
 
BRAH M HAKKI HAZRETLER ’N N ABDURRAHMAN GAZ  

ZAV YEDARLI I ve ZAV YEDARLIK MESELES  
 

Bilgehan PAMUK 
 
Özet : XVIII. yüzy l n önemli ilim adamlar ndan birisi olan brahim Hakk  
Hazretleri, Osmanl  Sultanlar n n yak n ilgisine ve ihsan na mahzar olmu tu. 
Sultan I. Mahmud taraf ndan iltifat ve takdir gören brahim Hakk ’ya ilmî 
seviyesinden ötürü müderrislik payesi verilmi ti. stanbul’daki çal malar n  
Erzurum’da devam etmek üzere bâ- art-  tedris Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin 
zaviyedarl k vazifesine tayin edilen brahim Hakk  vazifesinin gere i olarak 
ö renci yeti tirmeye gayret etmi ti. Osmanl  taht nda görülen de i ikliklere 
ra men, brahim Hakk  zaviyedarl k görevini sürdürmü tü. Ancak daha sonra 
ortaya ç kan eyh Muhammed adl  birisi brahim Hakk ’n n tasarrufundaki 
zaviyedarl  bir f rsat n  bularak uhdesine alm t . Divan-  Hümayun’a intikal 
eden meselede haks z yere müdahale olunan zaviyedarl k vazifesinin brahim 
Hakk  Hazretleri’nin tasarrufunda oldu una dair hüküm verilmi ti. 
 
Anahtar Kelimeler: brahim Hakk , Abdurrahman Gazi, eyh Muhammed, 
smail Fehim, Yusuf Nesim, Muhammed akir, Zaviye, Zaviyedar, Erzurum 

kad s  
 

1. Giri  
brahim Hakk  Hazretleri, 18 May s 1703 (2 Muharrem 1115) 

Erzurum’un Hasankale ilçesinde do du. Babas  Dervi  Osman Efendi, annesi 
Hasankale’nin ileri gelenlerinden Dede Mahmud’un k z  erîfe Hanîfe 
Han m’d . 1707’de Erzurum’a yerle en Osman Efendi, burada yörenin ileri 
gelen ilim ve tasavvuf erbab yla tan m  ve 1710’da hac niyetiyle yola 
ç km ken, Siirt’e yakla k 7 km. mesafede bulunan Tillo’ya u ram  ve yörenin 
tan nm  mür idlerinden smail Fakîrullah’a intisap ederek buraya yerle mi ti.1 
Babas n n iste i üzerine dokuz ya nda iken amcas  Ali taraf ndan Tillo’ya 
götürülen brahim Hakk , babas yla kar la t nda eyh smail Fakîrullah’  
görmü , içinde ona kar  derin bir sevgi ve hayranl k duygusu uyanm t . 
brahim Hakk , ilk tasavvuf e itimini burada alm t .2  
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1  Mustafa Ça r c , “ brahim Hakk  Erzurumî”, Diyanet slam Ansiklopedisi(D A.) XXI, s.305. 
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On yedi ya nda iken babas n  kaybeden brahim Hakk , muhtemelen 
ö renimini sürdürmek amac yla ayn  y l Erzurum’a dönmü  ve büyük amcas  
Molla Muhammed’in evine yerle mi ti. Arapça ve Farsça ö renimi konusunda 
Erzurum Müftüsü air Hâz k Mehmet Efendi’den istifade etmi ti. brahim 
Hakk ’n n ikinci tahsil dönemi sekiz y l kadar sürmü tü.  Ö renimini 
tamamlad ktan sonra smail Fakîrullah’  ziyaret etmek için 1728’de Tillo’ya 
giden brahim Hakk , babas n n hücresine yerle mi  ve tasavvuf hayat n  
eyhine hizmet edip onun feyzinden istifade ederek sürdürmü tü. 1734’de 
smail Fakîrullah’ n vefat  üzerine Erzurum’a dönmü  ve babas n n da imaml k 

yapt  Yukar  Habib Efendi Camii’ne imam olmu tu. 1747’de stanbul’a giden 
brahim Hakk , Osmanl  Sultan  I. Mahmud ile görü mü tü. Sultan n ilgisini ve 

takdirini kazanan brahim Hakk ’ya saray kütüphanesinde çal mas  için izin 
verilmi ti. stanbul’da iken müderrislik payesi verilen brahim Hakk ’ya ayr ca 
Erzurum’da ders okutmas  art yla Sultan I. Mahmud taraf ndan Abdurrahman 
Gazi Dede Tekkesi’nin zaviyedarl  ihsan edilmi ti.3  

