şenlik demekdir, bayramın karası olmaz, böyle geçirilmesi 

yanlışdır. " dedi. Allah mekanını cennet etsin! Onun sayesinde bu bölgede nice 

kalplere can geldi. Biz din adına körü körüne bazı adetleri, bid'atları din gibi an

lıyorduk. Bu konularda da tartışmaya girmez, kendisine sorulduğu zaman güzel 

bir dille cevap verirdi. 
Seyfüddin Efendi'nin belirttiğine göre o, dini tebliğ etmede devletin dikkatini 

çekecek davranışlardan daima kaçınmış ve talebelerini de bu şekilde yetiştirme

ye gayret etmiştir. Gerek kendisi, gerekse talebeleri, ihtiyatlı bir şekilde hareket 

etmişler ve yapmış olduldan faaliyetleri resmi makamlardan gizlerneye çalışmış

lardır. Onun müridierine tavsiyesi, insanlan incitın emeleri ve güler yüzle muame

le etmeleridir. Böyle hareket edildiği takdirde, halkın kendilerinden razı olacağı

nı ve bu nedenle herhangi bir şilcayetin vukı1 bulmayacağını veya en azından as

gariye ineceğini söylemiştir. Nitekim, kendisi de insanlara daima yumuşak. dav

ranmış ve onlara değer vermiştir. Ancak zaman zaman şilcayette bulunanlar da ol

muştur. Bu nedenle devlet görevlileri, dini tebligat yapmaması ve herhangi bir 

ders vermemesi için Nasih Efendi'yi il<:az etmişler ve kendisinden yazılı ifade al

mışlardır. Diğer taraftan, aynı kimseler kızgın yüz ifadeleriyle girdilderi şeybin hu

zı1rundan, "İstediğiniz şekilde hareket edin. Ancak sizden ricamız, halktan bu

radaki faaliyetlerle ilgili bize herhangi bir şikiiyet gelmemesidir. "diyerek, müre

bessim bir çehreyle çıkmışlardır. Bu görevlilerin, İslam'a karşı olmadıldarı, ancak 

şil<ayet durumunda da kanuru takibat yapmak zorunda kaldıldarı anlaşılmalnadır. 

Darçın Memmedov o günleri şu şekilde anlatıyor: "Bu yerlerde Hristiyanlık 

yayılmak üz~reydi. Her zaman Ndsih Efendi'nin maslahatıyla (yol gösterme

siyle) hareket ederdik. Onun vaaz ve nasihatlarıyla amel edirdik. Yerli rebber

ler (devlet idareci/eri) de onun görüşlerine değer verirlerdi. Onun vasıtasıyla 

Cuma namazı kılmaya başlayanlar olmuşdu." 

Seyfüddin Efendi'nin ifadesine göre o, müridierine her bir latife için beş bin 

lafzatullah zikri verir ve "kün sahibe islikilmetin ve la tekün tatibe kerametin" 

sözünü sıkça tekrar ederek, onların istikamet üzere olmalarını isterdi. 

Yine onun talebderinden Emrullah Vahabov'un anlattığına göre, bir müridin 

-------·---·---------·--·------·------------------
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günlük viidi şu şekildedir: "25 defa büyük tevbe duası olarak anılan "Seyyidü'l

istiğfiir" ve ardından birfatiha ile üç ihliis okunur; sonra tefekkür-i meut ve ele

vanıla günlük se!iivat ile kalbf zikir varidi yapılırdı. Başlangıçta üç yüz sa/ii

v/it, ardından beş yüz istiğfiir ve liijza-i Celal zikredilirdi. Hatta günde otuz 

bin defa "Allah "ı zikreden müridier vardı. Tehecciid namazı, altı rekat kılını?·

dı. 1\Tqfile oruç, çok yülılemnezdi, çünkü müridier bağ-bahçedefazla çalışırlar

dı. Çocuklar yedi yaşından itibaren islam terbiyesine göre yetiştirilirdi." 
Nasil1 Efendi, halka dilli tebliğ için nikah ve mevlid meclisleri ile cuma gece

lerini bir fırsat bilirdi. Nitekim bu tür davetiere icabet eder ve dilli sohbetler ya
pardı. Cemaat onun konuşmasını işitebilmek için sessizce oturur ve can kulağı 

ile sohbetini dinlerdi. Namazlar, cemaatle kılınırdı. Hatta, namaz kılmayanların 

bile, onun bulunacağı meclisiere abdestli geldikleri ve meclis sona erinceye ka

dar da buradan ayrılmadıldarı anlatılmaktadır. 
Darçın Memmedov'un anlattığına göre, Nasili Efendi'nin talebelen çok idi. 

