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ÖNSÖZ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd âlemlerin Rabbı olan Allah’a Salat ve Selam 
âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebimiz Muham-
med Mustafa (SallahuAleyhi ve Sellem)ya olsun.

Bu mütevazi çalışma, ömrünün her anını Kur’an-ı 
Kerim’e adamış ve bu uğurda tüm dünya nimetlerini 
geri çevirip Rabbinin rızasını kazanmak için gece gün-
düz demeden insanları irşad etmeye uğraşmış olan de-
ğerli büyüğümüz, ilim ve gönül insanı Şeyh Hasan Ars-
lan Hocaefendi’nin hayatını ve yaptığı hizmetleri konu 
almaktadır.

Ömrünü insanlığa hizmet için adayan gönül in-
sanı, kendisine Kur’an ve sünneti rehber edinen Şeyh 
Efendi’yi günümüz insanları ve gelecek nesillere daha 
iyi tanıtmak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada de-
ğerli büyüğümüz Şeyh Hasan Arslan Hocaefendi’nin 
hayatı, ilmi çalışmaları, yetiştirdiği talebeleri kısa ve öz 

bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. 
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Kısa ve yoğun bir süre içerisinde oluşturulan bu ça-
lışma Hocaefendi’nin 83 yıllık dolu dolu geçmiş haya-
tının her anını ele alamamıştır. Zira buna gücümüzün 
yetmeyeceği de âşikardır. Bu çalışmanın gelecek yıllar-
da Şeyh Hasan Arslan Hocaefendinin hayatı ile ilgili 
yapılacak çalışmalara da örnek teşkil etmesi bakımın-
dan önemli bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızın oluşturulmasında bizlerden her tür-
lü emeğini esirgemeyen başta Kilis 7 Aralık Üniversite-
si öğretim üyesi Yrd. Doç. D.r Ahmet İhsan KAYA’ya ve 
kitabın hazırlanmasında emeği geçen diğer arkadaşla-
rımıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Hafız Ahmet ÖZBAY
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ŞEYH HASAN HOCA EFENDİNİN HAYATI

Ailesi

Şeyh Hasan Arslan Hoca Efendi 1928 yılında 
Gaziantep’in Büyük Şahinbey kasabasında (eski adı ile 
Körkün köyünde) Hanifi Çavuş ismiyle tanınan Hani-
fi Bey’in ve Münevver Hanım’ın üçüncü çocuğu olarak 
dünyaya gelir. Soyları Sultan IV. Murat’ın zamanında 
yaşayan Sarı Mustafa Efendi’ye dayanır. Mustafa Efen-
di, cengâverliği, savaşçılığı ve güvenirliğiyle tanınır. 
Dönemin paşaları Sarı Mustafa’yı Devlet-i Âliye’nin gü-
neyinde vuku bulan bir meseleyi çözmek için görevlen-
dirir. Halep’ten gelerek Gaziantep yakınlarına yerleşir 
ve bu bölgedeki kargaşayı sükûnete kavuşturur. Başarı-
sından dolayı Sultan IV. Murat’ın iltifatına layık olur ve 
kendisine Sarpı köyü bağışlanır. Bu köy aslen Körkün 
köyünün yakınlarında bulunan bir mevkidir ki orada 
bulunan çevre zorluklarından dolayı şimdiki ismiyle 
Körkün köyüne yerleşmişlerdir.

Şeyh Efendi’nin ikinci kuşaktan dedesi olan Kör-
künlü Hacı Ali Efendi, binicilik ve cirit atma gibi ko-
nularda meşhurdur. Körkünlü Hacı Ali Efendi denildi-
ğinde akla ilk olarak onun yiğitliği ve cömertliği gelir. 
Hoca Efendi’nin babası Hanefi çavuş da dedelerine la-
yık bir evlat olarak yetişir. Hanefi Çavuş, İkinci Dün-
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ya savaşı yıllarında vatani görevini yapar. Almanlar, or-
duda haberleşmeyle ilgili bir yarışma başlatır. Hanefi 
çavuş, çok fazla katılımcının olduğu yarışmada birinci 
olur. Komutanları, Hanefi Efendi’yi başçavuşluğa ata-
mak isterler; ancak bu gerçekleşemez. Çünkü Hani-
fi Efendi okuma yazma bilmemektedir. Yarışmanın bi-
rincisine ödül olarak on iki altın verilir. Hanifi Çavuş, 
“Ben ödül için yarışmaya girmedim.” diyerek altınları 
kabul etmez ve devlete bağışlar. O, her zaman okuya-
mamanın ezikliğini hisseder ve çocuklarını da okutma-
yı arzular. Bu isteğe annesi merhum Münevver Hanım 
da ortak olur. Münevver Hanım, saliha kişiliği ile bili-
nen bir hanımefendidir. Öyle ki Münevver Hanım tak-
vaya, cömertliğe ve sıla-ı rahime çok önem verirdi. Mü-
nevver hanım sık olarak Oğuzeli’nde bulunan kardeş-
lerinin yanına Hoca Efendi ile birlikte ziyarete giderdi. 
Bundan dolayıdır ki Hoca Efendi de dayıları vefat edin-
ceye kadar bu ziyaretleri bilfiil sürdürmüş ve kendi ve-
fatına kadarda sılayı rahim ilişkilerini kesmemiştir.

Çocukluk Yılları

Dedesi Hacı Ali Efendi, Hasan Basri hazretlerine 
büyük bir muhabbet ve saygı duyduğu ve ayrıca komu-
tanlarından Yüzbaşı Hasan Bey’e de ayrı bir muhabbet 
beslediği için yeni doğan torununa Hasan ismini verir. 
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Hasan Hoca Efendi, zekiliği, çalışkanlığı ve farklı kişi-
liğiyle insanların sevgisini kazanır. Akranları gibi de-
ğildir, her şeyi öğrenmek ve araştırmak ister. Ailesi ço-
cukları arasında Hasan Hoca Efendi’ye ayrı bir yer ve-
rir. Başta dedesi olmak üzere herkes onu okutmak ister 
ve okuma zamanı gelince de hemen okula yazdırırlar.

Öğretmenleri, başarılar gösteren Hoca Efendi’yi il-
kokuldan sonra Haruniyye Öğretmen Okuluna gön-
dermeye karar verir ve ailesine bu konuda ısrar eder-
ler. Ancak okumasını çok istemelerine rağmen ondan 
ayrılmaya dayanamaz ve göndermekten vazgeçerler. 
Hoca Efendi öğretmen okuluna gidemeyince, öğrenme 
açlığını giderecek yollar arar. Çaresiz kalan, Hoca Efen-
di okulu bitirdiği halde aldığı derslere tekrar tekrar gi-
rer. Hoca Efendi bu dönemde köyünde ayrıca eğiticilik 
görevinde bulunmuştur. Okusa da okumasa da kitap-
ları yanından eksik etmezdi. Köylerinde imamlık ya-
pan Ali Bilici Hoca Efendi’den ders almaya karar verir. 
Ali Hoca’dan ders almak için peşinden saatlerce koş-
tuğu olur. Düzenli olmasa da Ali Hoca Efendi’den al-
dığı derslerle ilmin tadına varır. O tat hayatı boyunca 
damağında kalan Hasan Hoca, on beş yaşında kendini 
dünya evine girerken bulur. Bu evlilikten beş oğlu ve iki 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Askerlik yaşına kadar da 
sıradan bir hayat sürer; ama yüreğindeki öğrenme iste-
ği günden güne artmaya başlar.



4

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

İlim Hayatı

Şeyh Hasan, ilim öğrenme konusunda istekli ol-
duğu kadar, belki de daha fazla zorluklar ve engellerle 
karşılaşır. Ailesinin evden ayrılmasına izin vermeme-
si, erken yaşlarda evlenmesi, okuyup da Hoca olmasını 
istemeyenlerin baskısı onu hayli bunaltır. Her şeyden 
evvel o yıllarda Arapça ve İslami ilimler öğrenmenin 
suç olduğu, toplum üzerinde ağır psikolojik baskıların 
bulunduğu Milli Şef dönemidir. Hasan Hoca Efendi, 
özel hayatındaki zorluklar ve dönemin siyasi yapısın-
dan kaynaklanan engellere rağmen ilk Hocası Ali Bilici 
Hoca’dan ders almaya başlar.

Köyün imamı Ali Bilici Hoca’dan başka ders vere-
cek kişinin olmaması Hasan’ı sürekli Ali Efendi’nin pe-
şinden koşturur. Bir şeyler öğrenmek için adeta onu bir 
gölge gibi takip eder. Ali Hoca çoğu zaman Hasan’ı ya-
nından uzaklaştırır; ama yine de Hocasının arkasından 
ayrılmaz, bir şeyler okumak için çeşitli yollara başvu-
rur. Uzaktan takip eder, köy odasına girdiğini görünce 
yavaşça o da odaya gelir ve Hocasına hizmet eder. Bir ar-
zusunun olup olmadığını sorar, her zaman ayakkabıla-
rını siler ve çıkarken önüne koyar. Çoğu zaman “Hasan 
gel bir şeyler okuyalım.” diyene kadar kapıda beklerdi. 
Hoca Efendi tam beş yıl boyunca Ali Bilici Hoca’nın et-
rafında bu şekilde pervane gibi döner. İlk Hocasından 
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Kur’an, tecvit, Osmanlıca ve Arapça gibi bilgiler alır. 
Şeyh Hasan, öğrenmenin belli bir yeri ve zamanı olma-
dığını bilir. Ona göre öğrenmek isteyen için her mekân 
bir medresedir. Öyle ki askerlik yıllarında bile ilim öğ-
renme yollarını arar.

Askerliğini Diyarbakır’da jandarma olarak yapar. 
Asker ocağında hem jandarma hem de yazıcı olması 
onun için büyük bir fırsattır. Boş zamanını kitap oku-
yarak değerlendirmeye çalışır. Çarşı iznine çıktığında 
Ulu Camii’nin imamı ile tanışır, onunla yakınlık kurar 
ve izne her çıkışında Hoca Efendi’yi ziyaret eder. İsmi 
Ali olan bu Hocadan da ders almaya başlar. Burada as-
ker olması ve dönemin siyasi yapısından olmalı birçok 
zorluklarla karşılaşır. Bazı unutamadığı hatıralarından 
bahseder.1

Diyarbakır’daki kısıtlı imkânlarıyla Şafiî fıkhı, 
Kur’an-ı Kerim ve İslami konularda bazı kitaplar okur. 
Askerliği bitirince Diyarbakır’daki Hocası Ali Efendi, 
burada kalmasını ve ilim tahsil etmesini tavsiye eder. 
Bölgedeki medreselerde büyük imkânların olduğunu 
söyler; ancak sıla özleminin verdiği psikolojiyle mem-

leketine dönmeyi ister.

1 Üstat, bu hatıralarını yazmamamızı tembihlediği için yer verme-
dik.
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Köyüne gelen Hasan Hoca, nasıl ve nerede ilim öğ-
renebileceğini araştırır. Bir yandan da manevi bir mür-
şit arayışına düşer. Bu arada bölgedeki birçok Şeyh ile 
irtibata geçmesine rağmen aradığı maneviyat lezzeti-
ni tam olarak bulamamıştır. Taki gördüğü bir rüya üze-
rine Kilis’te ikamet eden merhum Şeyh Muhammed 
Mükerrem Safi Hazretlerini buluncaya kadar bu ara-
yışı sürmüştür. Şeyhinde gördüğü şeriata ve tasavvufa 
tam bağlılığı kalbinde manevi süluku uyandırmış ve on 
beş sene bu Şeyh Efendi’ye hizmet etmiştir.

Diğer taraftan da bazı kişiler, onun okumasına en-
gel olmaya çalışır. Zira bu genç, okursa hem köyün 
imamlığını alır, hem de köyde söz sahibi olur diye çe-
kemeyenler vardır. Merhum Hanifi Efendi’ye “Hasan 
okumasın, eğer Hacı Ali’nin torunu okuyup Hoca olur-
sa, kapı kapı gezerek hak mı toplayacak, bu bizlere ya-
kışmaz.” Gibi sözlerle babasını tahrik ederler. Çünkü o 
tarihlerde görevli olan imamlar günümüzdeki gibi ma-
aşlarını devletten değil de bulundukları bölgedeki halk 
onların maaş ve ihtiyaçlarını karşılardı. Tüm engel ve 
tahriklere rağmen Hoca Efendi Gaziantep’e ders alma-
ya gider.

Antep’te ders alacak mekânlar arar, Gaziantep’in 
meşhur âlimlerinden merhum Bülbülzade’nin mu’cez 
talebelerinden rahmetli Ali Hoca ile tanışır ve kendi-
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sinden ders almak istediğini belirtir. Ali Hoca’yla aynı 
tedrisattan geçen ve birlikte dersler veren Kürt Ahmet 
Hoca, Hasan Hoca’nın çok istekli ve zeki bir talebe ol-
duğunu görünce bu talebeyi kaçırmak istemez. Hoca 
Efendi bu müderrislerden dersler almaya başlar. Daha 
sonra Oğuzeli Müftüsü Selim Köse2 ile tanışır. Selim 
Köse Hoca’dan da dersler alır. Hasan Hoca, evli oldu-
ğu için Antep’te ve Oğuzeli’nde yatılı olarak kalamaz ve 
evini de Antep’e taşıma imkânı bulamaz. Hasan Hoca, 
bu sefer de ulaşım konusunda sıkıntılar çekmeye baş-
lar. Hemen hemen her gün köyünden Antep’e veya 
Oğuzeli’ne on dört kilometrelik yolu yürüyerek gidip 
gelme zahmetine katlanır. Ailece hızlı yürümeleri meş-
hur olan Hoca Efendi bu yolu bir saatte gidip bir saate 
geldiğini ifade eder.

Köyün taşımacılığını yapan Şoför Hasan (Allik Ha-
san), Şeyh Hasan’ın bu gidip gelmelerde büyük meşak-
katler çektiğine şahit olur. Hoca’nın haline çok üzül-
düğünü, ilim talebesine faydam dokunsun diyerek on-
dan para almadan kamyonuna aldığını belirtir. Bu hiz-
metinden dolayı Hoca Efendi hazretleri hasan amca-
yı hiç unutmamış daima onu hayır dualarla yâd eyle-
miştir. Her gün aynı yolu çeken Hasan Hoca, bir at ala-

2 Bitlisli olan Selim Köse, Türkiye’nin çeşitle bölgelerinde müftülük 
yapar. Gaziantep ve çevresinde Oğuzeli müftüsü olarak tanınır. 
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rak ulaşımını at ve bazen de merkeple yapmaya başlar. 
Bu meşakkatli ve zorlu yıllar Hasan Hoca Efendi’yi ilim 
meclislerinde pişirir. İlimden aldığı lezzet ona yaşadı-
ğı sıkıntıları hissettirmez bile. Bazen gelip ders alma-
dan döndüğü, bazen de tok gelip aç gittiği olmuştur. 
Bu yıllarda “Emsile, Bina, Maksut, İzzi, Avamil, İzhar ve 
Kâfiye” gibi alet ilimlerinin yanı sıra fıkıh ve hadis ilim-
lerinde kapsamlı bilgiler edinir.

Hoca Efendi, ilmi çalışmalarının en verimli yıllarını 
eski Oğuzeli müftüsü Muhammet Salih ilhan Hocayla3 
gerçekleştirir ve ilim icazetini de bu Hoca Efendi’den 
alır. Hasan Hoca Efendi Salih Efendi’den yedi sene ci-
varında ders almıştır. Hacı Salih Efendi onun hakkın-
da şöyle diyor: “Hasan Hoca Arapça ilim öğrenmeye 
çok meraklı bir talebeydi. Elbeyli ilçesi (eski adıyla Ali 
mantar)’da şimdiki adıyla Hayır Sevenler camiinde gö-
rev yaparken kendi atıyla ders almaya gelirdi. Yağmur 
yaş demeden derslere devam etti. Ben kendisinin duru-
munu göz önüne alarak sıkı bir medrese eğiti okutma-
dım. Buna rağmen gayretlerinin sonucu olarak oldukça 
başarılı oldu.”

Bu arada da Hoca Efendi ilmini arttırmak için 

Gaziantep’te bulunan ilim erbabından da irtibatını 

3 1920’de Bitlis Ohin ilçesinde dünyaya gelen Salih Efendi deği-
şik memleketlerde vaizlik ve müftülük yapmış bir zattır. Şu an 
Gaziantep’in Nizip ilçesinde mütevazı bir hayat sürmekte olan Ho-
caEfendi tedrisata devam etmektedir. 
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kesmeyip ders almaya devam etmiştir. Şeyhi Muham-
med Sıddık Efendi’nin oğlu Şeyh Faik4 Efendi’den de 
sarf ve nahiv ilimlerini okumuş, bu zattan çok istifade 
etmiştir. 

Şeyh Efendinin Eserleri

1. Tasavvuftan hakikatler

2. Sevgi Pınarından hikmet damlaları(şiir kitabı)

3. Akide Risalesi

4. Kurban Risalesi

Şeyh Efendi’nin Tasavvufi yönü

Şeyh Hasan Hocamız, ilginç bir rüya görür ve gör-
düğü bu rüyayı arkadaşı Mehmet Ağa ile paylaşır. Bu 
iki Allah dostu, görülen rüya üzerine Kilis’e gitmeye ka-
rar verir. Yolda bir kamyonet kasasına binerler. Akşam 
namazı sırasında Kilis’in girişinde bulunan bir cami-
de iner ve namazlarını kılarlar. Namaz sonunda cami-
nin imamı ile biraz sohbet ederler. İmam Efendi’ye gör-
dükleri rüyadan bahsederek burada bir mürşidi ziya-
rete geldiklerini söylerler. İmam, onların tarifi üzerine 

4 Muhammed Sıddık Efendi’nin oğlu olan Şeyh Faik Efendi aynı za-
manda Muhammed Sıddık Efendi’nin halifesidir. Çok mizahçı bir 
yapısı vardır.
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bahsedilen zatın kendi sultanı olduğunu, eğer isterler-
se onları dergâha götürebileceğini söyler.

