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TEFSİRI MEVLANA MUSTAFA VE VAKIFLARI * 

Ebu-Hafs HADDADİ 

(Çilingir baba) 

Hüseyin Sıdkı KÖKER 
Nafia Vekaleti Şirket ve Müesseseler Başmürakıbı 

On yılı . aşan bir zamandan beri 
Tosya ve Devrez çevresi tarihini tes
bit için çalışmaktayım. 

Bir yerin tarihiyle müesseselerini, e
hemmiyetli vak'alarını tesbit ve tedkik 
ederken, vak'aların doğup yaşamasında, 

müesseselerin kurulup geliştirilmesinde, 

çürüyüp dağılmasında rolleri olmuş ze
vatın hayat, fa'aliyet, te'sir ve eserlerini 
tedkik ve tesbit etrriek de iktiza eder. 

İşte bu yazıya konu olan Tefsiri 
Mevlana Şeyh Mustafa Efendi de 
kurduğu ve idare ettiği vakıf müesseseleri 
ve deruhte ettiği vazifeler bakımından 

* Vakıflar tarihi üzerinde yapılacak araştİr
malarda, mevzuun Utyikiyle tenevvür edebilmesi 
için,. vakıf hizmetlerini ve müesseselerini, yalnız 
mücerret bir surette tetkik ile iktifa etmeyip muh
telif zaman ve rnekanlara ait müşahhas misallere 
yer vermek, bunların fonksiyonlarını ve işleyiş 

tarzlarını gözden geçirmek de icabeder. Vakıf mü
esseselerinin dini ve tasavvufi, ictimai, iktisadi, 
askeri, bedi'i. .. sahalardaki tesirini layıkiyle mü
şahede ve .mukayese edebilmek, ancak bu yoldaki 
tetkiklere de müracaat edilmek suretiyle kabil 
olabilir. 

Tosya kasabasına ve çevresine ait olan bu 
etüd, o nev'iden bir kalem tecrübesidir. Cami, 
dergah ve su tesisleri gibi vakıf müesseseler kuran 
ve idare eden, şeyhlik, imam ve hatiplik, dersi
amlık, sala müezzinliği,, mütevellilik gibi dini ve 
idari hizmetlerle beraber esnaf vezzanlığı (Tartı
cılık), duagıiluk, tahmis-ı kahve ve şem'hane, ahi
babalık gibi iş, ticaret ve sanayi hayatı ile ilgili 
bazı iktisadi ve mali hizmet ve vazifeleri de uh
desinde toplamış olan Tosyah Tefsiri Mustafa 
Efendinin biyoğrafisini teşkil eden bu yazıda in-· 
celenen mevzular, yalnız Tosya tarihinin değil, 

milli tarihimizin, bu arada tabiatİyle Vakıflar 

tarihinin de yakından alakah olduğu bahislerdir. 

devrinde, Tosya'nın dini, içtimai \•e ik
tisadi hayatı üzerinde müessir olmuş bir 
zattır. Bu zatın hayatı penceresinden o 
tarihteki To sya'nın tam bir panoramasını · 
seyredebilmek için Tefsiri Mustafa E
fendinin hayatını dini ve içtimai yönler- · 
den en ince teferruatına kadar incelemek 
gerekmiştir. Belki bu yönlerelen yazı fazla 
büyümüştür; amma, ilerdeki dini ve ta
savvufi tarih teclkikleri için faydalı ola bi-· 
lecek bazi sözlü rivayetler ele, bu arada, 
son mervilerinclen tesbit edilmiştir. 

Mevlana Tefsid Mustafa, Tas
yalıdır. ..H~cri I o 50 fM. I 640~4 I yılları 

~-civarında . doğmuş olmalıdır 1 . Babası 

Bazı mahalli hususiyederin izahında, tasavvufi 
mesailde ve biyoğrafik mallımatta tafsilata biraz 
fazla yer verilmiş olmasında, bunların tarihe mal 
olmadan unutulup gitmesi, kaybolması endişe

sinin . ve mahalll tarihin etraflı bir şekilde yazıl
ması düşüncesinin amil oldı,ığunu kabul etmek 
ve bunları hoş görmek yerinde olur. 

Umumiyede Başvekalet ve Vakıflar Arşiv

leri, Tapu kayıtları gibi arşiv vesikalarİyle şer'iye 
sicillerine, :rı:ıüellifinin himmetiyle mahallinde elde 
edilen vesikalara ve mahdud hallerde de yazı 

sahibinin zati müşahedelerine ve ihticaca salih 
gördüğü beyanlara dayanan bu araştırma ve 
inceleme yazısında tetkik ve tetebbu erbabı, çe
şitli sahalara ait, zengin malzeme bulacaklardır. 