Gençlere Arapça'yı öğrenmelerini tavsiye ederdi. Çevresinde "davet" cemaatin
den bazı kimseler de olurdu. Onlara, ilgili hadisleri okuyarak; '1linı öğrenmenin 

davetten önce geldiğini" söylerdi. Bundan dolayı kendisini bırakanlar olursa da, 

"N~ye beni terk ettiniz?" demezdi. 

Nasih Efendi'nin ilm! hassasiyetini ve talebelerini.ilme teşvildni Darçın Memme
dov şu şekilde aktarır: "Biz namazlarda ayet ve süreleri okuyorduk,fakat anlam

larını bilmiyordu-k. O, bize bunların anlam ve tefçirlerini yaptı ve biz de yazıya 

geçirdik, herkes istifade eyledi. Her türlü dinf malı/mat/ar, ondan bize ulaşmiı. 

Evi ilim merkeziydi. Onun meclisine giren bir kişi hidayete erer, canlanırdı. " 
Seyfüddin Efendi, Nasil1 Efendi'nin en büyük kerametinin "istikiimet'i olduğu

nu ve yalanında bulunanlara her gün sohbet ettiğini ifade etmektedir. Babasının 

Arapça'yı öğrenmesi konusundaki ısrarlı takibinden bunalan Seyfüddin Efendi, 

bir gün "Bçıba, bu Arapça )n benden soran mı var? Niye bu kadar ısrar ediyor

sun?" deyince, babasından şu cevabı alır: "Bu bilgi/et~ vakit gelecek, altından da

ha kıymetli olacaktır." Gerçekten de Azerbaycan, Nasih Efendi'nin vefatından kı

sa bir süre önce, bağımsızlığına kavuşmuş ve din serbest (dilli azadlık) olmuştur. 

Nasili Efendi'nin halkın örf ve adetleri konusundaki tavrı ise şu şekildedir: O, 

örf ve adetlerden islam'a uygun olanlan kabul eder, dine ters düşenleri ise ka

bul etmezdi. Arıcak bunların üzerine de gitmezdi. Fırsat buldukça bu yanlışlıkla
n nedenleri ile birlikte izah ederdi. Kabristana yemek götürmek ve ölünün ardın

dan elli ikinci gün meclisleri düzenlemek gibi bazı adetleri, müritleri arasında 

kaldırmaya muvaffak olmuşsa da, bölge genelinde bunların tamamen ortadan 

kalkmasını da sağlayamamıştır. 

Nitekim bu durumu Darçın Mernmedov şu şekilde nakleder: "Onlara (Niisih 

Efendi'lere) gedip-gelenden sonra, biz de onlar kimi toylarımızı (düğiinlerimi-
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zi) içkisiz ve çalgısız eylemeye başladık. Onu.n kızları, oğlanları ve yakın çev

releri de, ister tay meclisi o/sım ister yas meclisi olsun, şeriata uygun olarala ge

çirirdiler." 

Nasih Efendi, düğüİllerde genellikle eğlence ve içki adeti olduğundan iştirak 

etmemiştir. Davet edildiği takdirde de düğünleriri ancak nikah merasimi kısmı

na katılmıştır. Kendisi nikah kıymamış, ancak nikah duası yapmış ve arkasından 

cemaate sohbet etmiştir. 

Nasih Efendi'nin dini konularda sorulan suallere, iyice araştırdıktan sonra, 

zamana ve zemine uygun olarak fetva verdiği anlaşılmaktadır. Sorulara kimi za

man yazılı cevaplar verdiği de olmuştur. Nitekim, Gürcistan'dan Balaken'e gelen 

bir alimin sorduğu üç soruya aynntılı şekilde cevap yazdığı ve ilminden dolayı o 

alim tarafından övüldüğü bilinmektedir.28 

Hayatta iken bütün müridierin bir araya geldiği birkaç meclis düzenlenirdi. 