Hasan Hoca ve Mehmet Ağa, Şeyh Efendi’yle tanı-
şır ve ona intisap ederler. Şeyhe intisap ettikten son-
ra tekrar köylerine dönerken ilk girdikleri camiye ge-
lip imamı ziyaret ederek teşekkür etmek isterler. An-
cak şehrin çıkışında ne imamı ne de camiyi bulurlar. 
O mekânın bomboş olduğunu görünce şaşırırlar. Ha-
san Hoca, aradığı mürşidi bulmuş olmanın huzuruy-
la köyüne döner. Yaşadığı olaylar ve Şeyhi Mükerrem 
Safi’nin5 feyizli sohbeti üstadı etkiler. Ona karşı derin 
bir saygı ve bağlılık duyar. 

Hasan Hocamız, Şeyhini sürekli görme arzusuyla 
yaşar. Her fırsatta Kilis’e gider, orada kalır ve üstadına 
hizmet eder. Hatta bazı zamanlar Şeyhinin emri üzere 
kilise yaya gidip gelmiştir. Kilis’e her gelişi onda derin 
etkiler bırakır. Dergâhtan aldığı manevi haz, onu Şey-
hine daha çok bağlar. Mükerrem Safi Efendi’nin sohbet 
ve nasihatleri onda yeni ufuklar açar. Şeyh Efendi soh-
betlerinde ilmin önemi ve ilim öğrenmenin ehemmiye-

5 Evlat-ı resul soyundan gelen bir ailenin çocuğudur. Medreselerde 
ilmi tahsiller gören Mükerrem Safi Efendi, Kestelli Hacı Ali Baba’ya 
intisap etmiştir. Şeyhi onu Hama’ ya gönderir, Hama’ da üç sene 
hizmetten sonra Kilis’e döner. Şapka kanununa muhalefetten dola-
yı dönemin yönetimiyle çatışmaya düşer ve Suriye’ye kaçar. Mem-
leketinden uzak yaşayan üstat, altı yıl sonra Kilis’e gelir. 
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ti üzerinde sıkça durur. Hasan Hocamızı da her sohbe-
tinde ilim ehli olması için teşvik eder. 

Hasan Hocamız, on beş sene Şeyhine hizmeti eder. 
İlim ve tasavvuf yolundaki gayretli çalışmaları ve sa-
mimiyeti onu önemli bir konuma getirir. Zira bir gün 
Hasan Hocamız ve arkadaşları dergâhta bulunan halk 
şairinden birine latifede bulunurlar. Latifeyi kaldıra-
mayan şair, Hasan Hocamıza dönerek ona sitem eder: 
“Yanınıza gelmeden önce Şeyhime, senden sonra Antep 
toprağında kim Şeyhlik yapar, diye sordum. O da Hasan 
Hoca vardır, birazdan gelir.” diye cevap verdiğini söyler. 
Bu diyalogun sonunda Hasan Hoca, mürşit olacağının 
ilk işaretini alır.

Bir gün dergâhta ihvanlar sohbet ederken, Müker-
rem Safi Efendi bir tepsi meyve getirir. Tepsiyi Hasan 
Hocamızın önüne koyar ve bunları soyarak ihvanları-
mıza ikram etmesini ister. Ancak Hocamız solak olduğu 
için meyveleri soymakta zorluk çekeceğini düşünerek 
yanındaki Mehmet Ağa’dan yardım ister. Şeyh Efendi, 
Hasan Hoca’mızı uyarır. Bu işi sen yapacaksın, insanla-
ra bu yolda sen hizmet edeceksin der. Mürşitlik yolun-
da ikinci işareti alan Şeyh Hasan Hocamız, bu olaydan 
sonra sağ elini kullanmaya başladığını fark eder.6 

6 Şeyh Hasan, bu işaretlerle ilgili daha birçok olaylar yaşadığını anla-
tır; ancak bu anlattıklarının yazıya geçirilmemesini ister. Biz, Ho-
camızı bu konuda dinlemeyerek bu iki meseleyi anlatmayı uygun 
gördük. 
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Mükerrem Safi Efendi’ye on beş yıl kadar hizme-
tinden sonra üstadı tarafından halvete girmeye davet 
edilir. Halvet sonunda naiplik makamına çıkar. İki yıl 
sonra Mükerrem Safı Efendi, hastalanıp yatağa düşer. 
Üstadın hizmetinde bulunanlar: “Hocam sizden son-
ra zikir meclisimizi kimin yönetmesini istersiniz?” diye 
sorduklarında Şeyh Efendi’nin: “Hasan Hoca yönetsin” 
diye cevap verdiğini belirtirler. “İcazet yazmayacak mı-
sınız?” denildiğinde de “Benim sözüm senettir. İcazet 
yazacak vaktim yok.” diye buyurur ve kısa bir süre son-
ra vefat eder. 

Mükerrem Safi Efendi, hilafeti, ilmiyle amil olan 
Hasan Hoca’mıza verir. İlmi delillere önem veren Şey-
himiz, aldığı bu görevi yürütürken, icazetini yazılı ola-
rak alamamanın sıkıntılarını çeker. Bir gün Nakşî Şeyh-
lerinden Bitlisli Mazhar ohînî, üstadı ziyaret eder. Şeyh 
Efendi dostuyla bu sıkıntısını paylaşır. Şeyh Mazhar 
Efendi7 de icazet olmadan rahat hizmet edemeyeceğini 
söyler ve şöyle devam eder: “Eğer sen Nakşî olsaydın he-
men icazetini verirdim; fakat Kadirisin. İstersen Siirt’in 
Kurtalan ilçesindeki Teylan köyündeki evladı Resuller-
den Geylani soyundan Muhammet Sıddık Teylani’ye 
hizmet et” der. 

7 Soyu Hz. Halit bin Velit’e dayanır. İlmi ve faziletiyle tanınan Nakşî 
Şeyhlerindendir. Aynı zamanda Muhammed Sıddık Efendi’nin ha-
lifelerindendir.
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Şeyh Hasan Hocamız, arkadaşı Hamdi Hoca8 ile 
birlikte Siirt’e gider ve orada istihareye yatarlar. Ara-
dıkları mürşidin, Muhammed Sıddık Teylanî olduğu-
na karar verip ona intisap ederler. Sekiz sene hizmetle-
rinden sonra Şeyh Teylanî her iki Hoca Efendi’yi imti-
han için halvete davet eder. Kırk gün boyunca halvet-
te kalırlar. Halvet sonunda her ikisi de halifelik icazeti-
ni alır. Şeyh Hasan, Muhammed Sıddık Teylanî’nin ve-
fatına kadar onu her fırsatta ziyaret eder ve hocasının 
hizmetinde bulunur. Muhammed Sıddık Teylanî Haz-
retleri de Hasan Hocamıza ziyaretlerde bulunmuştur. 

Şeyh Hasan Hocamız, halifelik icazetini resmen al-
dıktan sonra önceden başlattığı hizmetine devam eder. 
Gaziantep yöresinde yetiştirdiği talebeleriyle, Kuran ve 
sünnete bağlılığıyla tanınmaya başlar. Hocamızın ilme 
ve tasavvufa bağlı talebeler yetiştirmesi Şeyhler ve ilim 
ehli insanlar tarafından övgüyle karşılanır. 

Hasan Hocamız, 1980’de küçük bir seyahate çıkar, 
seyahat sırasında Şam’dan büyük bir üstadın geldiği-
ni ve Hocamızı görmek istediğini söylerler. Şeyh Ha-
san Hocamız, hemen Gaziantep’e gelir. O zat, sanki yıl-
lar öncesinden tanışan bir dost gibi Hocamıza sarılır 
ve “Evine gidelim Şeyh Efendi” der. Şeyh Hasan Hoca-

8 Hamdi Hoca, Tasavvuf ehli, fazileti ve ilmiyle tanınan Hoca Efendi, 
Gaziantep Şeyh Fethullah Camii imamlarındandır. Merhum, Mu-
hammet Sıddık Efendi’nin halifelerindendir.
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mız bu Allah dostunu on beş gün evinde misafir eder. 
Yaşamında ve tasavvuf anlayışındaki olgunluk ve mü-
kemmellikle Hasan Hocamızı çok etkiler. Kendi yaşan-
tısı ve tasavvuf anlayışını nur yüzlü misafirin anlayışıy-
la kıyaslar. Kendisine ayna olan bu kişinin tesiriyle pek 
çok hatalarını düzeltir. Özellikle tarikattaki taassup 
anlayışından vazgeçer. Bu Allah dostu, zamanın kutup-
larından sayılan İbrahim Galâyîni’nin oğlu Şam ilinin 
(Katana) müftülerinden âlim bir zat olan Muhammet 
Bedrettin Galâyîni’dir.

Bu görüşmenin akabinde Şeyh Hasan Hocamız ve 
Bedrettin Galâyîni küçük bir arkadaş gurubu ile Bur-
sa ve İstanbul gezisine çıkar. Üstad, bu gezi sırasında 
birçok manevi hazlar yaşadığını belirtir; ancak manevi 
halleri anlatmak istemez, anlatılanların da yazılmasını 
istemese de bunlardan biri şöyledir: İstanbul seyaha-
tinde Eyyub el-Ensarî hazretlerinin türbesine ziyaret 
etmeden önce gezi gurubundakiler dinlenmek için ay-
rılılar ve türbede buluşmaya karar verirler. Türbeyi zi-
yaret edip dışarıya çıkan ihvanlar, Şeyh Galayîni’yi zi-
yaret kapısından bir hayli uzakta beklerken görürüler. 
Yanındakiler: “Şeyhim türbeyi ziyaret etmeyecek mi-
siniz?” diye sorarlar. Şeyh Efendi, ağlayarak mezarları 
gösterir: “Dostlar ben taş, toprak meraklısı değilim, ben 
bu zatın ruhaniyeti ile görüştüm, bu bana yeter.” der. 
Muhammed Bedrettin Galayîni, İstanbul dönüşünde 
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Hasan Hocamıza Nakşî icazetinin yanı sıra birçok tari-
kattan da icazet verir. 

Şeyh Hasan Hocamızın üçüncü icazetini de Şeyh 
Seyyid Abdülkadir İsa9 verir. İcazet öncesinde Hocamı-
zın Maraşlı dostlarından ve Abdulkadir İsa Efendi’nin 
halifelerinden olan Muşlu Ahmet Cami Efendi, Abdül-
kadir İsa hakkında üstada bilgiler verir. Onun büyük bir 
âlim ve önemli mürşitlerden olduğunu anlatır. Abdül-
kadir İsa Efendi’nin arada bir Türkiye’ye geldiğini be-
lirtir. Allah dostları ve âlimlere büyük değer veren Ha-
san Hocamız, Abdülkadir İsa Efendi Türkiye’ye gedi-
ğinde ziyaret eder. Aralarında derin bir muhabbet do-
ğar ve fikir alış verişlerinde bulunurlar. Birkaç gün sü-
ren görüşmelerde her iki üstad da birbirlerini tasavvuf 
ve ilmi yönden ölçer. Abdulkadir İsa Efendi, Hasan Ho-
cayı kendi tarikatına davet eder. Bu Olayı Merhum Şeyh 
Efendi kendinin tercüme ettiği ‘Tasavvuftan Hakikatler’ 
adlı kitabında şöyle nakletmiştir: “Kendim evvela kadi-
ri şeyhlerine hizmet etmiştim. Bir gün Maraşlı Ahmet 
Cami Efendi Şeyh Abdulkadir İsa Efendi ile beraber hane-
mi nurlandırmışlardı. Şeyh Abdulkadir İsa Efendi benden 
kendisine intisap etmemi istedi. Ben de kadiri halifesi ol-

9 Aslen Halepli olan Seyyid Abdulkadir İsa Efendi 1993 senesinde 
İstanbul’da vefat etmiş, Mezarı şu an Eyyub Sultan Mezarlığında-
dır. Kavaidü-t’Tasavuf kitabını müellifidir. Şeyh Hasan Efendi bu 
kitabı tercüme etmiştir.
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duğumu söyledim. Şeyh Efendi de kendisinin önceden ka-
diri ve Nakşibendî halifesi olduğunu söyledi. Bunun üze-
rine bana: “Senin şeyhin Muhammed Sıddık Efendi sağ 
olsaydı ben seni onun yanına gönderir teberrüken ben-
den tarikat alman için izin istemeni isterdim” dedi. Bu 
teklif üzerine Şazelî Tarikatı’nın “İcazet-i Âmme’sini ver-
di. Şeyh Efendi’nin vefatından sonra Şeyh’in Halifesi olan 
şimdi Cidde’de yaşıyan alim, müttaki, fazilet sahibi, Şeyh 
Seyyid Sadullah Murat10 Efendi’nin yine Şeyh Abdulka-
dir İsa’nın vasiyeti üzerine İcazet-i Hassa’yı aldım.” Ab-
dülkadir İsa Efendi’nin ilim ve tasavvuf sahasındaki ol-
gunluğuna hayran olan Hasan Hocamız, böyle bir üsta-
da intisap ettiği için memnuniyetini sürekli dile getirir. 

Şeyh Efendi’nin Şairlik Yönü

Şiir ve ilahiler Hoca Efendi’nin yaşamında özel yeri 
olan unsurlardır. Ona göre dergâhtaki sohbetlere bü-
tünlük kazandıran ilahilerdir. Zira şiir (ilahiler) bir sa-
nat eseridir. Yapısı gereği estetik bir varlıktır. Dağınık 
ve eksik okunması onun güzelliğini gölgeler. O şiirin 

kaynağının ilham olduğuna inanır. Şiiri usta sanatçıla-

rın yazabileceğini söyler. 

10 Şeyh Sadullah Efendi Cidde’de imam hatiplik görevini sürdürmek-
tedir. Hasan Hoca Efendi 1995 senesinde umre ziyareti sırasında 
onu ziyaret etmiş ve gereken istişarelerin ardından bu zattan has 
icazetini almıştır.
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Şeyh Efendi, şiir yazmaya olgunluk yıllarında başlar. 

Bir gün halk âşıklarından (şairin kendi deyimiyle Hak 

âşıkları) Gümüşhaneli Âşık11 Salim, Gaziantep gezisin-

de Hasan Hocamızın dergâhına uğrar. Hoca Efendi’yle 

tanışır ve dergâha misafir olur. Âşık Salim, sohbet sıra-

sında irticalen şiirler okur. Misafirlerden biri de Âşık 

Salim’e şiirle cevap verir. Karşılıklı şiirler okunmaya 

başlar. Âşık Salim’in karşısında ki şairin okuduğu bir 

şiirde İslâm’a muhalif olan ifadeler geçer. Şiirin tesirin-

den olmalı ki mecliste bulunan diğer Hoca Efendiler, 

şiirleriniz çok güzel diyerek onu methederler. Hayatı 

boyunca İslam’a aykırı olan şeyleri çekinmeden söyle-

yen Hasan Hocamız, diğer Hocaların aksine bu şiirin 

İslam’a aykırı olduğunu belirterek orada bulunan kişi-

leri uyarır. Bu olay Hocamızı çok etkiler, ilmi olmayan 

kişiler nasıl olurda böyle etkili şiirler yazar diyerek ken-

dine bu meseleyi dert eder. Bu düşünce üstadın kalbini 

kemiren bir hal alır. Şiirin insan üzerinde derin tesirler 

bıraktığını ve bu tür şiirlere şiirle karşılık vermek ge-

rektiğini düşünür. Bunun üzerine şiir yazma deneme-

leri yapar. İrticalen okunan söz konusu şiire, şiirle ce-

11 Gümüşhaneli Âşık Salim, irticalen şiirler söyleyen tanınmış bir 
halk âşığıdır. İslam dinine uygun şiirler söylemeyi kendine şiar edi-
nir. Bu özelliğinden dolayı halk âşıklığından çok Hak âşığı olarak 
tanınmayı ister. Hasan Hoca Efendi’ye gönül veren ve Hoca Efendi 
tarafından itibar gören biridir.
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vap vermeyi kafaya koyan üstad, “Şeriat-ı Muhamme-

diyye” adında bir reddiye yazar ve muhatabı olan şaire 

gönderir.12 

Şeriat-ı Muhammediyye

Eğer sorarsan tarikatı, 
Şeriatı Muhammediyye, 
Bes anlayasın hakikatı, 
Şeriat-ı Muhammediyye, 

Bütün tarikatın pirleri, 
Hakiki tasavvuf erleri, 
Gece gündüz fikirleri, 
Şeriat-ı Muhammediyye, 

Tevbelerle gönlünü yuyan, 
Hak sevgisini kalbine koyan, 
O doğru yolu arzulayan, 
Şeriat-ı Muhammediyye.

Dava, şeriatsız oluncak, 
Olur şeytanlara oyuncak, 
İhvanın kurtuluşu ancak, 
Şeriat-ı Muhammediyye.

12 Hoca Efendi bu şiirini sonraki baskılarda değişiklik yapmıştır. Ha-
san Hoca Divani adli kitabında şiirlere son şekli verilmiştir.Bu şiirin 
adı da Güzelim Ahlak-ı Muhammediyye olmuştur. Dileyenler ora-
da bu şiire bakabilir.
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Kardeşim sarılın Kur’an’a, 
Onu okuyun kana kana, 
Nasıhatım bunu duyana, 
Şeriat-ı Muhammediyye.

Yapış ona verme taviz, 
Öğren fıkhını olma aciz, 
Arayana hakikat bariz, 
Şeriat-ı Muhammediyye.