DERGi 

1 Vakıf K. arş. Sarı salis muhasebe No.239, 
s.r8s, 22 Muharrem r 135/M. 1722: Tosya'da 
mahalle-i ced iclde Ş. Mustafa Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed'in ihya eylediği 8o yıl önce 
harab olmuş Mahblıb (:tviustafa) Çelebi zaviye
sinden bahsedilmekte, Tosya şer'iyye malıle 

mahfuz sicilli (Kastamonu müzesi) No.597, s.56 
Z. Ka'de 1233/M. r8r8: Tosya'da vaki 
Şeyh Tefsii·i Mustafa'nınbina eylediğiHalveti 

I5 
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adı, Hacı Mehmed, Mehmed Big2 

dir .. Anasımn adı, kardeşleri olup ol
madığı hakkında bilgimiz yoktur. Künye 
olarak yukarıya aldığımız "Ab u Ha fs" a 
ve bu isimde oğlu bulunduğuna dair hiç 
bir kayda rastlamayışımızdan anlıyoruz ki,. 
Halvetiyye ve Fütüvvet pirlerinden olu:p 
icazetname (klişe :I) de yazılı şeyhinin 
ceddi Şihabü' d- din-i Sühreverdi'
den H.632/M. 1234 veya Ebu Hafs al
Had.dadi H.26oiM 873-4 *den teberrük 
olsa gerektir. Haddad, Çilingir ma'nasına
dır ve hala evlad ve ensabına "Çi lingir 
şeyhler"denir. Bundan, şeyhin çitingirliği 
geçim yolu yapmış olduğu anlaşılıyor. Tef
siri, Kur'an-ı Kerimde_n me'al ve ma'na çı
karmakta ilmi ve rüsfıhu olanlara isnad 
olunur ki, klişesini verdiğimiz ica:z:etna
me, bu yolda elul ve salih olduğunun 

da delilidir. İhya ·ve vakfeylediği Asitane
de tefsir okuturdu. Hadis ilmi dışındaki 
tahsilini nerelerde, kimlerden,· hangi ta
rihlerde, ne dereceye götürmüş olduğunu 
bilmiyoruz. Hadis ilminin mesnedleri ve 
kitablarırun "ümmelzat"ı olan kütüb-i sitte3 

ve s eb' adan mü c az oluşu, tahsil dere
cesinin ve irfammn işareti sayılabilir. 

Müdekkiklerimizden Hal im Baki Kun
ter'in tesadüfiyle Topkapı Müzesi Kü
tü b hanesindeki Reva n Köşkü kitap
ları arasında, 'Ali b.' Abdul-lah tara-

tekye-i asi tanesi) zikrolunmaktadır ki, H. ıo82 yılın
dan So yıl evvel harab olmuş bulunan Mahbıib 

Çelebi zaviyesinin Halveti tekyesi, müessisinin 
adı da Mustafa, Tefsir i Mevlana Mustafa
nın ihya tarihi aşağı yukarı 1080, dergah ihya, 
icazet tahsil, seecadesini idare edebileceği çağ 

düşünülünce o tarihlerde yaşı da en az 30-40 
olması iktiza edeceği anlaşılır lıii, şu hale göre 
doğum yılını H. I040,1050/M.163o•164o arası 
olarak tahınİn edebiliriz. 

2 Başv. arş. İbnü'l-Emin tas. Evkaf karton 
2,No. 723, 18 Saf er 1082jM. 1671: Mu'ameleli arz-ı 
hal. "Hacı". Vakıf k. arş. Kastamonu esas: 
1oj1 sı~a 1246 tabloda; 6 Receb 1·130/M. 1718 ve 
19 Ramazan 1139/M. 1727, 7 C. evvel 1204jM. 
1790 tarihli ellinizdeki vesikalarda '-'Hacı Meh
med", tarih ve imzasız olup aslı elimizde bulunan 
bir arz-ı hal müsveddesinde de "el-Hacc Meh
med Big- beg"dir. 

* Melametilerin şeyhi sayılır. İsliim ve 
Türk illerinde Fiitüvvet teşkiliitı ve kaynakları. İst. 
İktİsad Fakültesi Mec. 1-4 c. 2 Abdülbaki Göl
pınarlı'dan. 