Bu dunım devlet tarafından da normal karşılanırdı. Bunlar, Mevlid Kandili, Ka

dir Gecesi' dir. Ayrıca, pazartesi ve cuma geceleri müritleriyle, "salavat" denilen 

"h atm-i bacegan" meclisleri tertip edilirdi. 

Darçın Memmedov konu ile ilgili şu bilgileri verir: Mübarek gecelerde yüz el

li adam toplanarak bu geceleri iyi değerlendirirdi. Mescitlerin kapalı olduğu dö

nemlerde mübarek gecelerde Nasih Efendi, taruyanlara haber verir, evine davet 

ederdi. Yasinler okunur ve gece güzel bir şekilde değerlendirilirdi. Bu durum 

mescitler açıldıktan sonra da devam ettirildi. Böyle gecelerde yapılan ikramın bir 

kısmı Allah rızası için bağış yapanlar tarafından; büyük bir kısmı da kendilerin

ce karşılariırdı. Ziyaretçilerden de şeker, çay vs. gibi bağış yapanlar olurdu. Bun

lar da yine ziyaret için gelenlere ikram olunurdu. Evine gelen ziyaretçilere asga- . 

ri çay ikram edilmeden gönderilmezdi. Bazen ilcram için bir hayvan bile gönde

ren olurdu. Buna ilave olarak, bazı gençler onlarda kalır ve ilim öğrenir! erdi. On

ların günlük yeme-içme ilıtiyaçları da bu ila-amlardan karşılanırdı. 

Mescitler 1987'de açılmaya başlandı. İhvan kardeşler belli saatlerde bir araya 

gelirlerdi. Aralarına ümml (avam)bir nefer gelirse, o meclis iptal olunur ve sadece 

umum! sohbet yapılırdı. Namaz cemaatle kılınır; ardından yemek yenilir ve sonra 

dağılırlardı. Başka vakitlerde hususi görüşmeler olurdu. Her hafta pazartesi ve per

şembe günleli akşamı "salavat meclisleri" olurdu. Ders alan kardeşler o günlerde 

gelirlerdi. Işıklar söndürüldükten sonra yüz defa salavat getirilirdi. Nasilı Efendi, 

çoğu zaman hafi zikre üstünlük verirdi. Talebeler bazen aşka cezbeye gelseler de1 

özü daima Kur'an okuduğu've vaaz ettiği zamanki gibi, sesini çok yiikseltmezdi. 

Nasih Efendi geçimini aile fertlerinin gelirleriyle temin ederdi. Darçın Mem

medov'un da ifade ettiği gibi, kalabaW;: bir aileye mensup idi. Bizzat kendisi hay-

28 Sanı soran ilimi ve sorduğu soruları tespit edemedik. 
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van besler ve tütün ekerdi. Ancak, kimsenin gönlü kınlmasın diye de gelen he

diyeleri geri çevirmezdi. Seyfüddin Efendi'nin ifadesine göre, onun, İstikametten 
sonra en büyük kerameti, dünyaya meyletmemesidir. Bütün arzu ve isteği, in

sanlara dinini öğretmek ve talebe yetiştirmekti. 

Nasih Efendi, hac görevini oğlu Seyfüddin Efendi'yi vekil göndererek yerine 

getirmiştir. Bölgedeki her köyün imaını ile de irtibat halinde bulunan Nasih Efen

di, onların din1 sorulanna cevaplar vermiş ve özellikle farzlar konusunda onları sık 

sık uyarmıştır. Bazı dilli ibadetlerin vakitlerini tayin etmede (oruç, bayram ve na

maz valdtleri gibi) bölgenin başvurulan tek mercü olmasının yanında, dilli konu

larda sadece kendi bölgesi için değil, çevre bölgeler için de bir rehber olmuştur.29 

Nasilı Efendi'nin hayatı seher vakti ile başlardı. Teheccüd narnazına büyük 
önem verir ve hangi durumda olursa olsun onu terk etmezdi. Tarikatla ilgili zik

rini seher vaktinde yaparclı. Sabah namazını ailesi ile birlikte evde cemaatle kı

lar ve bir süre daha zikirle meşgul olduktan sonra kütüphanesirideki kitaplarını 
mütalaa ederdi. Diğer vakit namazlarını da evin dışında, cemaatle birlikte kılar, 

bu konuda gevşeklik gösterenleri de ikaz ederdi. 