Âgâh ol Hasan’ım yolunda, 
Çalış tasavvufun kolunda, 
Seni kurtaracak sonunda.
Şeriat-ı Muhammediyye, 

Söz konusu şiirin yazarı Ankaralı Merhum Bünya-
min Efendi üstadın şiirini olgunluk ve memnuniyetle 
karşılar ve bu şiire karşı şu methiyeyi yazar:

Şeriat bir nizam Allah kanunu, 
Adem’le başlattı Yaradan onu, 
Kıyamete kadar devamı sonu, 
Cümle enbiyaya ahkâm Şeriat.

Dört kitap, dört mezhep cümle evliya, 
Şeriatla kulluk yaptı Mevlaya, 
Şeriatsız bir kul ermez rızaya, 
Amel vücuduna baştır Şeriat.
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Alimde, arifte aşıkta meram, 
Allah’tan kuluna söylenen kelam, 
Dört kitap, dört mezhep hepsi vesselam, 
Zerreden küreye nurdur Şeriat.

Şeriat sohbeti aşık dilinden, 
Muhabbet ziyası aşk kandilinden, 
Gönlümüze esen ilham yelinden, 
Bünyamin’in dillerinde Şeriat

Kalemi aldım elime, 
Mektup yazam bir Alime, 
Himmet ile her kelime, 
Şeriat geldi dilime.

Şair

Bünyamin Yıldırım

Başka bir sohbet meclisinde yine İslam’a aykırı şiir13 
okununca, ilmin izzetine yakışan tavrıyla meclistekile-
ri uyarır. Okunan şiirin İslam’a aykırı yönleri üzerinde 
uzun bir açıklama yapar. Hasan Hocamız, bununla da 
yetinmez, söz konusu şiire ve yazarına “Eza ile Cefalar” 
şiir ile cevap verir. 

13 Maalesef okunan söz konusu şiiri bütün gayretlere rağmen bula-
madık 
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Eza ile Cefalar Allah’tandır Bilesin 

Eza Cefalar, 
Allah’tandır bilesin, 
Keyif ile sefalar, 
Allah’tandır bilesin.

Dağlar ile çayırlar, 
Yüksek uçan tayırlar, 
Şerler ile hayırlar, 
Allah’tandır bilesin.

Olan ondan olacak, 
Vücut tenin solacak, 
Beden cansız kalacak, 
Allah’tandır bilesin.

Mutlu kapı açarsan, 
Kanat takıp uçarsan, 
Haktan yana kaçarsan, 
Allah’tandır bilesin.

Hasan sende uyansan, 
Amber miske boyansan, 
Zahmet çekip dayansan, 
Allah’tandır bilesin.
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Altmış üç yaşına gelen Şeyh Hasan Hoca Efendi, 
bir trafik kazası geçirir. Bu olayda bazı haller yaşadı-
ğını söyler.14 Çilelerle geçen günler Hoca Efendi’yi tam 
altmış üç yıl boyunca pişirir ve olgunlaştırır. Baskıların, 
yokluğun ve zorlukların hat sefada olduğu bu yıllar-
da bile hayata umutla bakar. İnsana yakışan şeyin sev-
gi olduğunu, sevgiyle gönüllerin fethedileceğini söyler. 
Kazadan sonra peş peşe şiirler yazmaya başlar. “Sen Al 
Benden Benliğimi, Muhammed’in Yollarında” gibi şiir-
leri, ilk eserlerini oluşturur. Şiirleri “Sevgi Pınarından 
Hikmet Damlaları” adında 1993 yılında kitap haline ge-
tirilir. Büyük ilgi gören şiirleri, Mehmet Emin Ay gibi 
ilahiler besteleyen önemli kişiler tarafından bestelenir. 

Şiirler yazmaya devam eden Hoca Efendi, yeni şi-
irlerini ayrı bir kitap halinde çıkarmayı tercih etmez. 
Son şiirlerini kitabının bir sonraki baskısında ekler. 
“Sevgi Pınarından Hikmet Damlaları” 2009 yılında al-
tıncı baskıya ulaşır. 

Hasan Hocamıza göre şiir, kitap ve sünnete hiz-
met etmek amacı ile yazılmalıdır. O her şiirini Kuran 
ve sünnet ölçüsüne uygun olarak yazar. Ona göre şiir; 
vaaz ve nasihatler gibi tesirlidir ve insanlar üzerinde 
gerçekten büyük etki yapan bir araçtır. Yazdığı şiirleri 

14 Hocamızı çok etkileyen bu halleri ısrarlarımıza rağmen öğreneme-
dik.
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dostlarına okur İslam’a aykırı bir ifadenin bulunup bu-
lunmadığını sorar. Bu konuda çok titiz davranan Hoca 
Efendi, kullandığı kelimeleri kılı kırk yararcasına ince-
ler. Her hangi bir kelimenin batıl bir duyguyu öne çıka-
rıp çıkarmadığını ölçer. Böyle bir durum söz konusu ol-
duğunda onu şiirinden çıkararak yerine uygun kelime-
ler arar.En çok sevdiği şiirlerden biri de, “Ne Kadar Gü-
zelim İnsandır Bunlar” dır. 

Ne Kadar Güzelim İnsandır Bunlar

Erbab-ı tarikat olan insanlar, 
Ne kadar güzelim insandır bunlar, 
Salih, salim, safi, kâmil kalanlar, 
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
 Gece gündüz daim şükür yaparlar, 
 Abid, zahit olup hakka taparlar, 
 Haset kinin buğzun babın kaparlar, 
 Ne kadar güzelim insandır bunlar.
Kimseye çatarak hatır yıkmazlar, 
Nefise uyarak yoldan çıkmazlar, 
İyilik sunarak başa kakmazlar, 
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
 Sadık sözlü kalıp fikir güderler, 
 Seherleri kalkıp zikir ederler, 
 Abdestle mescide erken giderler, 
 Ne kadar güzelim insandır bunlar.
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Hakikati görüp hemen alırlar, 
Tevhit sözü üzere sabit kalırlar, 
Ehlullahı bulup mutlu olurlar, 
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
 Taş, çakıl atan1a güller atarlar, 
 Nasihat alana hikmet satarlar, 
 Az yerler az söyler azca yatarlar, 
 Ne kadar güzelim insandır bunlar.
Kakarak söversen dilsizdir onlar, 
Kızarak döversen elsizdir onlar, 
Zannedersin sanki öksüzdür onlar, 
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
 Hasan durma hemen katıl şunlara, 
 Hak aşkıyla yanan derviş canlara, 
 Allah’ın emrine tam uyanlara, 
 Ne kadar güzelim insandır bunlar.

Tasavvuf Erlerinin de beğendiği bu şiir hakkında 
Âşık Salim: “Başka şairlerden böyle bir şiir duymadım 
ve hatta ben de bu duyguyu böyle ifade edemem.” diye-
rek Şeyh Efendi’yi tebrik eder. 

Tasavvuf ve tekke şairlerini severek onlara her za-
man saygı duyduğunu belirten Hasan Hoca, şairlerden 
en çok İbn-i Farid, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüda-
yi, Muhammed Bican; halk şairlerimizden Karacaoğlan 
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gibi şairleri beğendiğini söyler. Yıllar sonra bu şairlerin, 
bazı şiirleri üzerinde oynanarak bozuk fikirler yerleşti-
rildiğini hatırlatır. Bu tür şeylerin insanlığa sığmadığını 
söyler. Şiir hakkındaki düşüncelerini şu cümle ile özet-
ler: “Şiirde belirtilen ifadeler iyi ise kelâm-ı kibar gibidir; 
eğer kötü ise söylenen kelamın en kötüsü gibidir.” 

 Hoca Efendi’nin şairliği ve şiirleri hakkında bir-
çok kişi açıklamalarda bulunmuştur. Bunlardan biri 
de Abdulvahhab Öztürk Hoca’dır15. Öztürk, Hoca 
Efendi’nin şairliği hakkında şöyle diyor: “Şeyh Hasan 
Efendi’yi gençlik, hatta çocukluk yıllarımdan beri ta-
nırım. Kendisini bildim bileli okuma, okutma, zikir ve 
fikirle meşgul gördüm. Aradan hayli zaman geçtikten 
sonra, ben de uzun zamandır Ankara’da bulunmam 
sebebi ile kendisini az görür olmaya başladım. Birden 
imzalayıp gönderdiği “Sevgi Pınarından Hikmet Dam-
laları” şiir kitabıyla karşılaştım. Hemen açıp okumaya 
başladım.

Gözlerimden yaşlar akarken gördüğüm manzarayla 
afalladım. Çünkü Şeyh Hasan Efendiyi birçok yönüyle 
bilirdim de şairlik yönüyle hiç bilmezdim. Sonradan bu 
şaşkınlığımda da haklı olduğumu öğrendim. Zira şiir 

15 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü emek-
li öğretim üyesi. Şimdi de Arapça eserleri tercüme eden Abdulvah-
hab Öztürk, Tasavvuf Hakikatleri kitabının tercüme edilmesinde 
Şeyh Efendi’ye ayrıca yardımcı olmuştur. 
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yazmaya 65 yaşından sonra başlamış, bu bana Arap ca-
hiliye şairlerinden Muallâka-i Seb’a (yedi askı) sahiple-
rinden Nabiğa Zubyani (M.535-604)’yi hatırlattı. O da 
yaşlandıktan sonra şiir söylemeye başlamış ve bu ne-
denle kendisi Nabiğa (geç yaşta şiir söyleyen) lakabı ile 
şöhret bulmuştur. Şeyh Hasan Efendi’nin şiirlerini su 
gibi içerken, “nimetin kadrini bilelim su, su” şiiri ile kar-
şılaştım. Bu sefer de aklıma Fuzuli’nin (M.1480-1556) 

Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlara su, 
Kim bu denli dutuşan, odlara kılmaz çare su.

diye başlayan ünlü su kasidesi geldi. Ancak 
Fuzuli’nin kasidesini anlamak ne kadar zor idiyse, 
Şeyh Efendi’nin su şiiri tam anlamıyla bir içim su idi. 
Bu şiirde su kelimesi tam kırk üç defa tekrarlanması-
na rağmen hiç de usanç vermiyordu. Bu hali ile de Yu-
nus Emre’nin (M.1240-1320) “Bir ben vardır bende, ben-
den içeri” mısralı şiirini hatırladım ve onunla da kıyas 
ettim. Ayrıca bestesinin kolaylığı ile de Yunus’un şiirle-
riyle başka bir benzerlik arz ediyordu. Uzun lafın kısası, 
Kim Şeyh Hasan Efendi’nin “Sevgi Pınarı” adlı şiir kita-
bını okursa, kelam-ı hikmetten, tasavvuftan, ahlaktan, 
nasihatten ve her türlü iyiliğe teşvikten sayamayacağı 
kadar bol örnekler görür.”16

16 Hasan Hoca Divanı’ndaki takrizlerden biridir.
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Abdulvahhab Efendi’yi şaşırtıp Fuzuli’nin Su kasi-
desi şiirini hatırlatan Su şiiri de şöyledir:

Nimetin Kadrini Bilelim Su Su

Rabb’ımın verdiği ulu devlet su, 
Nimetin kadrini bilelim su, su.
Kula bahşettiği büyük nimet su, 
Nimetin kadrini bilelim su, su, 

 Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
 Asl-ı Âdem balçık, toprak ile su, 
 Dünya iâşesi, semek ile su, 
 Fakihe, hububat, ekmek ile su, 

Nimetin kadrini bilelim su, su, 
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Bütün kiri, pası temiz kılan su, 
Gusül, abdest için kaba dolan su, 

 Âb-ı zemzem diye kıymet bulan su, 
 Nimetin kadrini bilelim su, su, 
 Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
 Güzel al vudû’u, yüzün nuru su, 

Ayne ziya veren, gözün nuru su, 
Şifadır emraza, özün nuru su, 
Nimetin kadrini bilelim su, su, 
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
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 Değer biçilir mi, hürmet gören su?
 Bahre baktığında, heybet veren su, 
 İnci, mercan ile servet seren su, 
 Nimetin kadrini bilelim su, su, 

Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
İktisat et, yersiz kullanılmaz su, 
Ucuz sanıp, boşa yollanılmaz su, 
Engin akar, fakat horlanılmaz su, 

 Nimetin kadrini bilelim su, su, 
 Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
 Mürşîdin sunduğu mürîdine su, 
 Mânen içirdiği sâlikine su, 

Bol olsun ikramın sevdiğine su, 
Nimetin kadrini bilelim su, su, 
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Hasan’ım, vesile bütün hayra su, 

 Gadab ettiğinde ona çare su, 
 Hacı armağanı dosta, yâre su, 
 Nimetin kadrini bilelim su, su, 
 Rabb’ımıza şükür edelim su, su.

Yine Hoca Efendinin bu zamanlarda yakınında bu-
lunan Mehmet Efendi, Hoca Efendi’nin şiir yazma-
ya başlamasını şöyle anlatıyor: “Şeyhim şiir yazmadan 
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önce tekkemizde sohbetlerin akabinde söylenen ilahi-
lerden sonra “Bizim de ilahilerimiz olsa da kardeşleri-
miz onları söyleseler” dedi. Ve bundan sonra gönlüne 
gelen manevi ilhamlarla ilk “Sevgi Pınarı” adlı kitabını 
yazmaya başladı. Bu kitapta en güzel nasihatler olmak-
la beraber şeriata ve tasavvufa gönülden bağlılık görü-
lür. Eser Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifl erden süzülen 
en derin manaları ihtiva etmektedir. 

Rahmetli Emekli müfettişlerden Mustafa Tatar17, 
Hoca Efendi ile ilgili duygu ve düşüncelerinde sami-
mi ve derin ifadelerini şöyle dile getirir, Şeyh Efen-
di hakkında şunları söyler: “İçimden doğduğu gibi sa-
mimi bir duyuş ve müşahedelerimi dile getirmiş bulu-
nuyorum. Şunu da açıkça belirteyim ki söylediklerim-
de abartı söz konusu değildir. Şeyh Efendi İslami İlim-
ler tahsili yönünde şahsi gayret göstermiş, yıllardan bu 
yana hem şeriat, hem de tasavvufi sahada geniş tetkik 
ve tetebbu (araştırma) yapmış, uzak yakın illerimizde-
ki âlimlerle ve şeyhlerle ilişkilerini sürdürmüş ve bu gay-
retlerinin semeresini almış bahtiyar kişilerdendir. O ne-
denle ki Hasan Hocanın çevresi geniş, dostları çok, ha-

17 Mustafa Tatar Bey uzun yıllar öğretmenlik görevi yapmış, sonun-
da Milli Eğitim müfettişliğinden emekli olmuştur. Hoca Efendi’nin 
Elbeli köyünde imamlık yaptığı sırada adı geçen köyde öğretmen-
lik yapmıştır. Şeyh Efendi’nin şairliğine çok katkısı olmuştur. Hoca 
Efendi: “Mustafa Tatar Bey’in pervasızca söylediği eleştirileri olma-
saydı ben bu şekilde şiirler yazamazdım” demiştir.
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lıyla, diliyle, fiiliyle insanlarımıza örnek olmakta ve yol 
göstermektedir. Sohbetlerinde zorlaştıran değil, kolay-
laştıran bir İslami anlayışa sahiptir.

Ayrıca herkeste bulunmayan zengin bir kütüphane-
si vardır. Bu da kendisinin ilme verdiği önemin yeterli is-
patıdır! Hasan Hoca Efendi’nin tevazusu kendisine ya-
kışan en güzel haletidir. Kendisine sevgi pınarının kay-
nağı, İslam kardeşliğinin örnek temsilcisi dersek sanı-
yorum yanılmamış oluruz. İnanıyorum ki; Hasan Hoca 
Efendi görüşü, düşünceleri, anlayışı ve müsbet ilme ver-
diği değerle zamanımız âlimlerine her zaman örnek ola-
cak ve aranacaktır.”

Salih İlhan Efendi de Hoca Efendi’nin şiirleriyle ala-
kalı olarak şunları söyler: “Bu şiirler ancak şairin gön-
lüne ilham edilen birer ilahi mevizelerdir. Bu asırda Al-
lah için çalışan ve insanlara rehberlik yapan Hoca Efen-
di gibi insanları Rabbim çoğaltsın. “

Emekli öğretmen olan Ahmet Ayaz18 da Hoca 
Efendi’nin şairliği konusunda şunları söylemiştir: “Ha-
san Hoca Efendi ömrünün tamamını İslam yolunda 
harcamış ciddi bir tasavvuf şairidir. Dini duygularını şi-
irlere yansıtan gerçek bir din adamıdır. Onu herkes ör-
nek almalıdır.”

18 Ahmet Ayaz, Hoca Efendi’yi arada ziyaret ederdi. Aralarında tatlı 
hoş sohbetler olurdu. Eğer bir süre gelmezse Hoca Efendi kendile-
rini bizzat telefon ederek yanına davet ederdi.
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Görev Yaptığı Camiler

İlme çok önem veren Hoca Efendi İslami ilimle-
ri öğrenmenin ve öğretmenin mekânı olarak camile-
ri ve medreseleri görür. Çünkü dersleri hep camilerde 
ve medreselerde görmüştür. Belli seviyede ilim tahsil 
eden Hoca Efendi ilk fırsat geçtiğinde kendisine teklif 
edilen bir camide imam hatiplik görevine başlar. Ulu-
mevlek (Taşlıca köyünde) ilk imamlığa başlayan Hoca 
Efendi sırasıyla şu camilerde imamlık yapmıştır: Ulu-
mevlek, Altınyurt, Elbeyli Köyü Camii, Acer (Hacı Veli) 
Camii, Salâvat Camii, Şeyh Fethullah Camii, Ahmet 
Muhtar Camii.