fından H. n36/M. 1723-24 tarihinde 
nefis bir "Nesih"le ]stinsah edilmiş 

Riyazü'l-Mücahidin adlı bir eseri bu
lundu (No.202/88). Önce İ lahiyat Fa
kültesindenC;i\:id Sunar'la birlikte eseri 
gördük. Sonra da ayni Fakülte tedris 
heyetinden Kemal Edi b Kürkçüoğlu 
tarafından tedkik edildi. Eserin tavsifi de 
şundan ibarettir: Eser, 25 yapraklık b1r 
risaledir. IIL Sul tan Ahmed'in Sadr-ı 
a'za:mı İbrahim Paşa adına te'lif olun
muştur. Kağıdı Venediktir. Müzehheb, 
cedvelli, meşin cildli, şemseli, miklebli, 
yazısı güzel nesih, kenarları kayıdlı, etüd 
mahiyyetindedir ve fazla husfısiyyeti haiz 
değildir. Metinde r 7 şer satır vardır. Baş 
tarafında Ziyai ad veya mahlaslı bi
rinin Arapça manzum bir takriz1, du'a 
ve saire, ayat, ve ehadisle bezelidir. Muh
tevası: Allah yolunda mü'minlerin itti
±akında, gazilikte, cihadda fazilet ve Hz. 
Peygamber'in ba'zı zati eşyaları hakkında 
bilgi. Bir yaprağının sonradan tamam
lanmış olduğuna göre, bu nüsha tek 
değildir. Fakat, henüz başka nüshalarım 
görmedik. Bu nüshamn Tosyevi Tefsiri 
Şeyh Mustafa Efendi te'lifi olduğu üze
rinde yazılıdır. Bununla merhumun ka
lem sahibi de olduğunu anlamış bulunu
yoruz. Kendisinin ilme verdiği ehemmi
yeti, oğullarından Ahmed'i İstanbul
da akutmak için ihtiyar ettiği fedakarlık4 

tan anlıyoruz. Zaman i'tibariyle rayic 
ilimleri. veren müesseselerin o devrede 
Tosya'da bol bol bulunduğu içindir ki, 
bu hareketi · bir fedakarlık olarak ifaçle 
ettik. 

c 

Tefsiri evladı, neseb yönünden hem 
Ak Şemsü'd-din'e, hem Kaadiri Pir-i 
sanilerinden Tasyalı Şeyh İsma'il-i Ru
m i' ye müntehi olduklarını ve tarikati e-

3 Bu kitaplar: Sahfhayn denilen İmam-ı 
Buhari ve Müslim telfik ve te'lifi iki kitapla, 
İmam-ı Malik te'lifi El-Muvatta, ve Siinen-i 
Timzizz, Siinen-i ibn-i .Miice ve Siinen-i Nesii! adlarını 
taşıyan kitaplardır. 

4 Baş v. arş. İbnü '1-Em in tas. Evkaf: 
karton 2 No. 723 . Tefsiri, Tosya mukata'asın
dan almakta olduğu Du'a-gıl vazifesinin fera
ğından İstanbul gümrüğünden alınmak üzere 
Suphi oğlu Ahmed'e tevcih ve berat ihsan bu
yurulması .. mu'ameleli arz-ı hal. 
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rımn de İsma'iliyye-i Rumiyye usul ve 
yolu olmakla beraber, zaviyelerine her 
kol ve yoldan züvvann gelmekte olma
ları sebebiyle hemen her tarikten post-ni
şinlerinin mücaz bulunduklarım, iyin
lerde giyilir olduğunu. bildiğimiz muh
telif tae ü sikkelerin görülüşüne de bunun 
sebeb teşkil ettiğini söylerler. Burada Tef-

5 Eski tapu tahrir defterlerinde Ulu köy 
Büyük Seki köyünün adıdır. Büyük ve Küçük 
Seki köyleri, Tosya'nın tam eenılbuna, Devrez · 
ırınağıyla Sarı ve Karakaya dağları, orman 
ve yayialar arasına düşerler . .De·vrez'in şimal 
tarafında Ilgaz sıra dağları, doğusunda Kös, 
Saz dağları, cenubunda Kızılca, Sevinçveren 
(Sevincüren okunmaktadır), Çukur, Murad 
köyleri, Ah la t çukuru çevresi içinde yayialar 
vardır. Kös dağı, Devrez'in güneydoğusunda, 
Tosya-İskilip sınırı üZerindedir; Sekiler halkı 
hububat, çeltik ve bağ mahsUlleri, kereste ve odun
la geçinirler. Çevlik, Karaköy, Ortalıca gibi 
bu köyler de şehir medeniyetini takib ve imtisal 
ederler. "Sözerleri" ağalardan ziyade, "efendi"
leridir. Efendilik, okur ve yaz,ar, okutur ve yazdırır 
olmalarından getirdi. Dağ ve bağ havası, ılık ve 
bol güneşiyle, her mevsimde zümrüd yeşillikleriyle 
bu oymak, çok gönül çekicidir. Urefa ve zurefası 
eksik olmaz. Mevlana Mustafa'nın veya eecl
lerinin de buraya göçetmiş · olduklarını T ifsiri 
icazetnamesinden anlıyoruz. 