Eserleri 

Nasih Efendi'nin yazmış olduğu üç ciltlik bir tefsirin bir lasmının ellerinde 

bulunduğunu söyleyen Seyfüddin Efendi, babasının Şafii fıkhına dair bir kitap 

yazınaya başladığını, ancak tamamlayamadığını; bunun yanında tasavvufa dair 

Halidiye adlı bir eseri Azerbaycan diline tercüme ve şerh ettiğini ifade etmekte

dir. Ne yazık ki, el yazması bazı kitaplan çıkan yangında ya telef olmuş, ya da 

kaybolmuştur. 

Müracaat ettiği kitaplar arasında Gazzall'nin İhyau u/Umi'd-dfn'i, İmam Şara

ru'nin fıkha ve tasavvufa dair eserleri, İmam Nevevi'nin bazı kitapları ve İbn Ha

cer'in Şafil fıkhına dair kaleme aldığı on ciltlik eseri30 bulunmaktadır. O, sadece 
dini kitaplada yetirınıeyip ansiklopedi türü kitaplan da imkanı ölçüsünde taldp 

etmeye çalışmış bir alinı olmasının yanında, Matematik, Fen ve Astronomi ile de 

ilgilenmiş çok yönlü bir şeyhtir." 1 

Nasilı Efendi, Sovyet döneminde adı geçen bölgede imkanlar dahilinde talebe 

yetiştirmeye ve hallan dini bilgilenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, bu şan

sa sahip olamayan diğer bazı bölgelerde ise, bir cenazeyi İsliim1usı1le göre kaldı 

29 Muhammed Şabanoğlu da dönemin diğer din adamlarının (mollaların) her bir işte Nasih Efen

di ile masiahat (İstişare) ettiklerini kaydetmektedir. bk. Şabanoğlu, Tala'nın Yatst Yolu, ss. 69, 78. 

30 İbn Hacer ei-Heytenıl, Tubfetı'l '1-mubtac bi-şerbi'/-miııbac, Diiru'l-fikr, ty, I-X c. 
31 Şabanoğlu, Niisih Efendi'nin yalnız fıkhı öğrenmekle kalınadığıru, fizikten astronomiye kadar 

diğer dünyevi ilimlerle de meşgul olduğunu kaydetmektedir. bk. Şabanoğlu, aynı yer. 
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racak ve defnedecek herhangi bir kimse bile bulunamazdı. Cenazenin kaldırıla

bilmesi için başka yerlerden hoca (molla) çağnlırdı. Bunların bilgisi ise, sadece 

kril alfabesiyle yazılnuş Fatiha, İlıHis ve Yasin sürelerinin ezberinden ibaretti. 

Seyfüddin Efendi, Sovyet döneminde adı geçen bölgede Nakşbend:iliğin yam 

sıra -az da olsa- Kadir:iliğe mensup bazı müridierin bulunduğunu ifade etmektedir. 

Nasih Efendi'nin Sohbetlerinden Seçmeler 

Nasilı Efendi'nin teyp kasetlerine32 kaydedilmiş sohbetlerinden ba21 pasajla

rı, onun sohbet usulünü ve konuşma üslı1bunu daha yakından tanımak ve bu 

konuda bir fikir edinmek maksadıyla, orijinal haliyle aşağıya alıyoruz:33 

Nasih Efendi, bir sohbetinde, güzel ahlak ile ilgili şunları söylemiştir: "Eğer 

biltından ahlak-ı zemfme, pis (kötü) abiiik/ar gedip ahlak-ı hamfde yani güzel 

ahlaklar gelesi kimi bir tarikat ile ihsan nıertebesi olmasa, imanı nakıs, eksik 

olan(a) gara (avam) miiselman deyilir. Bu adam ihsanın bu me11ebesini ga

zanmağa çalışmasa, get gede pis abiakla ve yeni dünya gönlnüşü neticesinde 

imanı gedip müna:fik olmağa gorkusu vardır. Ona göre, pis günahlı abiakları 

gedesi, yahşı (güzel-iyi) farz ahlakları gazanası kimi, bir tarikat yolu tutmak 

.farzdır." 