Ulumevlek (Taşlıca) Köyü Yılları

Hoca Efendi ilk görevine 1955 yılında Taşlıca (eski 
adı Ulumevlek) köyünde başlamıştır. Hoca Efendi’nin 
bu köyde imamlığa başladığı sırada üstada yakınlı du-
yan köy ahalisinden Ali Boz Efendi19 Şeyh Efendi’nin 
köye ilk gelişini şöyle anlatır: “Köyümüzün eski imamı 
ile köylünün arası iyi değildi. Köyümüze yeni bir imam 
gerekiyordu. O zamanda imamın aylığını ve erzakını 
köylü kendi karşılardı. Köylü babamı müftülüğe yeni 
bir imam bulması için gönderdi.

19 Halen hayatta olan Ali Boz Efendi 1928 doğumlu olup şu an Taşlıca 
(Ulu Mevlek) köyünde ikamet etmektedir.
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Ali Efendi’nin babasının müftülüğe başvurma es-
nasında orada ders almak için bulunan Hoca Efendi 
için o zamanki Müftü Efendi’nin de: “İşte sana imam 
bundan daha iyisini mi bulacaksın” dediğini ifade eder.” 

Hoca Efendi’yle aynı yaşta olan Ali Boz Efendi şöy-
le devam eder: “Yeni gelen Hoca’ya baktım ki, ince uzun 
boylu, saçı sakalı siyah 30 yaşlarında bir delikanlı, sır-
tında göğsünün üstünden bağlanmış bir Urfa abası var-
dı. Vakit akşam olduğu için oldukça yorgun gözüküyor-
du. Hoca Efendi’yi çok sevdim. Özellikle köy işlerinden 
arta kalan zamanlarda ondan Kur’an dersleri alıyor-
dum. Hoca Efendi’nin köyde bir buçuk yıl kadar kaldığı 
kısa süre içinde Kur’an dersi alıp hatim edenlerin sayısı 
yetmişi geçmiştir.” Bunun yanında Hoca Efendi köyde 
öğretmen olmadığı dönemde köy çocuklarına bizzat 
kendisinin eğitim vermesi onun ilme ve eğitime verdiği 
değeri göstermektedir.

Şeyh Efendi’nin bu ani tayinine ve de kendisin-
den habersiz olarak imamlığa başlamasına kızan ba-
bası Hoca Efendi’nin hanımını iki ay kadar yanına gön-
dermemişti. Bunun için Hoca Efendi ağaç budama ve 
tarla belleme zamanlarında köydeki talebeleriyle köye 
gider. Kısa sürede işlerin bitmesi Hanifi Çavuş’un ho-
şuna gider ve Hoca Efendinin imamlık yapmasına razı 
olur. Ramazan ayı geldiği zaman eline bir teneke kutu-
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su alıp ev ev dolaşıp insanları sahura kaldırdığını, Ra-
mazan ayı dışında da sabah namazına kapı kapı dola-
şıp namaza kaldırırdı. Ali Efendi: “Hoca Efendi’yle iki 
ay kadar köy odasında beraber kaldık. Ondaki göreve 
düşkünlüğü ben hiç kimsede görmedim.” dedi. Öyle ki 
Hoca Efendi köydeki gençlere ezan okuma konusun-
da birbirleriyle yarıştırıyordu. Hoca Efendi hatıraların-
da anlattığına göre: “Bu köyde bulunduğum bir buçuk 
yıl boyunca ev ev dolaşarak köylülerin çocuklarını okut-
maya gayret gösterdim. Çoğuna da Kur’an okumayı ve 
ilmihal bilgilerini öğrettim.”

Bunun yanı sıra köyün merkeze olan ulaşım yolu-
nun bozuk olmasından dolayı bizzat Hoca Efendi başta 
olmak üzere köylüyü teşvik ederek yolu yapmışlardır. 
Şu anda da bu yol köylü arasında “Hasan Hoca Yolu” 
olarak anılmaktadır.

O zamanda köylerde ağalık sistemi vardı. Bu ağa-
lardan biri de Bayiddin Bey’dir. Ali Boz Efendi’nin evi-
nin karşısında konağı vardır. Hoca Efendi göreve baş-
ladığı sıralarda bu Bey, Hoca Efendi’ye iltifat etmez. 
Bir gün bu Bey’in işçilerinden birini akrep sokar, Hoca 
Efendi’ye gelirler. Hoca Efendi de Bayiddin Bey’in bilgi-
si olsun diye haber gönderir. O da “Hoca Efendi gerekeni 
yapsın” der. Hoca Efendi hadis-i şerifte geçtiği üzere Fa-
tiha suresini okur ve zehri ağzıyla dışarı atar. Ayrıca ça-
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bucak hastaneye ulaşmalarını söyler. Doktor: “Bu has-
taya gereken müdahale yapılmış der.” Hoca Efendi’nin 
bir hastaya yapılan manevi müdahalenin yanında asıl 
gerekli olan tıbbî müdahalenin önemini vurguladığını 
gören Bayiddin Bey bundan sonra Hoca Efendi’ye ayrı 
bir değer vermeye başlar.

Genellikle köylerde cemaatler iki gruba ayrılır: 
Ulumevlek köyünde de aynı şey söz konusuydu. Her iki 
grup Hoca Efendi’yi karşılıklı olarak yemeğe davetler-
de bulunurlar. Fakat bunlardan birinin kazancında şa-
ibe (faiz kazanç) vardır. Hoca Efendi, istemeyerek de 
olsa ısrarlara dayanamayıp bu grubun yemeğine katılır. 
O esnada köylülerden biri yanındakilere dönerek: “Ba-
kın Bu adamın yemeği Hoca’ya fayda etmez” der. Da-
vetten çıkışta Hoca Efendi’nin ayağı takılır “Allah” di-

yerek ayağı takılarak yere düşer. O adam: “Ben size bu 
yemek Hoca’nın kursağında kalmaz demedim mi?” der.

Şiveydin (Altınyurt) Köyü Yılları

Hoca Efendi’nin Ulumevlek köyünden sonraki gö-
rev yeri de Şiveydin (Altınyurt) köyüdür. Oğuzeli İlçe-
si Havaalanı civarında bulunan bu köyü tercih etme-
sinin yegâne sebebi o zamanın Oğuzeli müftüsü Sa-
lih İlhan Hoca Efendi’den ders okuma isteğidir. Bu du-
rum köylülere sıkıntı verir. Çünkü Hoca Efendi öğle ve 
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ikindi namazlarında ders için Oğuzeli’nde bulunmak-
tadır. Sırf Oğuzeli’ne gitmek için kendine bir at bile al-
mıştır. Bütün sıkıntılara da ilim öğrenme adına katlan-
dığını şu sözlerden anlıyoruz: “Benim sizden tek iste-
ğim Oğuzeli’ye gitmeme karışmamanızdır. Sizden ay-
rıca bir şey talep etmiyorum.” demiştir. Zira o zaman-
da köy imamların maaşlarını ve ihtiyaçlarını köylü-
ler karşılardı. Hoca Efendi görev yaptığı süre içerisin-
de birçok gence Kur’an okumayı öğretmiştir. Hatta bu-
nun için kampanya başlatmış, hatim eden talebelere 
hediyeler almıştır. Hoca Efendi’nin ilim ve irşada önem 
verdiğini vurgulayan köyün sakinlerinden Hacı Mus-
tafa Özkan20, köy odasında yaşanan bereketli sohbet-
lerden birini şöyle ifade eder: “Askerden yeni gelmiştim 
Hoca Efendi hemen hemen her gün sohbet ediyordu; an-
cak ben bu sohbetlere katılamıyordum. Hoca Efendi be-
nim askerden geldiğimi duyunca benim nerede olduğu-
mu sormuş. Mustafa askerden yeni geldi ondan dinle-
niyordur, aslında o çok takva bir adamdır derler. Hoca 
Efendi de takva adam diyorsunuz ama sohbete ve zik-
re katılmıyor. Takva olan adam sohbetlere katılmaz mı 
deyince beni çağırırlar. İşte ben o günden sonra Hoca 
Efendi’nin sohbetlerinin müdavimi oldum.” dedi. 

20 Mustafa Özkan Efendi şu anda Altınyurt köyünde ikamet ediyor. 
Hoca Efendi’yle değişik vesilelerle görüştüğünü ve ondan çok isti-
fade ettiğini söylüyor.
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Ali Mantar (Elbeyli) Köyü Yılları

Gaziantep’e yetmiş kilometre uzaklıktaki Elbey-
li ilçesi günümüzde Kilis ili sınırları içerisindedir. 
Elbeyli’de tek cami olan Hayırseverler Merkez camisin-
de görev yapan Hoca Efendi buraya 1961 yılında gelmiş-
tir. Eski bir yapıya sahip olan caminin şu anki halini al-
ması için Şeyh Efendi bir heyet kurup köy köy yardım 
toplamaya çalışmıştır. Köyün sakinlerinden ve Hoca 
Efendi’nin cemaatinden olan Hacı Bayram Efendi21 ca-
minin yapımı esnasında Hoca Efendi’nin gayretlerini 
şöyle anlatır. “Ben o zamanda kamyonet şoförü idim. 
Hoca Efendi’yle camiye yardım toplamak için köy köy 
gezerdik. Hatta Elbistan’a kadar gitmiştik. Burada top-
ladığımız erzakları çarşı pazarlarda satıp parasını ca-
miye kullandık” dedi. 

Şu anda Antep’te oturan Şeyh Efendi’nin eski ih-
vanlarından olan Hamis Efendi22, Hoca Efendinin Ali 
Mantar ilçesinde görev yaptığı esnada başından geçen 
bir olayı şu şekilde anlatıyor; Bir kurban bayramı günü 
bayram namazını kılmak için Elbeyli merkez camisi-

21 Bayram Polat 1932 doğumlu olup şu anda Elbeyli köyünde ikamet 
etmektedir. Hoca Efendi ile Haca gittiklerini Camii inşaatında bir-
likte çalıştıklarını ifade ediyor.

22 Hamis Ergün Efendi sebze halinde kabzımallık yapardı. Sebze ha-
linde çalıştığı yıllarda Hoca Efendi’nin medresesine kendi elleriyle 
sebze meyve toplar gönderirdi.
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ne gittim. Hoca Efendi vaaz, nasihat ve namazdan son-
ra bir de baktık ki Şeyh Efendi yerinden kalkıp caminin 
kapısını kilitledi bu arada kalbime bir korku geldi bir 
şey olacak zannettim. Daha sonra Hoca Efendi cemaa-
tin bir halka şeklinde toplanmasını istedi ve şöyle dedi: 
“Ey cemaat! Bugün bayramdır. Kin ve nefretin bir tarafa 
atıldığı, küskünlerin barıştığı, dargınlıkların giderildiği 
bir zamandır. Şimdi herkes birbiri ile kucaklaşsın. Dar-
gınlığı ve küskünlüğü bırakıp bu camiden öyle çıksın 
işte bayram o zamandır!” buyurdular. Hoca Efendi’nin 
bu tavrı beni çok etkilemişti. Bir de şu günümüze bakın-
ca böyle zatların eksikliğinden başka bir şey göremiyo-
rum. Çünkü Hoca Efendi gibi zatların insanların ara-
sını düzelten, kin ve nefret tohumlarını atan ve onları 
Ahlak-ı Muhammedî ile süsleyen birer mürebbi (terbi-
yeci) görevini ciddi bir şekilde üstlendiklerini gördüm. 
Rabbim bizi şefaatlerine nail eyleye.”

Merkez Hacı Veli Camii Yılları

Hoca Efendi’nin Gaziantep merkezinde ilk görev 
yaptığı cami Hacı Veli eski adıyla Yeni (Acer) Camii-
dir. Mütercim Asım Caddesinde kunduracı esnafı olan 
aynı zamanda rahmetli Şeyh Efendi’nin de ihvanı olan 
Hacı Bilal Kâhkecioğlu amcanın anlattığına göre Hoca 
Efendi esnafl a iç içeydi. Hacı Bilal amca Hoca Efendi-
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nin kendisinden ayakkabı aldığını, çarşıya uğradığın-
da kendine uğramadan geçmediğini ifade etti. Hasan 
Hoca Efendi namaz kılındıktan sonra rahmetli Hacı 
Mehmet Erbağcı’nın dükkânında bulunurdu. Bu zatın 
takvası ve camide namaz kılmaya düşkünlüğü herke-
si şaşırtırdı. Nitekim dükkânda alış veriş yapan müşte-
rinin sayısı ne kadar olursa olsun ezan okunduğu va-
kit müşterileri adeta kovardı. Zira onun dükkânı köy-
den gelen halkın uğrak yeriydi. Şeyh Efendi Hacı Meh-
met Erbağcı’nın cömertliğinden ayrıca söz ederdi. Ezan 
okunduğunu duyunca müşterilerini dışarı çıkarır na-
mazın akabinde alış verişe devam ederdi. 

Hoca Efendi Hacı Veli camisinde de ilim okutma-
ya ve sohbet halkalarını kurmaya gayret göstermiştir. 
Hoca Efendi Hacı Veli Cami civarında evi olmadığı için 
camiye çok uzak mevkide olan Ünaldı mahallesinde-
ki evinden yürüyerek her gün sabah namazını aksat-
madan geldiğini hatıralarında belirtmiştir. Şeyh Efen-
di bu meseleyi anlatırken bir imam aldığı maaşı he-
lal ettirmeli derdi. Göveççeli rahmetli Cuma Hoca’nın 
Hoca Efendi’yle tanışması burada olmuştur. Bu tanış-
ma olayını şu şekilde anlatmıştır: “Boyacı Camii mü-
ezzini Hafız Nabi Efendi’nin yanına gittim. Ona bana 
ders okuyacağım birini tavsiye etmesini istedim. O da 
bana “Hacı Veli Camii’nde Hasan Hoca var işte o tam 
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senin aradığın Hoca’dır. Çünkü o da senin gibi okuma-

ya ve okutmaya düşkündür” dedi. Cuma Hoca o zaman 

yaşça Hoca Efendi’den büyük olmasına rağmen Hoca 

Efendi’ye hizmet etmiş ve Hoca Efendi’ye büyük des-

tek vermiştir. Hatta evli olmasına rağmen yatağını ve 

döşeğini getirip caminin hücresinde kalmıştır. Yine an-

lattığına göre sabah namazından sonra civardaki cami 

imamlarını derse toplama görevi kendisine aitti.

Hoca Efendi bu camide göreve devam ederken dahi 

Kilis’teki Şeyhi Muhammed Mükerrem Safi Efendi’yi 

ziyaret etmiştir. Hoca Efendi anılarını anlatırken 

Şeyhi’nin bu dönemde vefat ettiğini söylemiştir.

Merkez Salâvat Camii Yılları

Salâvat Camisi Hoca Efendi’nin merkezde görev 

yaptığı ikinci camiidir. Ünaldı mahallesinde bulunan 

bu camii Kendi mülküyeti olan evine yakın bir yerdey-

di. Bu dönemde merhum Şeyh Mükerrem Safi Efendi-

nin vefatından sonra Bitlisli Şeyh Mazhar-ı Ohini’nin 

tavsiyesi ve manevi işaretle Siirt’in Kurtalan ilçesi Tey-

lan köyünde bulunan Muhammed Sıddık Teylanî23 

23 Muhammed Sıddık Teylanî Hazretleri Siirt’in Kurtalan ilçesi Tey-
lan köyünde medfun olan Bu zat hazreti Abdulkadir Geylanî (kad-
desallahu sirrahu)’nin soyundan gelmektedir. Şeyh Efendi’nin ilk 
kez yazılı icazet aldığı şeyhi’dir. Bulunduğu köyde davalar kendin-
de biten, Önemli bir kanaat lideri ve Allah dostudur.
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Hazretlerine intisap etmiştir. Bu arada ilmi çalışma-

larını sürdürmüş, hem ders almaya hem de okutmaya 

devam etmiştir. Hoca Efendi bu dönemde sohbetlere 

ve zikirlere tekkesi olmadığı için ihvanların evlerinde 

devam etmiştir. Sohbetler Pazar ve Perşembe günleri 

olurdu. Şeyh Efendinin yakın arkadaşları olan Hacı Os-

man ve Hacı Davut Şahan amcalar bu dönemde ona ay-

rıca destek vermişlerdir. Hoca Efendinin ziyaretine ge-

len misafirlere ayrıca evlerinde ağırlamışlardır. Onların 

ifadesine göre bizim evlerimiz hep bir ev gibiydi. 

Merkez Şeyh Fethullah (Şıh) Camii Yılları

Hoca Efendi’nin Gaziantep’te görev yaptığı üçüncü 

Camii’dir. Burada görevde olduğu sırada Muhammed 

Sıddık Efendi’den icazet almıştı. Hem tarikat çalışma-

larına hem de ilmî çalışmalara burada devam etmiştir. 

Bu sırada rahmetli Hacı Mehmet Sağlam Efendi, Hoca 

Efendi’den dersler almış ve kendini tamamen ilme 

vermiştir. Ayrıca Hoca Efendi Camii odasında İmam 

Hatip öğrencilerine meslekî derslerde destek olmuş-

tur. Rahmetli Muhammed Erol Hoca Efendi de bun-

lardan biridir. Bu arada tasavvuf çalışmalarına devam 

ederken İslam ülkelerinden ve memleket içerisinden 

bazı zevat-ı kiramın ziyaretlerini yine bu camiide gö-
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rev yaparken kabul etmiştir. İşte bu zevattan birisi de 

Hoca Efendinin Nakşî Şeyhi Suriye ulema ve meşayi-

hinden Katana müftüsü olan Muhammed Bedreddin 

Galayinî’dir. Bu camide olduğu sürece sohbetler camii 

hücresinde zikirler camiinin içerisinde olurdu. Burada 

hizmet ettiği süre içerisinde Hoca Efendi birçok insa-

nın irşadına ve hidayetine vesile olmuştur. Hoca Efen-

di burada güzel ahlakı ve ilme olan gayretiyle örnek bir 

şahsiyet haline gelmiştir. Bu camide göreve başladığı 

sıralarda değişik bidatlere şahit olmuş ve bunlarla da 

şiddetle mücadele etmiştir. Hoca Efendi bu camide 

görev yaparken Şeyhi Muhammed Sıddık Efendi Haz-

retleri vefat etmiştir. 