6 Mevlana Ak Şemsü'd-din · Muham
med Şam'da doğmuş, babasr Hamza'yla Ana
dolu'ya göçmüştür. Amasya tarihi müverrihinin 
beyanına göre anası Osfuancıklı imiş (lslam ansik~ 
lopedisi C.I.s.230 Ak Şemsü'd-~n maddesi): Bay
ramiyye farikatının kurucusu Hacı Bayram 
Veli'den hilafet almış ve makamını istihlaf et
miştir. Doğum tarihi H. 792/M. r3go dır. Şeyh 

Şihabü'd-din-i Sühreverd i ahfadİndandır, 
Zeyniyye tarikatı müessisi Zeynü'd-din-i Hafi 
ile Hacı Bayram Veli'ye müridiik ve yedi 
def'a haccetmiş ve İstanbul'un fethinde Fatih'in 
müşaviri olmuş, Ebu·Eyyılb el-Ensari Halid'in 
meşhedini keşfeylemiş, Eyyılb Sultan cami'
inin inşasını hazırlamış ve Fat i h- U zun Hasan 
arasında Tercan civarında cereyan eden meydan 
muharebesi H. 878jM. I473 nden önce Fatih'in 
gördüğü bir rüyayı da ta 'bir etmiş olduğu söyle
negelmiş tir. Babası Hamza'nın "Şeyh Şami" 

diye tanındığı, Keskin karyesinde yattığı (Mus
tafa Rahmi Paşa-zade: Menakib-i Ak Şems 

ü'd-din, İstanbul I302 taşbasması s. 63) bilinmekte
dir. Fakat ayni eserin 6. sayfasında da Amasya'
nın Ka va k nalliyesinde vatan tutup orada yat
makta olduğu yazılıdır ( !). Menakib ve keramet
leri çok imiş. 

Mevlana'nın Osmancıklı (İs. aııs.C.I. 
s.230: Ak Şemsü'd-din) Hacı Bayram Veli 
(Hacı Paşa: Menakib-ı Ak Şenısü'd-din s. 59)yi 
istihlaftan bir müddet sonra Beypazarı'nda, 

siri'ye icazetname veren hpcası üzerinde 
duralım: 

Tefsiri Mustafa Efendi'nin hocası Ulu 
Köylü MevJana Mustafa : 

Ulu köylü 5 Mevlana Mustafa, 
Ak Şemsü'd-din Muhammed s so
yundandır 7 • T e fs i r i M ev 1 a n a Ş ey h 
M u s ta f a'ya verdiği icazetnamedeki kay
da göre, · Tosya kasabasında ikamet et-

İskilip'te (Köse dağı-Kösdağında Evlek kö
yürıde: ayni menakib s. IO,II) oturmuş, bina ve 
evlad bırakmış, Göynüğ'e göçmüş ve orada da 
mescid ve değirmen yaprmş, (V.K.arş. Kastamonu 
esas I0/2 sıra No.gg5) Gökceöz-Göğcevüz köyürıde 
Ak Şemsü'd-din cami'i ve Saz ve Karaka
ya dağiariyle Devrez-İskilip hududu arası 
sahada Şemsü'd-din köyü, Ulu köylü Mev
lana Mustafa'nın, bu köyün· batı hizasında bu
lunan Büyük Seki köyünden Tosya kasabasına. 
göçmüş olduğunu, klişesini vereceğimiz T ifsirz 
icazetnamenin delaletiyle, anlıyoruz ki, Tosya'
da da oturmuştur. Fakat, literatürlerde bu hususta 
malılmat bulunamarmştır. Ak Şemsü'd-din'in 

irtihali Göynük'te iken H. 864/M. I459_.vuku' 
bulmuş ve orada defnolunmuştur. Arapça Nılriyye, 
Dif'i meta' in,. Telhis-i dif-i meta' in, Zikru' i-lah, Şerlı-i 
akval-i Hacı Bayram ve Türkçe muhtelif risaleleri 
(Menakibnanıe :s. I o, I I) olduğu gibi,tıbba dair Türk
çe Maddetü' l-lıayat, tasavvufa dair Hall-i müşkilat 

adlı eserleri, hakkında yazılmış müte'addid mena
kibnameİ~r 'vardır. Bayramilik, bu zattan yürü
müştür (Türk ans~ C.I s. 3I8). Koluna, ayramİy
ye-i Şemsiyye denirdi. Bayramiyye, Halvetiliğin 

celi (açık ve sesli), Nakş-i bendiyyenin hafi (giz
li, sessiz) zikir sistemlerinin birleştirilmesinden 

ibaretti. Buna Pirin melamet neş'esini de kat
mak iktiza eder ki, meşhur halifelerinden B ıç ak
çı Ömer ve mu'akkibleri buneş'eyi tevarüs ve tem
sil etmişlerdir. Ak Şemsü'd-din yol ve kolu 
pirin hırka, tae, tekyesini muhafaza ettiği halde 
Bıçak çı Ömer D ed e ve mu'akkibleri bunları 
terketmişlerdir. 