1755 y l nda ikinci defa stanbul’a giden brahim Hakk , saray 
kütüphanesindeki çal malar na devam etmi ti. stanbul’daki çal malar n  
tamamlayan brahim Hakk , Erzurum’a dönünce bir yandan Ma’rifetnâme’nin 
telifiyle me gul olurken, bir yandan da zaviyede ö renci yeti tirmi ti. 30 Ekim 
1757’de Sultan III. Mustafa’n n tahta ç kmas  ile Osmanl  Devleti’nde mutad 
olarak yap lan berat yenileme uygulamas n gere ince brahim Hakk ’n n 
Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin zaviyedar  oldu una dair berat  da 
yenilenmi ti.4

 
A. Abdurrahman Gazi Zaviyesi 

XVIII. yüzy l n ortalar nda brahim Hakk  Hazretleri’nin zaviyedarl n  
yapt  Abdurrahman Gazi Zaviyesi, Erzurum ehrinin d ar s nda Palandöken 
da n n ete inde, Abdurrahman Gazi’nin türbesine izafeten kurulmu  en eski 
zaviyelerdendi. Osmanl larda, herhangi bir tarikata mensup dervi lerin bir 
eyhin idaresi alt nda toplu olarak ya ad klar , gelip geçen yolculara yiyecek, 

içecek ve yakacak yer temin ettikleri, yerle me merkezlerindeki veya yol 
üzerlerindeki yap lar olarak tan mlanan zaviyeler,5 XVI. yüzy lda genelde ehir, 
kasaba ve köylerde geçit, derbend ve yol üzerinde misafirhane olarak hizmet 
vermi lerdi.6 Klasik Osmanl  zaviyesi özelliklerine sahip olan Abdurrahman 
Gazi Dede Zaviyesi’nin de benzer hizmetleri yerine getirdi i söylenebilirdi. 
Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin Osmanl  idaresi alt nda ilk kay tlar  1540 y l na 
aitti. Erzurum Eyaleti’nin ilk tahrir kayd nda zaviye deftere kaydedilmi ti. 
Tahrir kayd nda anla ld  üzere zaviyenin senelik geliri 920 akçe de erinde 

                                                 
3  Cemalleddin Server Revnako lu, Erzurumlu brahim Hakk  ve Marifetnamesi, stanbul 

1961, s.42; Mesih brahim Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , stanbul 1973, s.57 
4  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.92  
5  Ahmet Ya ar Ocak – Suraiyya Faroqhi, “Zaviye”, slam Ansiklopedisi, XIII, s.468. 
6  Ahmet Ya ar Ocak, “Zaviyeler”, Vak flar Dergisi, sy. XII, Ankara 1978, s.258. 
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olan bir çiftli i ile ehirde vakfedilmi  bir tarlas  vard .7 Zaviyenin ilerleyen 
y llarda durumunda pek de i iklik olmam t . XVI. yüzy l n sonlar na do ru 
1591 y l nda yap lan tahrirde; Yah i veled-i Bayezid’in idaresinde olan 
zaviyenin yine y ll k geliri 920 akçe olan bir çiftli i ile bir tane tarlas  
bulunmaktayd .8