Şeyh Efendi’nin ihvanlarından ve ayrıca tekkenin 

çaycısı olan Şükrü Hayta amcanın anlattığına göre: 

“Şeyh Efendi tam bir gayret ve himmetle sohbetlere ve 

zikirlere önem verirdi. Çok feyizli ve bereketli zikirler 

açardı. Yine zaman gelirdi ki ihvanlar cezbeye gelirlerdi. 

Ayrıca zikrin düzenli olmasına gayet önem verirdi. Hal-

kada zikri bozan biri olduğunda onu ayrıca uyarır zik-

rin ahengine zarar vermesine engel olurdu.” Kendinin 

de Hoca Efendi sohbete başladığı sırada sohbet adabını 

bozmamaları için ihvanları sert bir dille uyardığı takdi-

re şayandır. 
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Merkez Ahmet Muhtar Camii Yılları

Hoca Efendi’nin Gaziantep merkezinde görev yap-
tığı dördüncü camidir. Bu camide göreve geldiğin-
de emekliliğine sadece altı ay gibi kısa bir süre kal-
mıştı. 1987 yılında bu camiden emekli olmuştur. Böy-
lelikle 35 yıl süren resmi imam hatiplik görev süresi-
ni doldurmuştu. Bu camide görev yaptığı süre içerisin-
de de irşat faaliyetlerini devam ettirmiş ve dergâh he-
nüz olmadığı için sohbet ve zikirler çevredeki bulu-
nan ihvan kardeşlerimizin evlerinde ve bilhassa Meh-
met Balçık24Efendi’nin evinde yapılırdı. Bu camide gö-
rev yaparken bir yandan da dergâh yapma uğraşı içeri-
sinde olan Hoca Efendi şu anda da vakıf olarak kullanı-
lan yerde dergâh hizmetlerine başlamıştır. Ve bundan 
sonra ilmi ve tasavvufi çalışmaları yoğunlaştırmaya ve 
yaymaya başlamıştır.

Merkez Ekrem Özdil Camii Yılları

Öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine şiar edinen Hoca 
Efendi, emekli olduktan sonra da her fırsatta tabeleri-
ne dersler verir ve tanınmış birçok âlimlerle ilmi mü-
zakerelerde ve sohbetlerde bulunurdu. Bu çalışmala-
rını devam ettirmek isteyen Hoca Efendi, kendisine 

24 Konak mahallesinde. O dönemde Hoca Efendi’nin evine yakın bir 
yerde manifatura dükkânı bulunan Mehmet Çavuş, Hoca Efendi 
tarafından “parçacı” diye isimlendirilmiş cömert bir zattır.



43

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

bir mekân arar ve bu neticede bu mekân Ekrem Özdil 
Camii olur. Ekrem Özdil Caminin inşası ile ilgili Hoca 
Efendinin talebelerinden biri şunları söyler:” Birgün 
hocamızla dergâhtan çıkıp Ahmet Muhtar camiine gi-
derken Şeyhimiz dergahın bitişiğinde bulunan arsaya 
şöyle bir müddet baktıktan sonra yanındakilere döne-
rek: “Burası güzel bir cami olur değil mi?” der. Yanın-
dakiler de: “İnşallah iyi olur Şeyhim” derler. Kendisi de: 
“Dua edelim burası cami olsun.”der. 

Hakikaten de bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bu 
arsayı o yıllarda vefat eden ve arsa sahibinin akrabaları-
nın isteği üzere ve Ekrem Özdil isminin verilmesi şar-
tıyla Mimar Ünal Özdil tarafından cami yeri olarak veri-
lir. Dernek başkanlığını da rahmetli Hoca Efendi üstle-
nir. Hoca Efendi ve talebeleri Camiinin yapımında gös-
terdikleri fedakârlıkları sayesinde Camii kısa bir süre 
içerisinde ibadete açılır. Arkasından Hoca Efendi’nin 
irşat faaliyetleri daha da yoğunlaşır, zikirler de camide 
yapılmaya başlanır. 

Şeyh Efendinin Seyahatleri

“Seyahet ediniz sıhhat bulursunuz” hadisini ya-
şamaya çalışan Hasan Hoca Efendi seyahatlere ayrıca 
önem verirdi. Vefatından iki ay önce yaptığı Malatya 
seferinden çok memnun dönmüştü. Oradaki ihvanlar-
dan övgüyle bahsederek: “İşte ihvan dediğin böyle olma-
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lı, aralarındaki ve Şeyhlerine karşı nasıl bir sevgi ve say-
gı var gördünüz mü?” demişti. Hoca Efendi’nin seyahat 
ettiği yerleri teker teker yazmaya kalksak belki sayfa-
lar dolar, onlardan bazıları şunlardır: Hac ve Ümre yol-
culuğu, Irak yolculuğu, Şam seyahatleri, yurt içindeki 
bazı memleketlere ziyaretleri olmuştur.

Şeyh Efendi’nin Kerametleri

Kerametler Allah’ın veli kullarına lütfettiği hususi-
yetlerdendir. Şeyh Efendi kendine ait kerametlerin or-
taya çıkmasını hoş görmemiş, ayrıca bunların kapalı 
kalmasına önem göstermiştir. Kendine ait kerametler-
den konuşulduğunu duyunca: “Kapatın bu meseleleri 
İslam’a ait konular konuşun diye tepki verirdi. En bü-
yük kerametin istikamet üzerine daim olunması gerek-
tiğini, yani asıl keramet Kur’an ve sünnet üzerine ya-
şamaktır” diyerek sürekli bu ifadeyi hatırlatırdı. Fakat 
biz de burada merhum Şeyh Efendinin aziz ruhaniye-
tinden özür dileyerek bir takım arkadaşların naklettiği 
sadece birkaç kerametini zikretmek istiyoruz.

Umre Yolculuğundaki Takke Meselesi

Hoca Efendi’nin halifelerinden Murat Efendi başın-
dan geçen bir olayı şöyle anlatır: “Umre ziyaretindey-
ken yemek yapmakla görevliydim. Ben Hoca Efendi’den 
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kahvaltı hazırlamak için izin aldım. Eve giderken çarşı-
da keçeden beyaz bir takkeye gözüm takıldı, çok hoşu-
ma gitti. Satıcıya fiyatını sordum elli riyal dedi. Cebime 
baktım sadece elli riyal param vardı. Birkaç gün daha 
burada kalacağımızı ve bu paranın belki lazım olabilir 
diye düşündüm. 

Hocamı yemeğe çağırmak için tekrar mescide gel-
dim. Arkadaşlara işaret ettim onlar da kalktılar. Hoca 
Efendi şu poşeti al da gidelim dedi. Ben baktım poşet-
te çarşıda gördüğüm takkenin de olduğu eşyalar var-
dı. Çok şaşırmıştım. Ben: “Efendim çarşıya mı çıktınız 
bunu siz mi aldınız diyecektim ki “Oğlum o takkede se-
nin gözün kaldı onu sana aldık” dedi. Ben arkadaşlara: 
“Hoca Efendi çarşıya gitti mi dedim. Onlar yok buradan 
hiç ayrılmadı dediler. O takkeyi şu an teberrüken saklı-
yorum”. dedi.

Yine bir defasında umredeyken birkaç şahıs Hoca-
mı ziyaret ederek elini öpmek istediler. Onların hepsi 
Hocamın elini hürmetle ve saygıyla öptüler. İçlerinden 
birisi öpmedi. Hala arkadaşlarımızla da tartıştı. Ben el 
öpmem böyle şeylere de inanmam dedi. Konuşmasın-
dan Azeri olduğu anlaşılıyordu. Ertesi gün Hoca Efendi 
İmam-ı Azam’ın oturmayı adet edindiği mekânda mu-
rakabe esnasındayken o şahıs Hoca Efendi’yi görünce 
birden eline sarıldı ve elini öptü. Biz çok şaşırmıştık. 
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Adama sorduk neden böyle bir şey yaptın deyince, O 
da ağlayarak “Rüyamda Hoca Efendi’nin Peygamberi-
mizle (S”allallahu Aleyhi ve Sellem) sohbet ettiğine şa-
hit oldum” onun eli öpülmez mi? Dedi.

Irak Yolculuğunda Klima Hadisesi

Yine Murat Efendi Bağdat yolculuğu sırasında şöy-
le bir olayı anlatır: “Hoca Efendiyle Bağdat ziyaretimiz 
sıcak günlere denk gelmişti. Hepimiz sıcaklardan ol-
dukça etkilendik. Arabamızın kliması olmadığı için 
bir klima almak istiyorduk. Sonunda bir klima alma-
ya karar verdik. Aslen Türk vatandaşı olan fakat Irak-
ta ikamet eden bir adam yanımıza geldi. Taksi şoförüy-
müş ve arabası bozulmuş. Bizimle ilgileniyor etrafımız-
dan ayrılmıyordu. Bu adam ben size klima alırım dedi. 
Bu sırada Hoca Efendi de Geylani hazretlerinin med-
resesinin Hocasıyla görüşmek için görüşmeye gitmişti. 
Adam siz bana parayı verin hemen şurada klimacı var 
dedi ve gözden kayboldu. Sonra adamın bizi dolandı-
ğını anladık. Nihayet Hoca Efendi geldi bana: “ Üzülme 
oğlum Murat! Gelen paraya gelsin” dedi. Ben de: “Ho-
cam ben paraya üzülmüyorum, adam ben de Antepli-
yim, falan köylüyüm deyip bize yaklaşıp sonra bizi kan-
dırmasına üzülüyorum, deyince Hocam: “O adam elimi 
öpmek için yanıma geldiğinde ben ona elimi bile verme-
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miştim. Neden dikkat etmediniz dedi. Ben de hatırladım 
ki hakikaten Hocam elini öptürmemişti.”

Kendini Görenlerin Onu Hemen Tanıması

Hoca Efendi’nin halifelerinden Muhammed Efendi 
Suriye’deki amcazeelerinden Şeyh Muhanned’e kime 
intisablı olduğunu sorar. O da Abdurahman Şağuli’nin 
müridiyim der. O da: “Sen kime intisablısın diye so-
rar? O da: “ Şeyh Hasan Efendi’nin müridiyim der. Şeyh 
Muhanned’in etrafında 50 kadar kişi vardı. Ben Ha-
san Hoca Efendi’yi 1997’de Umre’de gördüm. Medine-i 
Münevvere’de bir camide namaz kılıyordum. Namazın 
içinde arkamdan bir nur parladı. Namazı bitirdim bir 
de baktım ne göreyim, Sanki bir Osmanlı Şeyhi, tam 
bir nur gibi parlıyordu. Etrafındaki müritleri de öyley-
di” dedi.

Hoca Efendi gerçekten tam bir Osmanlı Şeyhiydi. 
Farklı bir diyardan gelmiş bir hali vardı. Onu fark eden 
bazı kişiler tanımadıkları halde sen Şeyh Abdulkadir 
İsa’nın halifesi değil misin diyerek intisap etmişlerdir.

Muhammed Hayri Efendi’nin Ravzada 
Şeyh Efendiyi Görmesi

Hoca Efendi’nin halifelerinden Abdulkadir Efendi 
şunları söyler: “Hoca Efendiyle birlikte birkaç arkada-
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şımız umre yolculuğuna çıkmıştık. Bir gün Abdulkadir 
İsa Efendi’nin oğlu Muhammed Hayri, Şeyh Efendiy-
le sohbet ediyordu. Arapça konuştukları için biz hiç-
bir şey anlamıyorduk. Hacı Fahri Efendi konuşulan-
ları bize tercüme ediyordu. Muhammed Hayri Efen-
di Hocam’a: “Ravza’da Peygamber Efendimiz (Sallal-
lahu Aleyhi ve Sellem)’i ziyaret esnasında evvela Sey-
yid Abdulkadir Geylani Efendimiz sonra Babam Seyyid 
Abdulkadir İsa, daha sonra da sizin ruhaniyetlerinizle 
karşılaşıyorum” dedi. Konuşma bitti. Ben “Hocama bu 
konuyu sordum. Hoca Efendi cevap vermedi. Ben ısrarla 
sorunca “Muhammed Hayri Efendi bizim halimizi keş-
fetmiş oğlum” dedi.

Yine aynı kişi başka bir kerametini şöyle dile geti-
rir: “Cuma namazı kılmak için Beytullah’a gidecektik, 
vakit çok yaklaşmıştı, ihvanlardan Hacı Mahmut Efen-
di çabuk olalım sonra dışarıda kalırız” dedi. Hoca Efen-
di sakin bir şekilde: “Bekleyin de gidelim Hacı Efendi” 
dedi. Hacı Mahmut Efendi beklemedi çıktı, biz de ardın-
dan çıkmıştık, O kadar kalbalık olmasına rağmen Hoca 
Efendiyle rahatlıkla müezzin mahfilinin yanına ka-
dar ilerledik. Namazı eda ettikten sonra baktık ki Hacı 
Mahmut Efendi dışarıda kalmış. Hoca Efendi’ye tabi ol-
manın kerametini bir kez daha gördük.”
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Hoca Efendi’den Yadigâr Tesbih Talebi

Hoca Efendi’nin Malatya’da yaşayan halifelerinden 
Murat Efendi başından geçen bir olayı şöyle nakleder: 
“Hoca Efendi’ye ait bir tesbihin yanımda teberrük ol-
masını çok arzuluyordum. Yanımda esans, takke gibi 
hediye ettiği eşyalar yok değildi. Ben bu sefer gidişimde 
bir tespih isterim desem de bir türlü dilim varmıyor is-
temeye utanıyordum. Şeyh Efendi’nin yaptırdığı Cami-
de Hoca Efendi’ye uzak bir yerde oturuyordum. Baktım 
Şeyh Efendi bana işaret ediyordu. Bana elindeki iri ta-
neli koka tesbihi ikram ederek attı. Ben de aldım cebi-
me koydum, ancak tespihin muhafazası olsun cepte ta-
şıması olsun hayli zordu. Ben kendisinden daha küçük 
tesbih almayı gönülden geçiriyordum. Bu olaydan iki 
ay sonra kendini ziyarete yine gelmiştim. Bu sefer Şeyh 
Efendi’nin sağ tarafında daha yakın bir yede oturuyor-
dum. Kendine tespih hediye edilmişti. Ben de elimde 
tespih çekiyordum. Bana dönerek: “Al Murat Efendi bu 
tesbih de senin olsun” dedi.

Şeyh Efendi’nin Ruhaniyetinin Gözükmesi

Murat Efendi 25Anlatıyor: “İhvanlardan birisi yatsı 
namazını kıldıktan sonra vird dersini çekecekmiş ki bal-

25 Murat Efendi Malatya’da ikamet eden Hoca Efendi’nin sevdiği ve 
görev verdiği şahıslardandır.
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kon kapısı açılmış, birden Şeyh Efendi içeri girmiş. Kar-
deşimiz şöyle devam ediyor: Ben bu hallere alışık olma-
dığım için önce biraz ürkmüştüm, sonra hocam tebes-
süm etti, karşıma geçti ve oturdu.”

Yine Murat Efendi kendinin Şeyh Efendi’ye intisap 
edişini ve gördüğü rüyayı şöyle naklediyor: “Benim daha 
önce intisap ettiğim bazı cemaatler oldu. Bunlardan bir 
kısmı emanetçi olarak irşad görevini sürdürüyordu, bir 
kısmı ilim ile bu yolu götürmeye çalışıyordu, bazıları 
da hiç ilim yoktu, bir kısmı da önceki durumlarını de-
ğişmişti yani sapıtmışlardı. Ben bu eksiklikleri gördü-
ğüm için bu cemaatlerden ayrılmıştım. Şeyh Efendi’ye 
1999 senesinde intisap etmiştim. Ancak Hoca Efendi’ye 
de tam anlamıyla da teslim olamamıştım. Âlemi mana-
da şöyle bir hal yaşadım: “Büyük bir alana kocaman bir 
çadır kurulmuş, çadıra giriyorum benim tanımadığım 
kırk kişilik kalabalık bir cemaat var. Baktım Şeyh Efendi 
başında büyükçe bir kalpak nurani yüzüyle o da oturu-
yor. Seneler sonra kendisinde bir fotoğrafını istemiştim. 
Baktım ki aynı rüyada gördüğüm şekliyle başında aynı 
kalpağı duruyordu. Bir hafta geçmedi ki Hoca Efendi’ye 
karşı teslimiyetim kesinleşmesi için bana imdat etmişti. 

Yine rüya âleminde Şey Efendi’yi Antep cemaatin-
den birkaç kişiyle sapık bir topluluk içinde sokak or-
tasında oturuyorken gördüm, çok şaşırmıştım. Birden 
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kendimi oturduğum evin bahçesindeki musluğun başın-
da buldum. Hoca Efendi üzerinde her zamanki giydiği 
fistanı vardı. Çeşmeden suyu avuçluyor, başından aşağı 
doğru bırakıyor. Ben kendimi Antep’te büyük bir sofrada 
buluyorum. Bakıyorum herkesin önünde ekmek var ama 
Hoca Efendi’nin ekmeğinin çok daha büyük olduğu-
nu görüyorum. Sonra gözüme bir nesne takılıyor. Son-
ra bunun Hindistan cevizi olduğunu anlıyorum, kapağı 
açılmış bir şekilde Şeyh Efendi “Gel Murat Hoca! Dışın-
da kalma, içine de bak” diyordu. Hoca Efendi’ye rüyamı 
anlattım o da : “Oğlum karışıklık içinde sapık bir cema-
at görmen ahir zamanda olduğumuzu, yolun ortasın-
da bizi görmen istikamet üzere olduğumuzu, suyu başı-
mızın üzerinden akıtmamızsa “Elhamdülillah” istiğfar 
üzerinde olduğumuzu gösterir. Bizden biraz şüphe et-
mişin galiba, sonra hakikati sana rüyada göstermişler” 
diyerek bu fakirin rüyasını bu şekilde yorumladı.