7 Ak Şemsü'd-din Muhammed'in ica
zetnamedeki neseb silsilesi: Şeyh Muhammed 
Ak Şemsü'd-din, babası fakir Nurü'd-din 
Hamza, babası Hacı Ali, babası Muham
med, babası Hidayetu'l-lah ·Şeyh Musa, 
babası Ş. Muhammed, babası Ş. Ebu Hafas 
(Hafs) Şihabü'd-din-i Sühreverdi, babası 

Muhammed, babası Abdu'l-lah, babası :Nies' 
ud, babası Hasan, babası Asım, babası Nasr, 
babası Kasım, babası :Nluhammed, babası 

Abd u' 1-lah, babası Abdu'r-Rahman, babası 

Kasım, babası Muhammed, babası Ebu Be
kiri's-Sıddik künyeli Abdu'l-lah. 

Sözünü ettiğimiz menakibnamede (s.5.) bu 
isim ve sıralarda fark var: Hidayetu'l-lah'ın 

babası Muhammed yok, Hidayetu'l-lah da 
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. :rrllştir. Doğum, ölüm yılları, nerede med
ffın bulunduğu, hangi· dergahda meşihat 
icra eylediği, hangi tarikate nıüntesib ve 
mücaz olduğu, hangisi veya hangileri yol 
ve kolunda irşad yaptığı bilinmemektedir. 
Yalnız mensub olduğu {arikat hakkında 
yine icazetnamede bulduğumuz şecere
sinden ve Ak Şemsü' d-din merhumun 
Halvetiyye pirlerinden Şihabü' d-din 
Sühreverdi neslinden oluşundan an
lıyoruz ki, belki; Ulu köylü Mevlana 
Mustafa da Halvetiyye ve Bayra:rrllyye 
yol ve kolundandır 8 • 

Hediyetu'l-lahtır. :tvlusa da buzatın babası 
olup kendi adı değildir. ·Şihabü'd-din-i Süh
reverdi'nin dedesi A bd.u'l-lah'ın dedesi Ha
san risalede yer almarnıştır. Asım'ın babasının 

ismi ise Nasr değil, N asır'dır. Bu zatın dedesi 
J'vluhammed'den Ebu Bekir'e kadar icazet
n amede yazılı zevat, risalede yer almamıştır. 

s Halvetiyye, Ebü'n-Necib Ziyaü'd
d in Abdü'l-Kahir ve İbrahim Zahidü'I
Geylani taraflarından te'sis olunciuğu. kabul 
edilen bir tarikattır. · Birçok kollara bölünmüştür. 
Bayramiyye de ·bu kollardan biridir. 

Bayramiyye 3 kola ayrılmıştır: Şemsiyye, 

Melam!"!tiyye veya Melamiyye, Celvetiyye. 
Hacı Bayram'ın lıalifesi ve kaim-i makamı 

Ak Şemsü'd- din' den Şemsi,Ye, B ıç ak çı 
Ömer Dede'den Melamiyye, üçüncü halife 
Hızır Dedenin halifesi Muhammed Muh
yi'd-din Üftade (İlk mutasavviflar, s. 313: 
ölm. H. 9781 M.ıs7o-7ı, H. g88 1 M.ıs8o-8ı) nin 
halifesi Aziz Mahmud Hüdayi (ölm. H.ıo38 
jM.ı628-2g)den de Celvetiyye yürümüştür. Şem
siyyı: de Te~nlıriyye, Himmetiyye, İseviyye kol
Iarına ayrılmıştır. Bayrami .şeyh tacı beyaz keçe, 
halife tacıyse Aseli (Bal rengi) keçeden; 6 terk 
(dilim)li olurdu. Bu terkferin sayısı 6 ciheti tari
katın ihata etmiş olduğuna işaret (Bu taca Ab d
u'l-lah Eş;-ef-i Rumi bir terk daha katıp kendi 
kolu -Kadiriyye-nun alarneri içine almıştır). 

Bayramilerde hafi zikir, gö;ler yumulup 
nefes tutularak, eller k~şturulup zikrin ma'nası 
düşünülerek yapılmakta ve bu esnada kalbe te
veccüh edilmektedir. Tekye ve zaviyelerin, tür
belerin seddine ve türbe-darlıklarla bir takım 
unvanların men ve ilgasına dair 677 (ve buna ek 
5438) sayılı kanun çıktığı ·sırada yalnız Ankara, 
İstanbul, İzmit, Kastamonu'da dergalıları 
vardı (İs. Ans. C. 2, S. 423-427 A. G.). 