brahim Hakk ’n n zaviyedarl na kadar Abdurrahman Dede veya 
Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin s n rlar  hakk nda herhangi bir bilgiye tesadüf 
edilmemi ti.9 Ancak brahim Hakk  taraf ndan yap lan tetkikler sonucunda 
zaviyenin s n rlar  belirlenmi ti. Buna göre zaviyenin s n rlar ; “Ol vakf n k ble 
s n r  merkad-  erife muttas l olan tepenin cenûbinde olan kayal  büyük da n 
ba ndan ta Kap kaya’n n deresine, suyun üzerine nüzul eden hatt-  
müstakimdir ki ol yüce da n ve küçük tepelerin imal semtine bakarlar  ve 
akarlar  dereleriyle ve sular yla ve de irmenleriyle bilcümle dâhil-i s n rd r 
badehu ol vakf n ma rib s n r  Kap kaya’dan Ba ark’a nüzul eden araba 
yoludur ki ol tarik ile de irmenler deresi aras nda bulunan tarlalar n cümlesi 
dahil-i s n rd r Ol- Ba ark’la De irmenler deresinde Ye il Ark’ n ba na nüzul 
eden hatt-  müstakim ve Çi demtepe’ye giden tarik-i amm ol vakf n imal 
s n r d r ki an nla Çi demtepesi aras nda bulunan tarlalar bilcümle dahil-i 
s n rd r badehu ol vakf n ma r k s n r  Akyarlar olan dere ile yukar  büyük 
cebel-i merkumun kulesinde suuden hatt-i müstakimdir ki an nla merkad-  erif 
aras nda vâki‘ olan çay rlar ve bay rlar dahil-i s n rd r” olarak tespit 
edilmi ti.10 Hatta Abdurrahman Gazi’nin mezar n n yeri dahi brahim Hakk  
taraf ndan bulundu una da i aret edilmektedir.11  

Osmanl  Sultanlar  taraf nda zaviyedarl k vazifesi verilen brahim Hakk , 
Erzurum’da olmad  zamanlarda zaviyeye ait i leri o lu smail Fehim 
aksatmadan yürütmü tü.12 Ancak zaviyedarl k yapmak hususunda fazla istekli 
olmayan smail Fehim’in yerine Yusuf Nesim vekalet etmi ti. Durumun 
fark nda olan brahim Hakk , Abdurrahman Gazi Zaviyedarl ’n n Yusuf 
Nesim ve Muhammed akir’in mü terek olarak yürütmesini uygun görmü tü. 
Bu hususta gerekli i lemleri yapmas  için stanbul’daki yak n  Divan Katibi 
Ali’ye vaziyeti bildirmi ti. 

                                                 
7  Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi(BOA.)Tapu Defteri 205, s.23 
8  Tapu-Kadastro Genel Müdürlü ü Ar ivi Tapu Defteri  41, v.87 
9  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.95 
10  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.180 
11  Bilge Seyido lu, Erzurum Efsaneleri, stanbul 1997, s.75  
12  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.95 
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B. Zaviyedarlık Meselesi 

Abdurrahman Gazi Zaviyesi ile ilgili geli meler bu meyanda iken 
Abdurrahman Gazi Dede’nin türbedar  olan Cebel Bekiro lu eyh 
Muhammed’in zaviyedarl a müdahale etti i görülmektedir. brahim Hakk ’n n 
zaviyedar oldu u süre içerisinde eyh Muhammed babas  gibi türbeyi beklemi , 
gerekli olan temizlik i leri yapm  ve ziyaretçilere kap lar  açm t . Hizmetleri 
kar l nda ise herhangi bir ücret almamakla birlikte, ziyarete gelenlerin 
verdi i ihsanlarla geçinmi ti. Ald  ba lardan oldukça gelir elde etmesi 
üzerine daha cüretkâr bir hale gelen eyh Muhammed, brahim Hakk ’n n 
zaviyedarl  mü terek olarak Yusuf Nesim ve Muhammed akir’e b rakaca  
haberini almas  üzerine yak n oldu u kad  ve defterdar  elde ederek 
Abdurrahman Dede Zaviyedarl n  bir f rsat n  bularak kendi ad na berat 
ettirmi ti. Erzurum kad s  smail Efendi ve hazine defterdar  smail Efendi, 8 
Kas m 1779’da Abdurrahman Cebeli Zaviyesi kimsenin tasarrufunda alt nda 
de il diyerek zaviye eyhli i ve türbedarl n  eyh Muhammed’e tevcih 
edilmesini sa lam lard .13    