Son olarak Muhterem Murat Efendi şöyle bir anısını 
daha nakletti: “ 2001 senesinde ailemle Hoca Efendi’nin 
yanında bir hafta süreyle kalmaya karar vermiştim. Be-
nimle birlikte Malatya’dan bir arkadaşım da ziyaret için 
gelecekti. Ama Hoca Efendi O arkadaşımızı hiç sorma-
dı. Ben abdest tazelemek için dergâhtan aşağıya indim 
ki telefon geldi. Kardeşimiz telefonda bir zarureti çık-
tığını ve gelemeyeceğini söylüyordu. Yukarıya dergâha 
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çıktım, selam verdim Hoca Efendi çok manidar bir şe-
kilde tebessüm ediyordu, ben de tebessüm ettim. Arka-
daşın gelemiyormuş değil mi? dedi. Evet, Efendim yeni 
telefon etti bir mazereti olduğu için gelemeyecekmiş de-
dim.”

Şeyh Efendinin Torununun At Arabasının 
Altında Kalması

Hoca efendi’nin ihvanlarından Ömer Efendi şöyle 
nakleder: Hoca Efendinin müritlerinden bir zamanlar 
hurdacılık yapan Zeki Efendi Şeyh Efendi’yi ziyaret et-
mek için dergâha gelir. At arabasını da tekkenin önüne 
durdurur ve dergâha çıkar. O anda Şeyh Efendi birden 
tekkeden çıkar. Oradakiler ne olduğunu anlayamazlar 
Zeki Efendi’nin at arabası, hocamın torununu çiğne-
yip üstünden geçer. Oradakiler çocuğun yaralandığını 
zannederler. Şeyh Efendi torununu “Bismillah” diyerek 
arabanın altından alır. Bu arada Zeki Efendi çocuğa bir 
şey oldu zannederek oradan uzaklaşır. Sonra bir şey ol-
madığını anlayınca da rahat bir nefes alır.

Hakkını Helal Et Ali Bayram

Ali Bayram Abi dergâhımızın müdavimlerinden, 
Şeyh Efendi’nin neşe kaynağı ve sofrasının bereketi 
gariban bir insandı. 2010 yılının Ramazan ayında ve-
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fat etti. “Kesene bereket Şıhım!” “Güle güle Şıhım arka-
nı unutma!”, sözleri unutulmaz sanırım. Yemek yerken 
her lokmada “Bismillah” demesi, “Tekke oyuncak yeri 
değildir” deyip ihvanları uyarması ve namaz kılarken 
çay yudumlaması bunlardandır.

Demirci Abdulkadir Efendi Ali Bayramla arasında 
geçen ve kendisini çok etkileyen bir anısını şöyle akta-
rıyor: “Şeyh Efendi ile yatsı namazını kılacaktık. Nama-
za durduk, namaz esnasında Ali Bayram sesli olarak bir 
şeyler söyledi. Namazımızda huşu falan kalmadı. Ben 
de namazdan sonra Ali Bayram’ı kolundan tuttuğum 
gibi dışarıya koydum. Şeyh Efendi bundan haberi olunca 
Ali Bayram’ı çağırttı “Oğlum Bayram Ali! Abdulkadir’e 
hakkını helal et” dedi. O da etmem hocam dedi. Bi defa 
daha sordu. Gene yok Şıhım helal etmem dedi, hocam 
sana para versem aff eder misin, deyince o zaman helal 
ederim” dedi.

Aslında benim yaptığım davranış bana göre doğruy-
du. Hoca Efendi yüksek şahsiyetinin icabı ne düşündü 
bilmiyorum. Israrla hakkını helal et demesini düşünü-
yorum da belki Ali Bayram bana gönül koyacaktı, belki 
de bu iş benim manen zarara uğramama sebep olacak-
tı. Böyle yaparak Merhum Şeyh Efendi beni bunun ve-
balinden kurtarmış oldu. 
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Hoca Efendi’nin Örnek Şahsiyeti

Şeyh Hasan Efendi, ülkemizin ilmi ile amel eden 

şahsiyetlerinden biridir. Hoca Efendi “Âlimler peygam-

berlerin varisleridir” düsturunu içselleştiren ve bu düs-

turu hayatı boyunca şiar edinen bir kişidir. O üstlendi-

ği her zaman üstlendiği misyona uygun bir hayat yaşa-

dığı bilinir. Bir Müslüman şahsiyetinde bulunması gere-

ken özelliklerin büyük çoğunluğu Hoca Efendi’nin ha-

yatında görülmüştür. Özellikle Hoca Efendi’nin şahsi-

yetinde takvası, cömertliği, alçak gönüllülüğü, geniş bir 

sevgi anlayışına sahip olması, yardımseverliği öne çıkar. 

Üstadın şahsiyetiyle ilgili gerek arkadaşları gerek tale-

beleri, gerekse çeşitli alanlarda söz sahibi olan kişilerin 

farklı ifadeleri vardır.”

Hoca Efendinin 1960 yıllara dayanan arkadaşlığı 

bulunan Hüsamettin Fadıloğlu Efendi, Hoca Efendinin 

taziyesinde yaptığı samimi konuşmalarında onun hak-

kında şunları söylemiştir: “Ben hocayı ilk göreve başla-

dığı yıllardan beri tanırım ve dostluğumuz ta o yıllara 

dayanır. Hatırlıyorum da göreve başladığı yıllarda dav-

ranışları bana çok acemi gelmişti. Ama ondaki o gayret 

ve ilim aşkı Hoca Efendi’yi içimizden yükselterek şehri-

mizin belki de İslam âleminin önemli şahsiyetlerinden 

biri konumuna getirmiştir.” 
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Hoca Efendi’nin şahsiyeti konusunda açıklamalar-
da bulunanlardan biri de Rifai Şeyhlerinden Mahmud 
Aysoy Efendi Onun mütevaziliği ve bir gönül insanı ol-
masından çok etkilenir Onu çeşitli yönlerden şöyle dile 
getirmiştir: “Ekrem Özdil Camii’nin yanındaki evinde, 
gelen misafirlerine ve sevenlerine gönül ferahlatıcı, ay-
dınlatıcı, dünya ve ahirette rehberlik yolunu gösteren 
sohbetleri ile hizmetine devam etmiştir. “İncinsen de 
incitme!” vecizesi ile hiç kimsenin kalbini kırmamaya, 
hiçbir insanı incitmemeye velhasıl kemal bir ahlaka ve 
cömertliğe haiz olan muhterem Hoca Efendi Allah rı-
zasından başka hiçbir şeyi gözetmemeye azami gayret 
göstermiştir.” 

1984 senesinde Hoca Efendi’nin ziyaretine gelen 
meşhur Seyyah Ömer Faruk Erzurumî, Hoca Efendi’yle 
ilk tanışmasındaki duygularını şöyle dile getirmiştir: 
“Dünya’da ve Türkiye’de gezmediğim tekke ve Şeyh nere-
deyse kalmadı; ama gönlümde ve fikrimde tek biri kal-
dıysa o da Şeyh Hasan Hoca Efendi’dir”. Bu samimi ifa-
deyi aşağıdaki şiirine aktarmıştır:

Şeyh Fethullah yapmış ne güzel cami, 
Feyz ile bereket dolu her yanı.
Akıyor suları nurdan pınarı, 
Hasan Hoca imiş Şeyhler imamı.
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 Saltanata önem vermez gör tanı

 Güler yüzlü aşktan yanar her yanı

 İş bitirmek ister yücedir şanı, 

 Hasan Hoca imiş Şeyhler imamı.

Esrar gezer oldu Antep’in dostu, 

Hak yoluna feda eylemiş postu.

Sevindir ey Hocam güldür bu dostu, 

Hasan Hoca imiş Şeyhler imamı.

Merhum Şeyh Efendi de çevresindeki insanlara bu 

zat hakkında şöyle buyurmuştur: “Bu zat boş bir insan 

değil. Bu zatın manevi müfettiş olduğu kanaatindeyim.” 

İnsanlar samimi duygularını en güzel şiirlerle ifade 

ederler, Hoca Efendi’ye karşı gönülden bağlı olan Mer-

hum Mustafa Tatar, Şeyh Efendi’nin şahsiyetini aşağı-

daki şu şiiriyle dile getirmiştir:

HASAN HOCA

İlmiyle amil bir kişi, İslam’a hizmettir işi, 

İnananların kardeşi, çok sevdiğim hasan Hoca.

Özde kur ’anı alışı, bilir ilmiyle yarışı, 

Yaşar gönülden barışı, çok sevdiğim Hasan Hoca
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Tasavvuf ilmini bilir, söylediği Hak’tan gelir, 

Her müşküle cevap verir, çok sevdiğim Hasan Hoca.

Cömerttir her şeyden önce, sevinir dostu görünce, 

Mutlu olur ikram edince, çok sevdiğim Hasan Hoca.

Dergâha varırsan eğer, sohbeti dinlemeye değer

Ayrım gözetmeden sever, çok sevdiğim Hasan Hoca

Aranır hep böyle insan, sözümde yanlış yok inan, 

Sohbetinde Hadis, Kur’an ışık tutar Hasan Hoca.

Kendisini seven çoktur, misafirsiz günü yoktur, 

Her an kapısı açıktır, konuk sever Hasan Hoca.

Unutmaz dostları sorar, sen gitmezsen kendi arar, 

Muhabbet pazarı kurar, ilim sunar Hasan Hoca.

Bu zat tarikat şeyhidir, Piri Kadiri Geylani’dir, 

Bu yolun gerçek ehlidir, iz gösterir Hasan Hoca.

İşi kolay yola sürer, elbet buda büyük hüner, 

İçtenlikle yüze güler, hoş görüşlü Hasan Hoca.

Tatar Hasan Hoca dedin, bilmeyene salık verdin, 

Sende meclisine girdin, feyz ehlidir Hasan Hoca. 

Ankara’da ikamet eden Ömer Efendi26 de Şeyh 
Efendi’nin şahsiyetini şu şiiriyle ifade etmiştir.

26 Ankara’nın Mamak İlçesinde bulunan dergahında hizmet eden 
Ömer Efendi önemli bir seyyahtır.
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Şeyh Hasan Ayıntabi

Kamil mürşid kamil insan, 
Şeyh Haseni Ayıntabi, 
Hem sahibi Hulki hasen, 
Şeyh Haseni Ayıntabi.

 Meclisinde var halâvet, 
 Gidenler bulur saadet, 
 Bila şek sahip keramet, 
 Şeyh Haseni Ayıntabi, 

Kadirilerin gülüdür, 
Şazelilerin bülbülüdür, 
Hem alim hem de velidir, 
Şeyh Haseni Ayıntabi, 

 Kitap, sünnet minhacıdır, 
 Tarikatın sirâcıdır, 
 Dervişlerin baş tacıdır, 
 Şeyh Haseni Ayıntabi

Enverî, derde dermandır, 
Gönül tahtında sultandır, 
Membe-i feyzi irfandır, 
Şeyh Haseni Ayıntabi

Ömer er-Rifai
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Yardımseverliğiyle bilinen Hoca Efendi etrafındaki 
ihvanlarını koruyup gözetirdi. Bunların hepsini bura-
ya yazmak mümkün değildir ancak örnek oluşturma-
sı için birkaç olayı belirtelim: Yıllardır Bursa’da ikamet 
eden Muhtar Sarak Efendi’nin27 başından geçen olay 
şöyledir: Muhtar Efendi o dönemde askerlik vazifesi-
ni yapması icap etmektedir. Ancak ailesini Memleketi 
uzak olduğundan kime emenet edeceğini düşünmek-
tedir. Hoca Efendi’yle bu sıkıntısını paylaşınca, Hoca 
Efendi Ona: “Sen kaygısız ol Muhtar Hoca! Emanetin 
evvel Allah bizedir” diyerek vatani görevini tamamla-
yıncaya kadar adeta onun çocuklarına kol kanat ger-
miştir. 

Şeyh Efendi’nin müritlerinden Veysel Efendi, Bir 
gün Hoca Efendi’nin tekkesinde oturuyordum. Bana 
dönerek: Niçin işe çıkmadın? dedi Ben de: “Tezgâhımda 
mal yok, mal alacak sermayem de yok Efendim” de-
dim. Şeyh Efendi cebinden bir miktar para çıkararak 
bana uzattı.” Bu olay Hoca Efendinin Cömertliğe verdi-
ği önemi vurgulamaktadır. Yanında bulunan ihvanına 
ve al şu parayı deyip onu çalışmaya teşvik etmesi ise ih-
vanlarını tembellikten koruma isteğidir. 

27 Hoca Efendi’yle Altınyurt köyünde kendisi de öğretmenlik göre-
vindeyken tanışır.Aslen Kars doğumlu olan Muhtar hoca Efendi 
Şeyh Efendini taziyesinde bulunmuştur.
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Hoca Efendi müslümanın cömert olması konusun-
da: Peygamber Efendimiz (Sallahu Aleyhi ve Sellem)’in 
“Cimri olan işi Cennet’e giremez” ve Cimri, zahit de olsa 
Allah’ın dostu değildir, Cömert, fasık olsa da Allah’ın 
dostudur” sözlerini tekrar ederek bir Müslüman’ın cö-
mert olması gerektiğini her fırsatta tekrarlardı. Tasav-
vufta olan müridin her fırsatta ihvanlarını evine davet 
etmesi gerektiğini söylerdi. 

Bunu şu dizelerle ifade ediyor:
Konukların çokça dolsun evine, 
Hatun cennetlikse, buna sevine, 
Cimrilik yakışmaz kâmil mü’mine, 
İçten ikram eyle misafirine, 
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.

Hoca Efendi’nin ihvanlarından Hacı Yusuf Özbay Ça-
vuş28 şöyle bir hatırasını nakleder: “Hocamı Salâvat Ca-
misinde görev yaptığı sırada tanımıştım. Ara sıra köyden 
onu ziyarete giderdim. Bir gün ziyaretimde tarladan top-
ladığım sebzelerden ona ikram ettim. Evinden çıkarken 
Hoca Efendi bizzat ayakkabılarımı kendi elleriyle çevir-

28 Yusuf Özbay, Gaziantep’in Sarısalkım (eski adı Ispatırın) köyünde 
ikamet etmektedir. Aynı zamanda Şeyh Efendi’nin çavuşlarından-
dı. Şeyh Efendi’yi ve ihvanlarını sıklıkla bağına davet eden cömert 
bir zattır. Orada bereketli sohbetler ve zikirler olurdu.
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di. Ayakkabımdaki delik gözüne çarpmış ki Fatma Ana’ya 
şu yeni aldığım ayakkabıları Yusuf Efendi’ye getir. Hocam 
ben tarladan geliyorum gerek yok desem de Hoca Efendi 
ayakkabıları ısrarla bana hediye etti. Hoca Efendi’nin bu 
davranışını hayatım boyunca hiç unutamam.”

Hoca Efendi cömertliğin kendine kattığı misafir-
perverliği de kendine şiar edinmiş nadir insanlardan-
dır. Şeyh Efendi’nin ihvanlarından Cizreli Muhammed 
Sıddık, Efendi Hoca Efendi’nin misafirperverliği ile il-
gili şunları söyler. “Şeyh Efendi hayattayken haftada bir 
veya iki defa kendini ziyaret ederdim. Erken vakit geldi-
ğim için sofrası açık olurdu, sofrada her şey vardır. Ho-
cam peynirin, zeytinin, zeytinyağının hatta balın en iyi-
sini alırdı. Onlardan özellikle bana ikram ederdi. Bana 
Muhammed Sıddık Amca diye hitap ederdi. Bir gün 
ben Hocam’a Şeyhim bana neden Amca diyorsun? Ben 
senden büyük değilim dedim. O da “Ben, Allah için seni 
çok seviyorum sana saygımdan böyle diyorum’ dedi.

Hoca Efendi’nin Misafirperverlikle ilgili yazdığı 
dörtlük:

Allah’a, ukbaya inanan insan, 
İçten ikram eyle misafirine.
Eğer ister isen Allah’tan ihsan, 
İçten ikram eyle misafirine, 
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
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Hoca Efendi İslam hizmeti anlayışı sadece kendi 

cemaatine has bir hizmet olarak görmemiştir. O bütün 

Müslümanları kardeş olarak gördüğü için dergâha ge-

len zengin, fakir, küçük, büyük herkese kucak açmıştır. 

Nitekim özellikle bayramlaşma merasimlerinde ziyare-

te gelenler bunun en büyük örneğidir. Çeşitli mevkiler-

den kişiler Hoca efendiyi görmek ve onun feyzinden is-

tifade etmek için adeta yarışmışlardır

Kadirî Şeyhi olarak tanınan Şeyh Hasan el-Aynî 

Efendi, Kadirî, Nakşî ve Şazelî gibi çeşitli tarikat kolla-

rından da icazetler alır. Bunu sırf İslam’da taassup ol-

madığını göstermek yapmıştır. O Allah yolunda insan-

lığa hizmet etmeyi kendine şiar edinir. Sohbetine ka-

tılanlara sürekli kardeşliği, birlik beraberliği, barışı ve 

çalışmayı tavsiye eden üstat, her şeyden çok insanları 

sevmeyi öğütler. Çevresindekilere Allah’ın Kitabına ve 

Resulü’nün sünnetine bağlı oldukları sürece mutlu ve 

başarılı olacaklarını söyler. Nitekim Hoca Efendi şöy-

le diyor: “Evladım eğer benim Kur’an ve sünnet çizgi-

sinden şaştığımı, aykırı bir iş yaptığımı görürseniz beni 

uyarın. Şayet bunu yapmazsanız yarın ruz-i mahşerde 

elim yakanızdadır. Bu Şeyh Efendi’nin hayat düsturu idi. 