Nasili Efendi, itikadda Eş'arfmezhebine mensuptur. Bir sohbetinde, bu ko

nuyu şu şekilde ifade etmiştir: "Peygamber (s.a.v.)'in ve onun ashabının itika-. 

dını bu millete aydmlaşdıran esas iki iınamdır. Biri, Şeyh Ebu 'l-Hasen el

Eş'arf'dir. İkincisi, Şeyh Ebu'l-Mansür el-Ma'turfdf'dir." 

'1tikadda imanım kimdir?" diye soruşsa cevab verersen: "İtikadda nıezhe

bim Şeyh Ebu'I-Hasen el-Eş'arf'nin nıezhebidü·". İtikadda ihtilafyokdur. Dö11 

mezhebi n itikadı da meşhur bu iki imam ın itikadıdır; aynıdır, aynlık yokdur. 

Aynlık, ihtilaf yalnız anıelde yani iş vazifelerindedir . 

. Eğer senden soruşu!sa, "Allah Telila'ya inandım elimeyin manası nedir, ne 

cür inanırsan ?" Cevab verersin ki "Men o cür inanıranı ki, Allah Telila vardır. 

O, olmayan vakt heç olmamışdu~ daima olacakdır. Bütün yaradı/an, deyişen 

şeylere ohşamayan(dır). O'nun el ayağı göz kulağı yokdur. O zatı ile duran

dır. Hiç bir yere, hiç bir vaz' ediciye möbtaç değildir. Birdir, şerfki yokdur. O 

gibi bir zat, O'nun gibi sı.fat, O'nun gibi.fiil işleri olan, bir Ovadıkdan başka 

varl~k yokdur. Her şeye gücü !wdreti çatandır (yetendir). İrac/esi alandır. Ya

ni, her biri yabşı ve pis şeylerin yaranmağına imkan verendir. Lakin ihtiyar-ı 

kuva olan varlıklardan pis işe yaranmağına imkan verse de, razı olan değil-

]2 Sohbet kasetlerinden iki tımesinin kopyası özel arşivimizdedir. 

33 Bilinmeyen bazı kelimelerin anlaınları parantez içerisinde verilmiştir. 
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dir. Her şeyi bilendir. Diridir. Her sesi işidendir. Her şeyi göreııdir, danışandu~ 
lakin hmjle, sesle değil. Hamı (bütün) sıfatlm~ kudret, irade, birlik, diri lik, işit

mek, görmek, danışmak, yaranan varlıklarda olduğu kimi değildir. Ziitı kimi, 
sıfatı da başka şeylere ohşamaz. " 

Eğer senden soniluşsa ki, "Delil, sübüt olmadan başkası inanır diye senin o 
cür Allah 'ın varlığına inanman kifiiyeddi1- mi? Bele iman gebul olar mı?" 

Cevab verersin ki, "Delil sübütsuz başkasının sözüne göre inanmak, iman 

gebul olar. Bele imana "taklidf" iman deyirler. Lakin delil sübütu öğmnrnesen, 

bilmesen günah olar." 

"Delil sübiit nedir?" diye soruşulsa, cevab verersin ki, "O cür Allah 'ın varlı

ğına delil-sübüt, bu gözümüz gören, ku!ağırnız işiden, bizi ihiita eden bu 

iilemdir. O cür Allah Teaiii'nın vacib varlığı, vacib olnıağıııa, delil-silbiiddur." 
"Eğer senden sontŞulsa ki ".Müselnıan olan adamın aliinıeti, nişanı nedir?" 

Cevab verer-sin ki, "Milselnıan olan adamda dört alarnet nişan olmalıdır. Bi

rinci: Allah Teiilii'nııı hükmünü kabul eylemek. Yani, Allab Teaiii'nın gayır 
. (yap) diyeni gayırmak eziyetine (zor gelse dahi); gayırnıa diyeni terkeylemek 

eziyetine. Mahliikatın eziyetine sabreylemek. İkinci: Allah Teiilii'nııı kader tak

dirine razı olmak. Üçüncü: Her şeyde ifratla Allah Teiilii'ya sövkenmek (da

yanmak)dir, tevekkül etmekdir. Dördüncü: Allah Teaiii'nın her işinde Allah'a 

teslim olmak. " 
Eğer senden soruşu/sa ki, '1manın başı nedir?" Cevab verersin ki, '1manııı 

başı, 'Iii iliibe illailah Muhamnıedün rasu!üllah 'dır. İmanın üreği nedir? diye 

sontŞulsa, cevab verersin ki, "Kur'iin okumakdır. " 