Tosya'da cami, mescid, tekye ve zavıye 

emsali şehirlere kıyasen çoktu. Bu arada hamam, 
bedestan gibi sıhhi ve iktisadi müesseseleri de 
boldu. Böyle iken bir Bayr~miyye dergahının 
tarihine girmiş olduğu bilinmiyordu. Tefsiri 
merhumun ihya eylemiş olduğu dergahın aslı 

bir Halvetiyye tekyesi olduğunu halen tesbit et-

Böyle oluşu, kendisinin Kaadiı'iyyeden 
nasibsiz olduğunu gösterınez. 

Tefsiri Mustafa'nın soyu ve nesli: 

Tefsiri'nih ·değil de, hocası Ulu 
köylü Mevlana Şeyh Mustafa'ym Ak 
Şeı:'iısü'd--din neslinden olduğu, icazet
name (klişe: I) den anlaşılınaktadır. Fa
kat, Pir-isani Şeyh İsmail-i Rfımi'nin, 
ayni zatın soyundan olduğu hakkında ne 
kendilerinde bir vesika, ne literatürlerde 
_bir kayıd ve yine kendilerinin Pir-i 
sani neslinden olduklarını vuzuhla gös
teren ne bir silsile-name, ne de resmi. 
bir tasdik ihtiva eden vesaik vardır. An-

miş bulunduğumuza göre, Ulu köylü Mevlana 
Mustafa'nın irşadat yapmış olduğu dergahın 

da ayni tekye olması ihtimali vardır: Bu husus, 
bina hakkındaki izalıatımız sırasında tekrar ele 
alınacaktır. Çünki, Tefsiri Ş. Mustafa Ef.den 
önce aynı dergahı Mahbub Mustafa Çelebi 
adında bir z:ıtın da irişa veya ta'mir etmiş olduğunu 
biliyor, fakat buzatın hüviyet ve şalısiyeti hakkında 
da doyurucu kayıd, vesika, tafsilat bulamıyoruz. 
Bununla beraber. heme~ ilave edelim ki, zikri 
geçen kanun çıkmadan çok zaman ·evvel tekye, 
Kaadiri vasfı taşıyordu. Bunları, Tefsiri merhumla 
ensalinden balısederken daha genişçe aniatmağa 
çalışacağız. Tosya'da ayni asrın vakıflarından 
bir de Hacim-Hacı Baba ve te'sisleri varsa da, 
o da ayrı bir tedkik konusu olacak hacim ve ebem
miyette olduğu için, bu yazı dışında bırakılnuştır. · 
H.767IM.ı366, icazetname; 867 H. yılında Bur
sa'da Yıldırımiyye mahallesinde öj~';'l • .u. •Jr 
.). ı)lkL.. J_,J.I.ilıl_ri .:r. ..,-_,p "'---:'·(' ~~\ .lA o)- ~~_r.JI 

u,. J L-·'-'· .u, j .ı_,: ;_,u, .:ı t;. .ı. :A .:ı LbL- .:r . .:ı lk.\._.. . . . . ... . 
r~_ıı~ til' ~JL· J "-:-'.;-'-4. 

N asrul-lah oğlu M usa tarafından yazılmış 

olan nüshadan istinsah edilmiştir. İcazetname, 
Hacı Şeyh Abdü'l-Kerim Şerefü'd-din 

Osman al-Kastamılni'nindir. Tosya'da yap
tırdığı bina ve geçirdiği süluk ve hizmet üzerine 
Seyyid Ahmed el-Kebir Ebi'I-Hasan b. 
Ri fa' i' den aldığı İcazetriamenin ila veli, haşiyeli 
ve zeyilli bir nüshası olup tarunu mevlana (-İs
hak Fakih) Hacı Baba b. Hacı İbrahim b. 
Hacı Abd ii 'I-Kerim 'e verilmiştir. Hacı Ba
ba, Şekayik terc. C. I. de Tılsi, Osmanlı Müellif. 
C.I.S.273 de Tosyevi olarak zikri geçen alim zattır. 
Evasıt-ı Safer 876IM.I47I tarihli bir de zaviye ve 
ve mevkfıfatı vakfiyesi elimizde olup, her iki 
vesika da zamanı yazı karakteristiğini haiz, fakat 
vakfiyenin her kısmı okunamıyacak -kadar kağıdı 