Zaviyeye vekâlet eden Yusuf Nesim, eyh Muhammed’in zaviye 
gelirlerine el atmas  üzerine tela a dü mü  ve hemen karde i smail Fehim’i 
durumdan haberdar etmi ti. Bu s rada Hasankale’de bulunan smail Fehim, 
babas n n Sultan I. Mahmud devrinden beri (1747) bâ- art-  tedris zaviyedar 
oldu unu, hatta Sultan III. Mustafa zaman nda dahi berat n yenilendi i 
bildirmi  ve Yusuf Nesim’e beratlarla birlikte ilgili makamlara müracaat 
etmesini tavsiye etmi ti. Bunun üzerine Yusuf Nesim, beratlarla müracaat 
etmesine kar l k, bir netice elde edememi ti. eyh Muhammed, “ben berat mda 
gösterilen Abdurrahman Cebeli zaviyedar  oldum onlar Abdurrahman Dede 

                                                 
13  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.176 
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ad nda ba ka birinin zaviyedar d rlar. Vars n kendi zaviyelerini bulsunlar” 
demi ti.14

Her iki zaviyenin ayn  yer oldu unu ispat etmesi gereken Yusuf Nesim 
çaresiz kal nca durumu babas  brahim Hakk ’ya arz etmi ti. Bunun üzerine 
brahim Hakk , daha önceden tespit etti i zaviyenin s n rlar n  o lu Yusuf 

Nesim’e bildirmi ti.15 Zaviyedarl a müdahale edilmemesi hususunda Yusuf 
Nesim’in çabalar  yeterli olmam t . Mesele ile bizzat ilgilenmek üzere 
Erzurum’a gelen smail Fehim Efendi, Erzurum kad s n n de i mi  oldu unu 
gördü. eyh Muhammed’e yak n olan smail Efendi yerine Hatipzade Mahmud 
Efendi Erzurum kad l na tayin edilmi ti. Sultan taraf ndan “nizâm-  memleket 
ve h fz ve h râset ve haraset-i râiyyet ve s yânete müteallik umur”u yürütmekle 
görevli olan kad , ehirdeki en yetkili makamlardand .16 lmiye s n f  ile ilgili 
hususlarda meseleyi çözmekle yetkili olan Erzurum kad s  Hatipzade Mahmud, 
Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin zaviyedarl  meselesi üzerinde hassasiyetle 
durmu tu.  

smail Fehim Efendi’nin arz  üzerine Hatipzade Mahmud, Erzurum 
mahkemesinde; Medine-i Erzurumun cânib-i cenûbisinde vâki‘ sahâbe-i kirâm 
zevi’l-ihtirâmdan Seyyid Abdurrahman Gazi alemdâr-i sâni hazret-i fahrü’l-
enâm-  aleyh efazlu’l-salâvât ve’l-islâm hazretlerinin zâviyesi vakf n n vazîfe-i 
muayyene ile bâ- art-  tedris bâ-berât-  âli- ân zâviyedâr  olan me ayih-i kibâr 
tarîk-i Nak ibendiyeden ârif bi-llâh olan müellif-i Marifetnâme es-Seyyid e -

eyh brahim Hakk  hâl-i hayatda ve s hhatde olub zâviyedârl n bir dürlü 
dahl îcâb itmez iken erbâb-  a râzdan eyh Muhammed nâm kimesne 
zâviyedârl -  mezkûri bir takrîb kendü üzerine tevcih ve berât itdürüb muma-
ileyh e - eyh brahim Hakk  ve ‘ayanlar na gadr-  külli olma n diye bir ilam 
haz rlayarak stanbul’a göndermi ti.17  