Eğer senden: '1manın bedeni nedir? Nünı nedir? Zulnıeti nedir? İnıanın şi

rinliği (tatlılığı) nedir? İmanın aıtımı nedir? Hikıneti nedir? İmanın şeriati ne

dir? Tohumu, ciğeri nedir? İmanın meyvesi nedir? Yaıpağı nedir? Kabuğu ne

dir? İliği nedir? İmanın kökü nedir? İmanın evi nedir? İmanın vakfı nedir?" di

ye sontŞsa .. cevah vereı-sin ki: '1manın bedeni, Allah 'ı çok zikreyleınekdir. İma

nın niinı, sadaka verme/ıdir. İmanın zulmeti, yalan danışmakdır. İmanın şi

rinliği, tahiireddir. Yani, destnamaz, (abdest) gusül, çimmek, ııecesleri tenıiz

!enıekdir. İmanın artı mı, zekat vernıekdir. İnıanın hikmeti, korku ile umut ara

sında olmakdır. İmanın şeriatı, Allah Teiilii heltil eyleyeni heltil eylemek, ha

ram eyleyeııi haram eylemekdir. İmanın tohumu, ciğeri, ilimdir. İmanın mey

vesi, ibiidet eyleınekdir. Yani, Allah Teiilii gayır eleyeni gayırmak, gayırnıa de

yeni terk etmekdir. İmanın yarpağı, Allah Telii/ii 'dan korkmakdır, takviiclır. 

İnıanın kabuğu, utannıakdır. İmanın iliği, duadır. Yani, Allah Teaiii'dan şey 

istemekdir. İmanın kökü, ibliisdır. Yani, eyfiyen ibadeti hiilis, Allah Teiilii'mıı 

riizılığı üçün eylenıekdir. İmanın evi, mü 'min adamın üreğidü·. İmanın vakfı, 

yani vakıf yeri, sadaka bırakan yeri, sünnet namazel ır. " 
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Burada, imanı bir ağaca olzşatmakla misal vurulmuştur. Buna Allah TeiUa 

tamfından bir ayet var mı? diye soruşsa cevab verersin ki, "Bel~ ayet vardır. 

"Elem tera" bakmirsen mi, görmit'Sen mi? Bak sen "K ey fe darabaliahil mesel en" 

Allah Teatti nece mesel koydu! "Kelimeten tayyibeten "yahşı ketimeni "la ilahe 

iliallah ': ''Bir Allah Teatti 'dan başka Allah yokdur" deyen ketimeni ne ce mesel 

koydu. Yani, bak sen Allah Teatti imanı mesel vumıakla nece başa saldı (an

lattı). O iman kelimesi "ke-şeceratin tayyibetin"yahşi ağaç kimidir. -o hurma 
ağacıdır- "asluhe" o ağacın kökü, gövdesi "sebitün" yerde yerleşib. "Ve han·u

ha" o ağacın budaklan "fi's-semai" göğe kalkmışdır. "Tü'tf" o ağaç verir, "ükü

lebe" öz meyvesini, "kütle hfnin" her zaman, "bi-izni mbbiha" o ağacın sahi

bi olan Allah 'ın izniyle. Yani, o ağaç, her zaman öz meyvesini Allah Te ata 'nın 

iradesiyle verir. Hançini n (Nasıl ki) iman gelmesi de mü 'm inin ilreğinde yer

leşir, iman neticesinde olan ameli, ibtideti de göğe kalkır ve o amelin, ibadetin · 
bereketi de ona her zaman çatır. "Ve yadribullabil 'l-emsele" Allah Te ata misal

leri vurur, "li'n-nasi" {nsanlar ilçün, ona göre ki "leallehüm yetezekkernn", 
olabilsin ki onlar ya h şi va 'zı alı b imana ge/erler. Onda senden soruşu/sa ki, 

''Allah Teala ne üçün misaller vurur?" Bu ahirinci ayete göre, sen cevab verer
sen ki, ''Allah Teatti insanları yahşi başa salmak ilçün, göz görmeyen dinf-ma

nevf işleri, göz gören şeyler vasıtasıyla tasvir edi b zihinlere yakınlaşdırır. Ola

bilsin ki yabşi başa düşerler (anlarlar). 