·yıpranıktır. Ha c ı Bab anın birçok mühim eser
leri olduğu halde asıl adı biyografilerinde görül
müyordu. İcazetname, hem bu mechıllü, hem de 
-yaşadığı devri aydınlatmış oluyor. 
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cak, bu husus, sadece mu'akkib meşayi
hin beyanları halinde resmi v~saike geç
miştir (Bş. V. arş. Cevdet tasn. Evkaf, def-' 
ter: 4, karton - 3, N o. I 5963: C ed dirniz 
Kutbü'l-arifin İsına'il~i Rumi k.s. hz ... 
Arz-ı.hal); (Ayni defterde 7.Şa'ban .. I263 
jM.I847 Tahrirat: İsına'il-i Rumi sü
lalesinden Şeyh Ahmed Selahi..) gibi. 
Bunlar, neseb bağının T efsiri'den Pir-i 
saniye hangi halkada ulaştığını gösterllle
rnekte ise de, bu yoldaki iddi'aları az-çok 
te'yid eyleınektedirler. Bilinınİyen bu hal
kanın, el-Hacc Mehıned, Mehıned Big 
olarak yazılmış bulunan T efsiri'nin ba
ba~ı olması bir ihti~al olarak düşünüle
bilir. Çünki, Pir-i saninin oğulların 9 -

dan biri ve bizzat icazet 10 verdiği 

Mehmed Çel e bi de ayni tarihlerde ya
şamış sayılabilir. Bunu, Pir-i saninin 
doğum ve i rtİhalleriyle T efsiri'ninkileri 
ınuhakeıne ve mukayeseyle bulabiliyoruz. 

Gerçi "Tumar-ı turuk-ı aliyye" sinde 
Sadık-ı Vicdan!, Kaadiriyyefaslı (kitab: 
2,s.50-54)nda Pir-i . saninin erkek evlad 
bırakınaınış, Tophane'dete'sis buyurduk
ları hanekah seecadesine şeyhuhet devre
sinde Bağda d seecadesi şeyhive lıadimi, 
Pir-i saninin de o tarikten şeyhi ve mür
şidi bulunan Seyyid Şeyh Feyzu'l
lah Efendinin oğlu Seyyi d Şerif Halil 
Efendiyi daınacl ederek oturtınuş bulunduk
larını bildirmiş ise de, Tophan e postuna 
damadı Seyyid Şeyh Halil Efendiyi iclası 
sebebi oğullarının olmaması değildir. Zira, 
ınüşarünileyhin Tosya'da ve Sazcuğaz
daki vakıflarına aid vakfiyye (V.K. arş. 
Zabıt kutusu 56, kuyu d 2438 dolap; Re bi'
u'l evvel. 1044JM.ı634)lerinde Muham
med, Ahmed, Hüseyin Çelebi adlı 
oğullarına meşrutalar, istiğlal yerleri ve 
hizmetler bırakmışlardır. Bunlaı: arasın
dan yalnız Muhammed Çelebi'ye ica. 
zet veriniş olduklarının kaydedilmiş bu
lunması, gerçi diğer çelebilerin bu taltif
ten mahrum edilmiş olduklarını ifade 

9 Nejhatii'r-Riyazi'l-aliy)'B ji beyani tarikat
i' l-Kaadiri;•)ıe: Muhammed Rif'atü'l-Kadiriyyü'l
Eşrefi sağ s.305. 

10 Pir-i saninin diğer oğullarına bizzat 
icazet verdiklerine dair başka vesaik ve kuyüda 
rastlarİı.adık. Ötekiler diğer zevattan müstahlef 
olmuşlardır. 

etmese bile, yaş ve baş büyüklüğüne işa-
- ret sayılmasına olsun imkan verir. Belki 

Pir-i sani oğullarından Şeyh Ahmed 
Çelebiyi kendi te'sis-kerdesi Tosya der
gahı seecadesine 11 ıne'ınur buyururlar
ken, Seyyid Abdü'l-Kadir-i Geyl~ni 
tarafından asitaneler-ine ına'nen da'vet 
vuku'una değin süluk ve hizmet eyledik
leri Halvetiyye tarikatının To sya'da tek 
dergahı ve belki de müntesib bulunduk
ları Halvetiyye Şeyhi Alımed Efendinin 
seccade- nişini bulunduğu tekye olması 

hasebiyle Muhammed Çelebiyi önce 
(sonradan Tefsiri'nin ilıya ettiği) bu 
dergah seecadesine me'mur ve böylece 

· ayni zamanda dergalıın yolunu Kaadiriy
ye-i İsına'iliyye-i Ruıniyyeye tahvil bu
yurmuşlardır. Bu ihtimal, Tefsiri'nin 
babası Hacı Muhaınıned'i, Mu
hammed Gelebi olarak kabule imkan , -
verir ve T efsiri ahfadının izahsız ve vü
suksuz da'vası bir yönden destek bulmuş 
olur. Bize bu düşünceyi sağlam gösteren 
iki sebeb daha var: 