stanbul’da gerek Anadolu kad askeri ve gerekse merkezi idare mesele ile 
ilgili olarak; Erzurum hâricinde ve taraf-  cenûbisinde yar m saat mesafede 
vâki‘ fahrü’l-enâm-  aleyh efazlu’l-salâvât ve’l-islâm hazretlerinin alemdâr-  
sâni sahâbe-i kirâmdan Seyyid Abdurrahman Gazi Zâviyesi vakf n n bilâ-berât 
türbedâr ve zâviye me ihât  olan es-Seyyid eyh Muhammed Halife ile e - eyh 
Ebu Bekr hidmetinde mukim olma la Erzurum kad s  es-Seyyid smail Efendinin 
ve Erzurum hazine defterdâr  di er smail Efendinin ‘arzlar yla bir kimesnenin 
bilâ-me rûtas  ve senedât-  saire ile mutasarr f nda olmayub inhâlar  vâki‘ ise 
hidmetinde k yâm eylememek art yla bin yüz toksan üç senesi evvalinde 
müceddeden bu kayd ile merkûm Seyyid eyh Muhammed Halifeye tevcih 
virüldikleri Anatol  muhasebesinde der-kenar olma la bu takdirce Erzurum 
hâricinde sahâbe-i kirâmdan alemdâr-  sâni Seyyid Abdurrahman Gazi Zâviyesi 

                                                 
14  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.176-179 
15  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.180 
16  Bilgehan Pamuk, XVII. Yüzy lda Erzurum ehri, Doktora Tezi: Atatürk Üniversitesi, 

Erzurum 2002, s.128 
17  BOA. Cevdet Evkaf(CE.) 25306 b 
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vakf n n türbedârl k ve zâviye me ihât  merkûm eyh Muhammed e erçi 
müceddeden kayd ve art-  mezkûr ile tevcih ol nub ancak Erzurumda vâki‘ 
Seyyid Abdurrahman Dede Tekyesin vakf nda bâ- art-  tedris zâviyedârl  el-
yevm mezkûr es-Seyyid brahim bâ-i aret-i aleyh ba ka berâtla üzerinde olub 
ref‘ine taarruz ol nmad na binaen diyerek meselenin çözümü için i e vak f 
olanlar n Erzurum mahkemesinde toplat larak sorunun çözümlenmesi karar  
verilmi ti.18   

1780 y l n n May s ay nda verilen kararda, merkezi yönetimin tereddüt 
içerisinde kalmas nda Seyyid Abdurrahman Gazi zâviyesi vakf  ba ka ve Seyyid 
Abdurrahman Dede Tekyesi Vakf  ba ka m d r yohsa vakf vahid midir ve 
kadimden berü ne vechle zabt ve tasarruf ol na gelmi dir denilmesinden aç kça 
anla lmaktad r.19 Bu hususun tam çözümlenmesinin Erzurum’da olaca na 
inanan yönetim, meseleyi Erzurum kad s na havale ederek, en k sa zaman 
içerisinde neticelendirmesini emretmi ti. Ancak dava devam ederken brahim 
Hakk  Hazretleri 22 Haziran 1780’de (19 Cemâziyelâhir 1194) vefat etmi ti. 
Ölümünden iki y l önce yazd  vasiyetnamesinde eyhinin kubbesi alt na 
defnedilmemesini, oraya eyhinin evlatlar n n gömülmesi gerekti ini 
belirtmesine ra men, bunu bir fedakârl k olarak telakki iden smail 
Fakîrullah’ n o lu Mustafa Fânî’nin iste i üzerine eyhinin türbesine defnedildi. 
20