Eğer soruşsa ki, '1manı yahşı başa düşmek üçiln burada ağaçta misal ge

tirmeyin hikmeti nedir? Ona bir ohşama (benzeme) ciheti var mı?" Cevab ve

rersen ki,_ onun ohşama (benzeme) ciheti ve hikmeti vardır. O da be/edir: Ağaç 

köksüz, gövdesiz ve budak/arsız öz şeklini almayan kimi, iman da ürekden 
tasdiksiz, dilden ikrarsız ve beden üzilvier/e amel ve ibadetsiz öz şeklini alabil

mez. NeMtat ilmi nde, Bolanikada yani bitkiler ilm inde, ağacın inkişafı ve on

dan bar (mahsul) ve meyve almak üçü n, Allah Tea la 'nın iradesiyle birlikde, 

yeni botanik alimleri tecrübede tapı/madan (bı;lunmadan) tabif şeraiti ve in

san hizmeti, ne kadar lazt1n gelirse, imanın inkişafı ve ondan dünyada ve ahi

redde bar ve meyve almak üçün de o ağaçta olduğu gede1~ o misilde dinf şerCi

ili ve insan ibadet hizmeti, Allah Teatti tarafından koyu/muştur. Ağaç da ve 

iman da her ikisinde olan geder okşar şeraiti, yazcıSı olsa, aynca müstakil bir 

kitap yazma~ lazımdır. Buraya o geder şey sığmaz. 
Mezkür ayetler, bir çok sual/am cevab verdiği kimi, tabfatçı/ann mübüm 

bir böyük suate de cevab verir. Hernin suai de budur: ''Allah Teatti her şeyi se

bebsiz ve şeraitsiz vermeye kudreti o/anda, ne üçün tabif şerait ve sebeb/e ve-

1ir? Birden, bir anda vermeye becara becam, ne üçü n inkişaf yoluyla, tab if ka

nunuyla verir? Yani, bir şeyi birden böyütmeye becara becara, ne üçün az az, 
yavaş yavaş böyütür?" 
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Cevab verersen ki: "Allah Teii!a, halkı yamtmağın faydası, hikmeti, özüne 

ibiidet hizmeti, anıelf şeraiti etmekle, ahiredele herkese münasib ebedf hayat 

kazandırmak alanda, bu anıeli şeriiiıle kazanmak, inkişafi yolla yaradmak, 
maslahatlı ve faydalı görülür. Bu aınelf şeraitle, göz görmeyen rnhanfdeki, ya

ni itrekdeki iman i.şine bağlı alanda, göz görmeyen ürekcleki imanı ve ondan 

asılı olan göze! ahlc1kın inkişiift başa dü.şmek üçün, Allah Teiila dünyanı inlai

şafi şeriiielde yaraddı. Çünkü, göz görmeyen alemin inkişafı, göz gören alemin 

inkişajı ile mukayese ve temsil edib, yahşi başa düşerler. Nıım~ınevf misal 

üçün, mezkur ayetlerde Allab Teata, ürekcleki imanı yerdeki ağaç ile misal vu

nıb temsil etmiştir. 
Eğer senden soruşsa ki 'imanın mmtebeleri neçedir?" Cevab verersin ki: ''İma

nın ınertebeleri beştir. Birinci, "tak/id" imandır. Bu delil sübüt bilmeden başka
sının sözüyle imana gelınekdi1·, inanmakdır. Bu iman, avam/ann imanıdır. 

·İkinci: İstid/at imandır. Yani, delili sübıltu, iman etkidelert ilim ile bilib 

inanmakdır. Bu "ilme'l-yakfn" adlanır. Bu zabir kitab okuyup alim olan 

adamların imanıdır. Bu iki iman me11ebe!eri farzdır. 

Üçüncü: "Ayanf-murakabe" imandır. Yani, Allah Teaiii'nı ürekden ziitı sı

fatına vusül, yönelmekle bilib inannıakdır. Bu iman mertebes~ olan adam, bir 
saniye olsa da Allab Telila'dan gafil o!mayıb. Allab Teaiii'dan beybet etmek, 
buzımma utana durmak, ürekde daim olub. Allah Teatti özünü görür kimi 

durub. Bu, murakabe nıakamıdır. "Ayne'l-yakfn" adlanır. 