Onun içindir ki Tarikat-ı Âliye’ye hiçbir bidat katmamış 

bilakis katılmış olanları da çıkarmaya çalışmıştır.”
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Merhum Şeyh Efendi’nin Sofrası her zaman açık-
tır. Halil İbrahim (A.S)’ı kendine adeta örnek almış 
bir şahsiyettir. Evi hemen yan tarafta olduğu halde ye-
meklerini dergâhta misafirleriyle yemeği tercih eder-
di. Dergâhın kapısı zaruri bir durum olmadıkça hiç 
kapanmazdı. Tıpkı Gavsu’l Azam Abdülkadir Geylani 
(Kuddise Sirruhu) Efendimiz’in programını uygulardı. 
Ona ulaşmak o kadar kolaydı ki, randevu almaya ayrıca 
gerek yoktu. Dergâhından ilmi sınıftan insanlar eksik 
olmazdı. Dünyanın her yerinden insanlar onun ziyare-
tinde bulunurlardı. Bunun yanında Hoca Efendi mec-
zup denilen şahıslara da çok değer verirdi. Sofrasında 
mutlaka fakir fukaranın bulunmasına çok önem veren 
Şeyh Efendi bir şiirinde şöyle der:

Garib gurabâya değer veresin, 
Tatlı yüzle gülüp, gönlün göresin, 
Bolca ikram edip, döşek seresin, 
İçten ikram eyle misafirine, 
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine

Şeyh Efendi’nin Sevdiği Şeyler

Merhum Şeyh Efendi güzel ve temiz olan her türlü 
nesneyi severdi. Ama onun yapmaktan haz duyduğu ve 
feyiz aldığı iki şey vardı ki, bunlar bütün her şeyin üs-
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tündeydi. Bunlardan birincisi canından çok sevdiği ki-
taplarla uğraşmak, bir diğeri de zikrullahtı. Gözünün 
rahatsız olmasına aldırmadan kitaba bakması, takıldı-
ğı konular hakkında araştırma yapması onun en keyif 
aldığı işlerdendi.

Yukarıda belirttiğimiz gibi zikir meclisi kurmak 
Hoca Efendi için en yüksek gaye olmuştur. Bununla 
alakalı olarak değişik vesillerle: ‘Şu yaptığınız zikrulla-
hı az görmeyin. Bu zikir dünya ve dünyanın içindeki her 
şeyden daha üstündür. Allah’ın rahmetini celbeder.’ bu-
yurmuştur. 

Şeyh Efendi’nin sevdiği şeyler deyince tabiî ki bun-
ları sınırlamak mümkün değildir. Bunlardan bazılarını 
şöyle sıralayabiliriz: Şeyh Efendi güzel giyinmeyi sever-
di. ‘Müslüman kılık kıyafetine dikkat etmeli, kendini al-
çaltacak kıyafetlerden uzak durmalı’ derdi. Peygamber 
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nasıl güzel ko-
kuyu severdi ise o da güzel kokular taşır, etrafındakile-
re bundan bazen ikram ederdi. Hoca Efendi yemek ko-
nusuna ayrıca titizlik gösterir. ‘Müslüman her şeyin en 
temizinden yemeli, az yesin, öz yesin ve en iyisini ye-

sin derdi. Çarşıdan meyve ve sebze aldırmak için sipariş 
verdiği ihvana: ‘Oğlum en iyisinden alacaksın, iyisi yok-
sa başka yere bakacaksın diye tembih ederdi. Bir şeyin 
İyi ve kaliteli olduğunu nerden bilirsin diye sorar cevabı 
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yine kendisi verirdi: ‘Oğlum kaliteli mal fiyatından bel-
li olur’ derdi.

Şeyh Efendi, güzel ibrikten abdest almayı, güzel 
baston taşımayı severdi. Kaliteli tesbihe ayrı bir ilgisi 
vardı: “En güzelin ismini en kıymetli tesbihlerle çekme-
yi tercih ederim” derdi. 

Vekili Hafız Ahmet Özbay Hoca’nın Diliyle 
Şeyh Hasan Hoca Efendi

Şeyhim şüphesiz hem tasavvufta hem de fıkıhta za-
manın kutbuydu. Şeyhimin bazı kerametlerini anlatsa-
lar da bana göre Şeyhimin en büyük kerameti Kitap ve 
Sünnet üzerine yaşamış olmasıdır. Ömrünü Allah’ın Ki-
tabını anlatmakla ve Peygamberimiz (Sallallahu Aley-
hi ve Sellem)’in sünnetini yaşamakla geçirmiştir. Şey-
him tam bir Peygamber varisiydi. Bütün sohbetlerinde 
bizlere şunları söylerdi: “Oğlum, ben yanlış yapabilirim 
ama Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem) hiçbir zaman yanlış yapmadı, siz ona uyun”. 

Ben Şeyhimi küçük yaşlardan itibaren hep baba-
mızdan dinleyerek yetiştim. Ne zaman bir sohbet olsa 
babam : “Hasan Hocam’dan şunu işittim ve şöyle dedi” 
derdi. Bu sohbetlerin tesiriyle şeyhime gönülden bir 
bağlılıkla bağlandım. Son üç-dört seneden beri de ona 
birebir hizmet etme şerefine nail oldum. Bu hizmeti 
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bize layık gören Rabbime sonsuz hamd ederim. Hoca 
Efendi’deki Kitab’a ve Sünnete aykırı hiçbir şey görme-
dim. Hatta sünnete öyle bağlıy”dı ki, Suriye’den ve di-
ğer ülkelerden âlimler geldiği zaman onlara bizzat şu 
soruyu sorardı : “Allah için söyleyin bizim bilmediğimiz 
bir sünnet varsa onu yaşayalım” Fakat o âlimlerin söyle-
yeceği hiçbir şey yoktu, olamazdı da çünkü Hocam sün-
nete sımsıkı bağlıydı.”

Şeyh Efendi aynı zamanda çok cömert bir zat-
tı. Bununla ilgili olarak şöyle derdi: “Oğlum, bu tasav-
vuf yolunda insan cömert olmazsa hiçbir bereket göre-
mez. Hele hele Şeyh olmaya aday olan insan daha cö-
mert olması gerekir.” Burada yeri gelmişken bir gün 
Hoca Efendi’ye ders esnasındayken bir deste para geldi. 
Özellikle hocam bu paralar sizin şahsına verildi den-
se de aynı gün içerisinde etrafındaki talebelere dağıt-
tı. Bana bin dolar vererek bunları da hafızlık yapan ta-
lebelere vermemi emretti. Bir misafir geldiği zaman ilk 
olarak ona yemekle birlikte meyve ikram ederdi. Bu ik-
ramı da özellikle cebinden para vererek aldırmayı uy-
gun görürdü. Misafiri çok severdi. Hatta bir seferinde 
Suriye’den Şeyh Mahmut Eşram ve Şeyh Dr. Bessam ge-
lecekleri zaman saat gecenin ikisine kadar beraber bek-
ledik ve geldikleri zaman da onlara hemen sofra açtırdı. 

Hoca Efendi’nin İlme verdiği değer bambaşkaydı. 
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Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Her gün 

sabah saat 10.00 sıralarında ‘İbn-i Acibe’nin ‘El-Bahrul 

Medid’ isimli tefsirini okuturdu. Bu esnada Hoca efen-

dinin gözleri rahatsız olduğu için özellikle ağrıyan gö-

züne bandaj koyarak kapatır, okumaya öyle devam eder-

di. Ders okumaya o denli istekliydi ki. ‘birer çay içelim 

de bir konu daha gidelim’ derdi. Hoca Efendi ilim oku-

maya ve okutmaya o kadar hevesliydi ki, Suriye’den ge-

len Şeyh Eymen Hoca talebelere ders okutmak için gel-

diği dönemlerde derse katılır, kendisi gelmeden derse 

başlanmamasını rica ederdi. Mümkün mertebe derse 

hazır olurdu.

Hatta bu fakiri Şam’a ilim tahsil etmeye bizzat ken-

dileri göndermişti. Hatta bu olay şu şekilde cereyan etti: 

“Ben Hoşgör Külliyesinde Belletmen Hoca vazifesiyle 

hafız yetiştiriyordum. Ben hafızlığı tamamlayan talebe-

leri Şeyhimin medresesine ilim tahsili için gönderiyor-

dum. Hoca Efendi bir gün beni yanına çağırarak: ‘Oğ-

lum sende hafız yetiştirme aşkı var. Allah bu meziyeti 

herkese nasip etmez gel seni Şam’a gönderelim. Kıraat-ı 

Aşere (Aşere Takribi) ilmini öğren dedi. Hamd olsun biz 

de bu emre ittiba edip, gittik. Şam’a giderken bazı kişiler 

bize: Şam’a gidip ne yapacaksınız. Oranın diploması ge-

çerli bile değil’ dediler. Şeyh Efendi ise “Oğlum, siz gidin 
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ilim öğrenin Allah kendine isyan edenleri aç susuz koy-

muyor kendi yoluna gideni mi aç koyacak” dedi.

Hoca Efendi zikre çok düşkündü, hiçbir zaman zi-
kir meclisini ve özellikle de ikindi ve yatsı zikirlerini 
hiç terk etmezdi. Yanında bir kişi de olsa onunla bera-
ber zikir ederdi. Onun vasiyeti bu yöndeydi: ‘Oğlum, 
bir iki kişi de olsanız zikri bırakmayın’ derdi. Yukarı-
da da söylediğimiz gibi zikre o kadar düşkündü ki, bir 
gün: “Sabah virdlerime devam ediyorum sadece yarım 
saat sürüyor” demişti.

Bir gün yatsı zikrinden sonra etrafında bulunanla-
ra: Tasavvuf üç şeyden oluşur buyurdular, bunlar:

1. İlim öğrenmek, 

2. Öğrendiği ilimle amel etmek, 

3. Yaptığı amellerde ihlaslı olmak.

Şeyh Efendiyle başımdan geçen bir olayı zikretmek 
istiyorum. Körkün’de bulunan ve Şeyh Efendi’nin yapı-
mını yakından takip ettiği ‘Şeyh Hasan Sanayi Camii’ 
inşaatı tamamlanmış, içerisine klima alınması gereki-
yordu. Biz birkaç kişi bir klima bayiine gittik dört tane 
ayaklı klima sipariş edip dergâha döndük. Ertesi gün 
Şeyh Efendi dergâhta bulunan ihvanlara klima aldığı-
mızı anlattı. Klimalarla alakalı olarak bayii aramak icap 
etti. Hoca Efendi telefon etmemizi istediyse de kimse-
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de telefon numarası yoktu. Hoca Efendi içerden yeşil 
renkli yeleğini istedi. Elini yeleğin iç cebine tıktı, kar-
tı bize uzatarak telefon etmemizi istedi. Hâlbuki bağ-
lantıları Murat Efendi yapıyordu, Hoca Efendi satıcı-
dan kart almamıştı, üstelik oraya giderken üzerinde o 
kıyafet de yoktu.

Şeyh Efendi Ekrem Özdil Camisinde iken ilme 
önem vermekle beraber kimsesiz ve muhtaç kimsele-
rin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hizmeti daha da ileri 
götürmek amacıyla 10.03.1997 yılında şu anda dahi aynı 
hizmeti vermeye devam eden Hasan Hoca İlim Yayma 
Vakf’nı kurdu. “İlme ve Hayra Açılan Kapı” sloganıyla 
bu kapıyı hep açık tuttu. Şu anda da hizmet sınırlarını 
genişleterek her yaştan insanların ilim öğrenmesi, ha-
fızların yetişmesi için ve aş evinden ihtiyaç sahibi aile-
lere yemek dağıtılarak ve gıda yardımı yapılarak inşal-
lah bu hizmetler kıyamete kadar Şeyhimizin manevi 
gölgesinde devam etmektedir.

Hoca Efendi dünyada az rastlanan belki de ben-
zeri olmayan bir olgunluk ve anlayışla, Dünya’daki ve 
Türkiye’deki birçok halifesini bir araya toplayarak vefat 
etmeden icazet toplantısı düzenlemiştir. Genel olarak 
Şeyhliğin babadan oğula veya kardeşten kardeşe geç-
tiği günümüz cemaatlerinin aksine Şeyh Efendi, Şey-
himiz Ebu’l Hasan Şazelî’nin uygulamasına benzer bir 
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yol takip etmiştir. Bütün halifelerinin icazetlerinin tek-
rar gözden geçirildiği toplantıda ilmine, ahlakına ve li-
yakatine güvendiği Hafız Ahmet Hoca Efendi’yi ken-
disinden sonra müritlerin biat edecekleri mürşit tayin 
etmiştir. Tüm halifeler de itirazsız kabul ederek Şeyh 
Efendi’nin vefatından sonra Hafız Ahmet Efendi’ye 
biat etmek suretiyle hizmetlerine devam etmekte-
dirler. Hoca Efendi bu toplantının sonunda şunları 
eklemiştir:29

Ortada bir şahıs olacak etrafında kardeşlerimizin 
oturduğu gibi azalar olacaklar. Bunlar birbirlerine sev-
gi saygıyla bağlı olacaklar. Allah hepinizden razı olsun. 
Ben ilim ve edep bakımından Hafız Ahmet Efendi’yi 
ileri sürerim. Hafız Ahmet hakikaten ehl-i ilim ve ehl-i 
edeptir.” demiştir. Merhum Şeyh Efendi’nin vasiyetleri-
ni maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

1.Herkes kendi beldesinde köyünde şeyh ve hocadır, 

2.Dersler aynıdır, 

3.Cuma geceleri derslerden sonra Salat-ı Mudariy-
ye okunacak, 

4.Müsait olanlar ikindiden sonra hizbu’l bahr okur, 
Salât-ı Meşişiyye de okunursa daha iyi olur.

29 Bu vasiyet Malatya’da ikamet eden ve Hoca Efendi’nin görev vediği 
şahıslardan biri olan Murat Efendi tarafından kasete kaydedilmiş-
tir.
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5.Derslerde değişiklik olmayacaktır. Dersler aynı 
kalacak, Bu bozulmayacak Şazeli’nin tavsiyesi budur. 
Hasan eş-Şazelli’nin vefatından önce vasiyeti şöyle ol-
muştur: “Hizbu’l Bahri terk etmesinler. Kerameti za-
hirdir. Okunmaya başlanırsa bir insan üç-beş günde 
çeşitli haller görür. Herkes niyetine ve ihlâsına göre fay-
da görür.

6.Herkes kendi memleketinde şeyhtir. Müşavere 
etmek için halifeler bir araya gelirler giderler. Buradan 
da oraya giderler bu vesileyle sevgi ve muhabbet olur. 
Gidişiniz Kitap, sünnet, icma-i ümmet, Kıyas-ı fukaha 
üzere olsun. İlmi fazla olmayan arkadaşlarımız ilmihal 
okuyacaklar.

Evet, ilmihal okunacak ilmihal de Ömer 
Nasuhi’ninki olacak. Başkası olmayacak, sonra bizim 
tarikat kitabımızdan da birer ders yapabilirler. Tarika-
tı daha güzel anlayıp yaşamak için bunu dışında Kur’an 
okur, hadis okur, bir yerde bir dua görürsün onu da 
okursun. 

Merhum Şeyh Efendi şöyle demiştir: “Her kim ki 
bizden sonra bid’at çıkarırsa bu dersleri değiştirirse 
zira dersler aynı kalacak ve cemaatin arasında tefrika-
ya sebep olacak bir davranış yaparsa bizim yolumuzdan 
madden ve manen ayrılmış olur.” 
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Hafız Ahmet Hoca Efendi sözlerini şöyle bitiri-
yor: Şeyh Efendi’nin vefat etmeden önceki gece vakıf-
ta bekliyordum. Hocamın yanına çıktım sadece iki-
mizdik, Hoca Efendi bana: “Oğlum Ahmed Hoca, bor-
cum varsa borcumu ödeyin ve beni de yaptırmış oldu-
ğumuz caminin avlusuna defnedin” dedi. İhvanlara hep 
sorduk Hoca Efendi’nin kime borcu varsa gelsin bizden 
alsın. Ancak kimsenin böyle bir talebi olmadı. Hoca 
Efendi’nin vasiyeti üzerine de kendisini Havaalanı Sa-
nayi Sitesi’nin karşısındaki caminin avlusuna defnettik 
ve caminin ismini de “HASAN HOCA Camii” diye isim-
lendirdik. Rabbim mekânını cennet eylesin. Âmin.

Şeyh Efendi 23 Haziran 2011 senesinin bir yaz günü, 
sabah saatlerinde Gaziantep hastanelerinin birinde ha-
yata gözlerini yumarak Daru’l Fena’dan Darul Beka’ya 
irtihal etti. 