brahim Hakk ’n n vefat etmi  olmas na kar n, zaviyedarl k hususundaki 
mesele Osmanl  Sultan  I. Abdülhamid’e iletilmi ti. Sultan n huzurunda 
durumlar n  ifade eden Muhammed akir ve Yusuf Nesim Efendilere mü terek 
olarak zaviyedarl k tevcih edilmi ti. 6 A ustos 1780’de Muhammed akir ve 
Yusuf Nesim berat  elde etmeleri üzerine brahim Hakk ’n n bir iste i daha 
yerine gelmi ti.21 Ancak eyh Muhammed sorunu kesin olarak halledilmemi ti. 
Nitekim merkezde dahi rahats zl k uyand ran meselenin bir an önce 
sonuçland r lmas  için Sultan I. Abdülhamit, 3 Temmuz 1780 tarihli bir ferman 
yay nlam t .22 Meseleyi kesin olarak çözme dü üncesi içerisinde olan Erzurum 
Kad s  Hatip-zâde Mahmud Efendi, 14 Ekim 1780 tarihinde Seyyid 
Abdurrahman Zâviyesi ba ka ve Seyyid Abdurrahman Dede Tekyesi Vakf  dâhi 
ba kad r deyü zâviyedârl -  mezbur eyh Muhammed dahl ve taarruz 
eyledi ine binaen s hhati üzere ilâm ol nmak bâb nda sâd r olan emr-i âli- âna 
imtisâlen tarafeyn huzur-  er‘e ihzâr ve yedlerinde berâtlar na bade’l-nazar 
öteden berü beldemizde mar‘uf ve me hûr Seyyid Abdurrahman Gazi vakf  
denilüb ve Abdurrahman Dede Tekyesi dâhi denilmekle ikisi bir olub tabirin 
ba ka lakin vakf vahid ve bundan gayri oldu  malum m z de ildir deyü hadd-  
tevâtüre bâli  ve vukûf-  tam  olan cemm-i gafir kimesneler bil-muvâcehe 

                                                 
18  BOA. CE. 25306 b  
19  BOA. CE. 25306 a  
20  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.182 
21  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.186-187 
22  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.189 

 

162 



ihtiyâr etmeleri ile ve lakin vâki‘ mehaldir bilâ-iltimâs pâye-i serir-i alaya ‘arz 
ve ilâm ol nd  diyerek mesele hakk nda hükümete bilgi vermi ti.23 Erzurum 
kad s n n ilam ndan anla ld na göre; smail Fehim, Yusuf Nesim ve 
Muhammed akir Efendilerle birlikte eyh Muhammed ve karde leri yan  s ra 
bilirki iler de mahkemeye davet edilmi lerdi. Her iki taraf teker teker dinlenmi  
ve ellerinde olan belgeleri incelenmi ti. De i ik isimlerle an lan zaviyenin bir 
vak f oldu u ve bu zaviyenin ders verme art yla brahim Hakk ’ya tevcih 
edildi i, ancak eyh Muhammed’e herhangi bir ücret ödenmeksizin ve emirsiz 
olarak zaviye eyhli inin ihsan edildi i de aç kça anla lm t . 24 Gerekli 
muhakemeleri yapt ktan sonra Hatip-zade Mahmud Efendi; brahim Hakk ’n n 
vefat etmesi üzerine zaviyedarl a Muhammed akir ve Yusuf Nesim’in 
getirildi ini Divan-  Hümayun’a kesin bir dille bildirmi ti.25

Hatipzade’nin, hakikati hükümete iletmesi üzerine eyh Muhammed ve 
Ebu Bekr Efendi, bizzat Divan-  Hümayun’a arz-  hal sunmu lard . Erzurum 
kad s  ve hazine defterdar  vas tas yla elde etti i berat  divanda sunan eyh 
Muhammed için 16 Aral k 1780 tarihinde Erzurum valisi ve kad s na bir talimat 
gönderilmi ti. Buna göre; “… ber mûceb-i defter-i hakânî ve a arin kanun ve 
defter mûcibince ahz ve kabz etdirilüb aharden bir ferdi müdâhele 
ettirilmemeleri bâb nda hükm-i hümayun ricâ ve defterhâne-i amirede mahfûz 
defter-i mufassala müracaât ol nd kda vech-i me rûh üzere old  mestur ve 
mukayyed bul nma n siz ki vezir-i mü ir ve muma-ileyhümas z yedinde olan 
berât mûcibince zabt etdirilmeleri için emr-i erif yaz ld ”.26 Zaviyenin eyh 
Muhammed’in tasarrufunda oldu unu ifade eden hüküm kayd ndan k sa bir süre 
içerisinde yani ayn  tarihlerde bu defa Divan-  Hümayun Erzurum valisi ve 
kad s na; “… Erzurum hâricinde sahâbe-i kirâm alemdâr-  sâni Seyyid 
Abdurrahman Gazi Zâviyesi vakf nda türbedârl k ve zâviye me ihât  merkûm 
Seyyid eyh Muhammedden e erçi müceddeden kayd ve art-  (me)zkure ile 
tevcih ol nub Erzurumda vâki‘ Seyyid Abdurrahman Dede Tekyesin vakf nda 
bâ- art-  tedris zâviyedârl  el-yevm mezkûr Seyyid brahimde bâ-i aret-i 