Dördüncü: "Hak" imandır. Bu iman, Allah Teatti'nı üreklr:t görnıekdir. Bu 

evliyalann, "el-Arifü yera rabbehü fi kilili şey'in" dzyeıı sözün manasıdır. Ya

ni, Allah 'ı bilen adam, b er şeyde öz Allah 'ını görür. Bu makam, makam-ı ınü

şabededir. "Halaka '1-yakfn" adlanır. 

Beşinci: "Hakfkat" imandır. Bu, Allah Teiila'da fena olmakdır. Allab Te
li/ii 'nın mebabetinde gark olan, Allah Teii!a 'dan gayri şeyi görmeyen adamdır. 

Bu abirki üç iman mertebeleri, berkese farz olmaz. Bu üç me11ebe, Allah Te

ii!a'nın bususf adamianna verilir. Çünkü o, u/üm-i Rabbiinf'dir-ve ilahfdir. 

Evvelki farz olan iki mertebeni, ilmiyle kazandıkdan sonra, tarikatı tutub 

kalan üç merteDeni kazanı b, onlar yukarda geçen din in ihsan esası üzere gi

dib. Eğerfarz olan iki menebeni elde edenden sonra, ürekde haram abiilkları 

kalıb, farz ahlaklan yok etse, bir tarikatı tutub, baram ahlakları itiresi, farz 

ahlaklan getiresi kimi, üç iman nıettebelerinden gücü çatan mertebeni kazan

makfarzdır. Çünkü, Allah Teaiii demiştir ki, "Gücü çataıı kadar isıikameelde 

durıın." Günahlı ah!a!aı itirmek, zahir günab/an terk etmek gibi, gücü çatan 
şeylerderıdir. Günahlı ahlak iten gibi, farz ablak gelip çatar. Çünkü, farz ab

tak, günahlı abiakın aksidir. Günahlı ahlakdan kibir, özünü böyük görmek 

iter ki, onun aksi olan tevazukarlık geli b çıkar." 
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"İhsan nedi1?" diye sorıışsa, cevah verersen ki, '1hsan, 'yahşılaştırmak' (gü
zelleştirmek) manasınadır. İslam 'ı, imanı yahşı yerine yetirmekdir. Allah Te
ata'nı görür kimi ibadet eylemekdir. Ne kadar sen Allah Teatayı görmesen de, 
Allah Teatti seni görür. Bu ihsan halinin sende olmağının nişanesi odur ki, her 
h ansı ibadet eden vakdında, ... Allah meni görıtr, Allah Teatti mene bakır di-
ye, Allah Tea/Ci'dan korka korka, ... ibadet edeceksin. O ihsan bati kazanmak 
üçün, tarikatlar meydana çıkıb ... " 

Sonuç 

Bolşevik ihtiHili ile birliltte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde ve Müslüman

Iann yaşadığı diğer bölgelerde, İslam dininin öğretildiği merkezlerin faaliyetleri

ne son verilmiş; dini öğretecek alimierin çoğu sürgüne gönderilere k veya şehit 
edilerek mal varlıklanna el konulmuştur. Bu ve benzeri şekillerdeki uygulama

larla, halkın clin1 veeibelerini yerine getirmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığı 

ve bunda da belli ölçüde başanya ulaşıldığı görülmüştür. Öte yandan makalemi

ze konu edindiğimiz Nasih Efendi gibi zahiri ve batınl ilimleri bilen alimlerin, 

halkın İslam'ı tamamen unutmaması için özel bir gayret sarf ettikleri, -sayılan az 

da olsa- talebe yetiştirdiideri ve örnek bir yaşantı sergileyerek dini sevdinneye 

çalıştıklan da bir gerçekt:ii. Bu nedenle, Sovyet döneminde elinin tamamen orta

dan kalkmasını önleyen faktörlerin bize göre en önemlisi, asırlardır örf ve adet

ler şeklinde yerleşmiş olan dinl-tasavvufi h.i.iltürdür. Bu veya benzer bölgelerde

Id din! hayatın canlılığını başka türlü izah etmek pek de mümlcün görünmemek
tedir. Bu gün ise, halkın büyük çoğunluğu -bu manev1 gücün mahiyetini tam 

olarak bilmese de- söz konusu tasavvuf erbabı alimleri, minnede yad etmekte ve 

onlan her yönden zirve şahsiyetler olarak kabul etmektedir. 
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