Şeyh Efendi’nin Halifeleri

Hafız Ahmet Özbay (Hoca Efendi’nin Vekili), Ah-
met Özbay (Vakıf Müdürü) Muhammed Koyuncu Ma-
liyeci) Abdulkadir Döldöş (Demirci), Muhammed Düz-
yol (Berber Çavuş), Murad İyiyapıcı, Salman Beyaz, Ab-
dullah Dağdemir, Mustafa Aslan (Marketci), Muham-
med İnce, Muhammed Dumrul, Eymen Şabani (Şam), 
Abdullah İsa (Haleb), Ali Hoca (Konya), Hasan Hoca 
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(Elbistan), Fatih Hoca (Elbistan), Abdullah Hoca (El-
bistan), Murad Hoca (Malatya), Resul Hoca (Samsun), 
Nureddin Emen (İstanbul), Abdulazim Hoca (İstan-
bul), Muhammed Vasfi Ceylani (İstanbul), Fadıl Cey-
lani (İstanbul), Hüseyin Efendi (Erzurum), Zeki Hoca 
(Kars), İsrafil Hoca (Adana), Ramazan Hoca (Adana), 
Mehmed Hocaoğlu (Adana), Murad Hoca (Hollanda), 
Fatih Özgültekin (Balikesir), Enver Ceylanî (İzmit), 
Azameddin Hoca (Mersin), Mustafa Hoca (Yiğitaslan 
(Nevşehir), Yusuf Ziya Efendi (Kastamonu), Durmuş 
Hoca, İsmail Sevimdir.

Şeyh Efendi’nin Sohbetlerinden Bir Demet

Tasavvuf nedir, denildiğinde “edepten ibarettir” de-
nilmiştir. Edep evet bundan daha büyük bir şey ola-
maz. Evet, bazıları da tabi, “Herkim abdestini alıp na-
mazını kılar, o kimse tefekkür üzere devam ederse, Allah 
dostlarından sayılır” demişlerdir. Edeb-i Muhammed 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem), edeb-i Ashab-ı kiram ve 
edeb-i çar-ı yar-i Güzin işte bunların edebi Allah’ın rı-
zasına ermeye vesiledir. Ahlak da böyledir. Hayırlı in-
san olmak için Ahlak-ı Muhammedi lazımdır. Muham-
med Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakıyla 
ahlaklanmalıyız. Tasavvuf işte ibadetleri güzelce yapıp 
kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmeden Allah’ın 
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emrini kırmadan, yani ne olursa olsun- emirlerine it-
tiba etmekle- kâmil bir tasavvufçu olursun. Kamil bir 
mümin Cenabı Allah’ın sevdiği kul demektir. Bununla 
ilgili hadisin tefsiri şöyledir: “Her kim güzel bir edeple 
edeplenir, Muhammedi ahlakla da ahlaklanırsa elbette 
ki, Allah’ın manevi dostlarındandır. Bu kişinin keramet 
göstererek gökte uçmasına, kaçmasına da lüzum yok-
tur.” Bizim istediğimiz Allah’ın emrine güzelce ittiba 
etmek, yasaklarından iyice sakınmaktır. Ancak herkim 
de bu şekilde ittiba ederse ona da keramet verilebilir. 
Kerameti olan olmayandan daha üstün demek değildir. 
Çünkü Allah, Veli kullarını diğerlerinden saklamıştır. 
Herkim Allah’a hakiki kulluk ederse Cenabı Allah’ın rı-
zasına kavuşan o kimse olur. Gücümüz yettiğince ne 
yapmalıyız tasavvufu yaşamalıyız. Bilhassa da kul hak-
kına tecavüz etmemeliyiz. Eğer kul hakkı varsa onlarla 
helalleşip bundan kurtulmalıyız işte bununla da insan 
kâmil bir insan olur.

Evet, Efendim, Allah gönlünüzü görsün, Cenab-ı 
Allah sizleri sevdiği Muhammed Mustafa(Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem)’ nın şefaatine uğrayan zümreden ey-
lesin. O zümre de kimlerdir? Onun güzel sünnetini ta-
mamıyla yaşayan insanlardır. Mesela bir kimse Allah’ın 
emirlerini yaşıyorsa Resulullah’ın sünnetini yaşıyorsa 
o adam Allah dostudur. Allah dostudur bundan son-
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ra kimse şöyledir, diyemez. Mühim olan Allah’ın emir-
lerine ittiba, nehiylerinden sakınmak ve Hz. Muham-
med (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i sevmektir. Kolay-
dır yani tarikatçılık. Emirlere ittiba etmek dedik, emir-
lerinde namaz var, namazları böyle geçirmeyelim, gün 
be gün hepimizin üzerinde kazalar vardır, kazalarımı-
zı yapmalıyız. Oruç da böyledir. Oruç kazamız varsa şu 
kısa günlerde kaza etmek çok yerinde olur. Bir tasavvuf 
erbabı evliya erbabı demektir. Evliyaya yakışan işi yap-
mamız lazımdır. Evliyaya yakışmayan işleri yapmak ye-
rinde olmaz. Bu şekilde kötü işler yapanlar Allah dostu 
sayılmazlar. Allah cümlemizi kendine dost eyleye. Gü-
nahlarımız aff eyleye ayıplarımızı setreyleye, sizleri gö-
rünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden de mu-
hafaza eyleye. Cenab-ı Allah azze ve celle hazretleri şu-
rada toplandığımız gibi Hz. Muhammed (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem)’in mübarek sancağının altında kar-
deşcesine toplanmak nasip ve müyesser eyleye.

Sübhane rabbike rabi’l izzeti amme yasifün, ve se-
lamün ale’l mürselin ve’l hamdü liilahi rabbi’l âlemin 
el-Fatiha.30 

30 Bu sohbet Şeyh Efendi’nin vefatına yakın bir tarihte dergâhta ka-
meraya alınmıştır. Allah hocamızın himmetini üzerimize sayeban 
eylesin. Onun şefaatinden bizi mahrum eylemesin. Açtığı yolda kı-
yamete kadar yürümeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.
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ŞEYH MÜKERREM SAFİ EFENDİ HOCA EFENDİNİN 
İLK İNTİSAB ETTİĞİ ŞEYHİDİR. BU ZATA ONBEŞ 

SENE HİZMET EDEREK NAİBLİK ALMIŞTIR. 
TÜRBESİ KİLİSTEDİR. MOLLA BABA OLARAK 

BİLİNMEKTEDİR.
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MUHAMMED SIDDIK TEYLANİ EFENDİ SİİRT 
KURTALAN İLÇESİ TEYLAN KÖYÜNDE MEDFUN 

OLAN BU ZATA SEKİZ SENE HİZMETLERİ 
SONUCUNDA KADİRİ ŞEYHLİĞİ İCAZETİ 

ALMIŞTIR.
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ŞEYH MUHAMMED HAŞİMİ ABDULKADİR İSA 
EFENDİNİN İCAZET ALDIĞI CEZAYİRLİ ŞEYHİDİR.
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ŞEYH ABDULKADİR İSA HOCA EFENDİNİN KADİRİ 
ŞAZELİ ŞEYHİ

HALEBLİDİR 1993 YILINDA İSTANBUL’DA VEFAT 
ETTİ EYUB SULTAN CİVARINDA MEDFUNDUR.
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ŞAM ULEMASI’NDAN ŞEYH BEDREDDİN EL 
ĞALEYİNİ (HOCA EFENDİ’NİN NAKŞİ İCAZETİNİ 

ALDIĞI VE EDEP TİMSALİ BİR ZATTI DEDİĞİ 
ALLAH DOSTU)



81

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ABDULKADİR İSA’NIN HALİFELERİNDEN ŞEYH 
SADETTİN MURADİ, HOCA EFENDİNİN İCAZETİ 

HASSAYI BU ZATTAN ALMIŞTIR HALEN CİDDEDE 
YAŞAMAKTADIR.



82

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞEYH SAADETTİN MURADİ EFENDİNİN 1996 
YILINDA GAZİANTEB’İ ZİYARETİ ESNASINDA 
EKREM ÖZDİL CAMİSİNDE ÇEKİLEN RESİM



83

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞEYH FAİK CEYLANİ EFENDİ MUHAMMED SIDDIK 
TEYLANİNİN OĞLUDUR.HOCA EFENDİ BU 

ZATTAN İLİM TAHSİL ETMİŞTİR



84

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞEYH EFENDİ, ABDULKADİR İSA EFENDİ’NİN 
HALİFELERİ’NDEN HALEPLİ ŞEYH BEKİR EL – 

HAYYANİ İLE…



85

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞEYH EFENDİ, ÇOK DEĞER VERDİĞİ VE 
İLMİNDEN İSTİFADE ETTİĞİ NAKŞİBENDİ ŞEYHİ 

MUHAMMED EMİN ER HOCA EFENDİ İLE…



86

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

NİZİPLİ EMEKLİ MÜFTÜ HACI SALİH İLHAN 
HOCA EFENDİ. HOCA EFENDİ BU ZATTAN SARF 

VE NAHİV İLİMLERİNİ TAHSİL ETMİŞTİR.



87

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

EDEP EHLİ EDEBİNİ KEMÂL EHLİNDEN ALIR, 
CAHİL İLE SOHBET EDEN, EDEPTEN MAHRUM 

KALIR.31

31  Şeyh Hasan Arslan Hoca Efendi’nin fotoğrafl arının altındaki beyit-
ler, kendi şiir kitabından alıntıdır.



88

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

EHL-İ İLİM ÖLÜR, ESERİ KALIR
EHL-İ HÜNER ÖLÜR, VERESİ KALIR.



89

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KÂMİL MÜRŞİD GEREK HAKK’A ERDİRE, 
AHLAK-I İSLAMI SANA SEVDİRE



90

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

İLİM ÖĞREN ELBET ÂLİM OLURSUN
ÖĞÜT DİNLE YOKSA CAHİL KALIRSIN.

İNSANI İNSAN EDEN; GÜLER YÜZLE TATLI SÖZ
HERKESİ SULTAN EDEN; İLİM, İRFAN BİR DE ÖZ.



91

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN VEFATINDAN BİR YIL ÖNCE 
ÇEKİLEN TOPLU FOTOĞRAFI

BİZ RESULULLAH’I SEVEN ÜMETİZ
EHL-İ BEYTİ’Nİ METHEDEN MİLLETİZ.



92

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ÖMÜR, SERAP GİBİ DURMADAN AKAR
NEFES KALMAZ BİTER, CAN TENDEN ÇIKAR.



93

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

NAMAZINI KIL DA KOYMA KAZAYA
UKBADA UĞRAMA MÜTHİŞ CEZAYA



94

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

BU DÜNYA BİR HANDIR, BİRGÜN GÖÇERSİN
ECEL ŞERBETİNİ ELBET İÇERSİN.



95

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KÂMİL KİŞİ BELLİ OLUR SÖZÜNDEN
SANKİ GÜLLER AÇAR GÜLER YÜZÜNDEN.



96

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KÂMİL BİR ŞEYHE VAR, İLİM AL ONDAN
HİZMET İLE YÜKSEL, OLASIN HANDAN.



97

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

AL ABDESTİ KIL NAMAZI KAZAYA KOYMA, 
İTAATSIZ GEÇEN ÖMRÜ ÖMÜRDEN SAYMA.



98

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KÂMİL İNSANI SEÇ SANA ARKADAŞ, 
HİÇBİR ZAMAN ETMEZ AYIBINI FÂŞ.



99

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

SÜKÛT EYLE DİNLE ARİF SÖZÜNÜ
İTİRAZLA KARA ETME YÜZÜNÜ.

 



100

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ZENGİN FAKİR DEME SELAMINI VER
TEVAZU EHLİNİ HER İNSAN SEVER.



101

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞERRE YAKIN OLMA HER ZAMAN KAÇIN
HAYIR YOLDA AĞART SAÇIN SAKALIN.



102

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

TASAVVUF EHLİNİ TUTAR MI KEDER?
ÖMRÜN HİÇE VERİP EDER Mİ HEDER?



103

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KEMÂL EHLİ BULUP DURMA KEMÂLLEŞ
CAHİLLE OLURSAN OLURSUN AYYAŞ



104

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

GENÇLİĞE GÜVENME, TEZ GELİR GEÇER
YILLAR BIÇKI GİBİ ÖMRÜNÜ BİÇER.



105

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HİÇ KİMSEDEN YÜKSEK GÖRME KENDİNİ
ARİF İLE OTUR DİNLE PENDİNİ.



106

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KUR’AN OKU, HAYIR SÖYLE
ARİF BUL DA SOHBET EYLE.



107

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

NE GÜZEL İHVANI DAVET EYLEMEK
BİR ARAYA GELİP SOHBET EYLEMEK



108

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

DERTLİ İSEN TABİBE VARMADAN OLMAZ
CEHLİNİ ALİME SORMADAN OLMAZ



109

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

DÜNYADA RAHAT ETMEK İÇİN EN GÜZEL YOL, 
HERKESLE İYİ GEÇİN, ALÇAK GÖNÜLLÜ OL.



110

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ VE GÜMÜŞHANELİ AŞIK SALİM 
EFENDİ



111

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ÖFKE, ATEŞ GİBİ BIRAK GADABI
HALİM SELİM OLMAK İSLAM ADABI



112

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

2003 YILINDA KERMESTE ÇEKİLEN RESİM



113

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HER NE ŞEY YAPTIYSAN FANİ DÜNYADA
HESABINI VERİRSİN BAKİ UKBADA



114

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HER ZAMAN YÖNÜNÜ MEVLAYA ÇEVİR
İÇİNDEKİ ENANİYETİ KIR DEVİR



115

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ŞEYH EFENDİ ABDULBAKİ RAVİ EFENDİYLE 
BERABER. BU ZAT İÇİN

“GEÇ BULDUM TEZ KAYBETTİĞİM BİR 
DOSTUMDUR” DEMİŞTİR



116

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

GÖDÜĞÜN HERKESİ DOST OLUR SANMA
LAFINA BAKIP DA BEYHUDE KANMA



117

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HUYU BED OLANDAN ÜRKÜP KAÇARLAR
AHLAK SAHİBİNE KANAT AÇARLAR



118

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

CÖMERTLİK İYİDİR MÜ’MİNLER BİLİR
KISMET OLMAZ İSE ELDEN NE GELİR



119

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

İSYANKAR KARDEŞİM TEVHİDİ SÖYLE
KATI KALBİN NURSUZ KALMASIN BÖYLE



120

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

EL AYAK GÖZ KULAK HEPSİ EMANET
HARAMA KULLANMAK BÜYÜK HIYANET



121

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN HASAN HOCA VAKFI 
CAMİSİNİN HALILARI TEFRİŞ EDİLİRKEN 

ÇEKİLEN RESMİ



122

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN SON KERMESİMİZDE 2011 DE 
ABDULLAH ÇAVUŞ İLE ÇEKİLEN RESMİ



123

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ VE NEVŞEHİRLİ MUSTAFA EFENDİ 
İLE BİRLİKTE CAMİMİZİ ZİYARETİ



124

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

İLMİ KURAN ÖĞREN HER ZAMAN OKU
KALBİNE DEĞMESİN ŞEYTANIN OKU



125

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN ŞAM ZİYARETİ



126

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

VEFATINDAN ÜÇ AY ÖNCE MALATYADA ÇEKİLEN 
FOTOĞRAFI



127

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

İLMİ FIKHI ÖĞREN ZAMAN GEÇMEDEN
HAYIR AMEL EYLE RUHUN GÖÇMEDEN



128

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN 1995 YILINDAKİ UMRE 
ZİYARETİ



129

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN TALEBELERLE BİRLİKTE 
FOTOĞRAFI



130

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN HUMUSTAKİ ŞEYH ADNAN 
SAKAYI ZİYARETİ VE ORADAKİ İHVANLARA 

SOHBET EDERKEN



131

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ VE MUHAMMED HAYRİ İSA 
EFENDİ İLE RESMİ



132

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

ÇOK GÜLÜP EĞLENME ;VAKARIN SÖNER
AĞIR BAŞLI OLMAK NE GÜZEL HÜNER



133

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ VE YUSUF ÇAVUŞ İLE BİRLİKTE 
KERMESTEKİ RESİM



134

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ VE MALATYADAKİ HALİFESİ 
MURAT EFENDİ



135

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ HOLLANDAKİ HALİFESİ MURAT 
EFENDİ BİRLİKTE



136

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİ, EYMEN HOCA VE RAHMETLİ 
EROL HOCA

HOCA EFENDİ VE EYUB HOCA İLE BİRLİKTE 
UMRE ZİYARETİ



137

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KAMİL OLAM DERSEM EĞER
EHLİ İLME ÇOK VER DEĞER



138

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN EN SON KULLANDIĞI ASASI
 

HOCA EFENDİNİN KÜTÜPHANESİNİN BİR 
BÖLÜMÜ

HOCA EFENDİ KİTAPLARLA BERABER 
KÜTÜPHANEYİ HASAN HOCA İLİM YAYMA 

VAKFINA BAĞIŞLAMIŞTIR.



139

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN KADİRİ TACI

HOCA EFENDİNİN YEŞİL SARIĞI



140

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN ŞAZELİ SARIĞI



141

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN KADİRİ TACI



142

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN GÖZLÜĞÜ VE KOKULARI
HOCA EFENDİ GÜL KOKUSUNU ÇOK SEVERDİ



143

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN MÜHRÜ ŞERİFİ VE TESBİHİ



144

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN TACLARI VE HIRKASI



145

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN YELEKLERİ



146

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN NAMAZ POSTU

HOCA EFENDİNİN OTURDUĞU KOLTUK



147

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN OTURDUĞU YER



148

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN SADULLAH EFENDİDEN 
ALDIĞI İLİM İCAZETİ



149

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN SADULLAH EFENDİDEN 
ALDIĞI KADİRİ VE ŞAZELİ İCAZETİ



150

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN HASAN HOCA İLİM YAYMA 
VAKFINA BAĞIŞLADIĞI KİTAPLARDAN VE 

KÜTÜPHANEDEN BİR GÖRÜNÜM



151

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HOCA EFENDİNİN HASAN HOCA CAMİSİNDEKİ 
KABRİ ŞERİFİ



152

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

HASAN HOCA CAMİSİ VE TÜRBESİ



153

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan



154

Kutbu’z Zaman: Şeyh Hasan

KADİRİ ŞAZELİ DERKAVİ TARİKATININ SOYAĞACI