eyhülislam n ba ka berât ile üzerinde olub ref‘ine taarruz ol nmad na binaen 
mahallinde meclis-i er‘de vukûf-  tam  olan kimesne haz r bul nd klar  halde 
tarafeyn ihzâr ve yedlerinde olan berâtlar na bade’l-nazar zikr ol ndu  vech 
üzere Seyyid Abdurrahman Gazi zâviyesi vakf  ba ka ve yine Abdurrahman 
Dede Tekyesi Vakf  ba ka m d r yohsa vahid midir ve kâdimden berü ne vechle 
zabt ve tasarruf ol na gelmekle muma-ileyhuman n mukaddem olan inhâlar  

                                                 
23  BOA. CE. 16587 a 
24  BOA. CE. 16587 b 
25  “…Seyyid Abdurrahman Dede Tekyesi ve Seyyid Abdurrahman Gazi zâviyesi vakf  vahid 

oldu  bu ‘arz-  mezbûrde müstebân olma la mezbûr eyh Muhammedin hilâf-  inhâ 
müceddeden kayd ile berât itdirdi i türbedârl k ve zâviye me ihât  kayd  ref‘ ve terkim ve 
kâdimisi üzere mutasarr flar çün merkûmân Muhammed akir ve Yusufun yedlerine ilâm 
hal-  muntazam n emr-i erif itâ buyur lmak bâb nda…”, BOA. CE. 16587 b 

26     BOA. CE. 16587 a 
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neye mebnidir bi’l-muvâcehe lede’t-taraf-  tarafeyne bir vechle gadr ve himâye 
ol nmaks z n s hhat ve hakikâti ‘arz ve ilâm …” olundu u hususunda malumat 
vermi  ve meselenin bir an önce çözülmesini yine mahalli idarecilere havale 
etmi ti.27  

Divan-  Hümayun, Abdurrahman Gazi Zaviyesi ve dolay s yla brahim 
Hakk  üzerinde hassasiyetle durmu tu. Daha önceden verilen emir gere ince, 
davan n çözülmesi Erzurum kad s na havale edildi inden onun gönderdi i 
ilama itibar edilmi ti. 13 Ocak 1781 tarihinde Hatibzâde Mahmud Efendi ‘arz 
ider ‘arz-  mezbur sâd r olan emr-i âli- âna imtisâlen ‘arz ol nd kdan ba ka 
türbedârl k ve me ihât-  zâviye cihetleri mezbûr Seyyid eyh Muhammede hin-i 
teveccühünde kimesnenin me rûtas  ve senedât-  saire ile mutassar f nda olub 
inhâs  vâki‘ ise hidmetinde k yâm eylemeden üzerinde müceddeden kayd ile 
tevcih ol nub Seyyid Abdurrahman Dede Tekyesi ve Seyyid Abdurrahman Gazi 
zâviyesi vakf  vahid oldu  bu ‘arz-  mezbûrde müstebân olma la mezbûr eyh 
Muhammedin hilâf-  inhâ müceddeden kayd ile berât itdirdi i türbedârl k ve 
zâviye me ihât  kayd  ref‘ ve terkim ve kâdimisi üzere mutasarr flar çün 
merkûman Muhammed akir ve Yusufun yedlerine ilâm hal-  muntazam n emr-i 
erif itâ buyur lmak yolunda karar ç km t .28 Bu hükümden yakla k be  gün 

sonra 18 Ocak’ta Erzurum valisi ve kad s na; eyh Muhammed’in berat n n 
yürürlükten kald r lmas na, zaviyedarl n Muhammed akir ve Yusuf Nesim’e 
b rak lmas  aç kça bildirilmi ti.29

 
II. Sonuç 

brahim Hakk  Hazretleri, 1747 y l nda Erzurum’daki en eski zaiyelerden 
birisi olan Abdurrahman Gazi zaviyesine padi ah taraf ndan zaviyedar olarak 
tayin edilmi ti. Ders vermek art yla zaviyedarl k vazifesine otuz iki y l devam 
eden brahim Hakk , 1779’da ir problem ile kar la m t . Zaviyeye ismini de 
veren türbenin türbedar  olan eyh Muhammed zaviyedarl k hususunda iddiada 
bulunmu tu. Erzurum kad s  ve hazine defterdar  ile olan yak n münasebetinden 
istifa eden Muhammed zaviyedar oldu unu beyan etmi ti. Kad  ile defterdar n 
da yard mlar  ile berat almay  ba aran eyh Muhammed, brahim Hakk ’n n 
Erzurum’da bulunmad  s rada zaviyedarl  ele geçirmi ti. eyh Muhamed’in 
davas ndaki iddias  Abdurrahman gazi’nin de i ik isimlerle an lmas ndan 
kaynaklanm t . Seyyid Abdurrahman Gazi, Seyyid Abdurrahman, Seyyid 
Abdurrahman Dede, Seyyid Abdurrahman Çelebi, Gazi Abdurrahman Çelebi, 
Abdurrahman Çelebi Dede Abdurrahman Dede isimleriyle an lan zaviyeye 
müdahalesinde farkl  isimlerle an lmas  etkili olmu tu. ehrin ileri gelen 
yöneticilerinin de deste i ile isnats z iddias n  hakikatmi  gibi kabul ederek 
zaviyedarl  üzerine alm t . Ortadaki yanl l  kald rmak üzere Yusuf 
Nesim’in gayretleri neticesiz kalm t . Fakat bu esnada Erzurum’a tayin edilen 
                                                 
27     BOA. CE. 16587 a 
28     BOA. CE. 16587 b 
29  Hakk o lu, Erzurumlu brahim Hakk , s.190-191 
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Hatip-zâde Mahmud ad ndaki kad , meseledeki usul hatas n  fark ederek 
yeniden olay  incelemeye alm t . Mahmud Efendi’nin incelemeleri neticesinde 
farkl  isimlerle an lan yerin asl nda tek bir yeri ifade etti i sonucuna ula lm t . 
Erzurum’da çözülmesi gereken sorun Divan-  Hümayun’a intikal etmi  ve 
yap lan görü meler sonucunda Hatip-zade’nin teklifleri do rultusunda 
zaviyenin i lerini yürütmesi brahim Hakk ’n n tasarrufuna verilmi ti. Osmanl  
padi ah  taraf ndan ilmine hürmeten ba lanan zaviyedarl k vazifesine 
müdahale edilmesinde ne olursa olsun insanlar n ki isel ihtiraslar n n ne derece 
ön plana ç kt  göstermesi bak m ndan dikkat çekici bir vakayd .  
 

Abstract : Ibrahim Hakki is one of the most important scholars of the eighteenth 
century as a reason theOttoman Sultans appreciated and honoured him. Sultan 
Mahmud I made him, because of hisscientific success, a müderris, formerly 
professor at a medresseh. He educated students at theZaviye of Abdurrahman 
Gazi in Erzurum to where he was appointed to carry on his studies.Though there 
were many changes in the government of the Ottoman state, the status ofIbrahim 
Hakki did not change. However, a man called Sheyh Muhammed interfered and 
gotthe duty of Ibrahim Hakki. The trial of this event was held at the Divan-i 
Hümayun and theshowed interest in this trial after which was decided on the favor 
of  Ibrahim Hakk . 

 
Key Words: Ibrahim Hakk , Abdurrahman Gazi, Sheyh Muhammed, Ismail 
Fehim, Yusuf Nesim, Muhammed Shakir, Zaviye, Zaviyedar, Erzurum kad s  
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