I- Ahmed ve Hüseyin çelebilerin 
merkadieri Tosya'daki Pir-isani dergahı 
ve Sarıkız makberelerinde olduğu halde, 
Muhammed Çelebinin ınedfeni orada 
bilinmiy~r. · 

2 - Tophane'deki Pir-isani asita
nesinin son şeylıi sayın İsınail Gavsi'nin 
bize bildirdilderine göre Muhammed 
Çelebi, pederi tarafından açılan Tekirdağ 
ve sonra da Edirne Kaadiri-haneleri 
postuna (seccadesine) ıne'ınur huyurul 
muş, orada irşadatta iken irtihal eyle
miş, hanekah haziresine defnolunınuştur12• 

Bize, li tera tür lerde görülen irtihal tarihleri 

11 Şeyh Ahmed Çelebinin oğlu Abdü' 
1-V e h lı ab Ef. ye verdiği icazetname elimizdedir. 
Pir-i sanİ biyografyasında neşredeceğiz. 

12 Hanekahın Vakıflar idaresince satıl

ması üzerine mülkiyyetine geçen zat, makbereyi 
perdelemiş, Çelebinin mezar taşı kİtabesini de 
muhafaza etmiştir. Malik de irtihal eylerniş ve 
kardeşi ayni alakayı esirgemerniştir, 

Çelebi'nin baştaşı kİtabesinin fotoğrafisini 

Edirne hastahanesinde Operatör Dr. 1-Ius
tafa Alper'den rica ettik. Kıymetli zaman-_ 
!arını, emeklerini esirgemiyen bu muhterem heii).
şelırimizden bir kitabe resmi de aldık. Sayınİsına 'il 
Ga vs i ye gösterdik. (O değil!) dedi. Asıl kita
beyi de başka yol ve vasıtayla edinemedik. 
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ileri sürülerek, Pir-i sarumn oğlu M u
hammed Çelebi'nin, Tefsiri'nin babası 
olamıyacağı söylenebilir. Fakat, İs ma 'il-i 
Rumi'nin intikal tarihleri H.ıo4ı yahud 
1053 olmadığı gibi, doğum tarihleri de 
Emirgan şeyhi merhum A. Muhyi'd
d in Etnin "Gülzar-ı Kaadirtden biryaprak" 
adlı küçücük risalesinde yazdığı ve mes
nedini göstermediği gibi H.945(M.ı538-
39 da değildir.l3 Gerek doğum, gerek irti
halinin tarihlerini kat'i olarak söyliye
miyeceksek de, isab~tli tahminlere imkan 
veren iki sahih vesika arzedebileceğiz : 

I) Pir-i sani asitanesi mahfuzatı ara
sında, meşayih-i Kaadiriyyeden Şeyh 

Şemsü'd~din Nebat! Ef.nin 29. Re
ceb. 1273 (M. ı857 de tasdikti sureti alın
rmş bir va.kfiyesini bulduk. Tarihi Gurre-i 
Receb. 955 /M. 1548 dir. .Fotokopisi 
elimizdedir. Bunda vakıf, vakıflarına 

mütevelli nasbeylediği Pir-i saniden şöyle 
bahs ediyor: "Hazret-i şeyhü' ş-şüyuh fazıl-ı 
mükemmel miirşidüna İsma'il-i Rumi Hz . .. " 

H. 955 te bu hal ve sıfatı kazanabil
miş, hal tercemesinde okuduğumuz sü~ 

luk ve hizmetleri, türlü dergah ve te'sis
leri, seyahatları yapabilmiş, ikinci pirliğe 
ulaşabilmiş bir zatın yaşı 40-50 den aşağı 

. ' olabilir mi? Bu ölçüyle doğum yılı m H. 
900-9 ı o olarak tahmin etmekte (güza
riş-i alem kıyasıyla) zaruret vardır. Belki 
de daha ewele düşer. Gerek kendisinin, 
gerek ~ğlu Muhammed Çelebi'nin 
25 er yaşlarında evlad sahibi olmuş bu
lunmalarını kabul eylersek, Tefsiri'nin 
H.ıo5o /M. ı64o- 41 civarında doğmuş 

olacağım kuvvetle söyliyebiliriz. 

2) Gerek ki tabesinde gerek mü elle
rattaPir-i saninin irtihal tarihi olarak gös
terilen H. 1041 / M. I 63 ı -32 mutlaka doğru 
değildir. H.ı053/M.ı643 tarihi de şüpheli
dir. Fakat; leh ve aleyhinde kat'iyyetle 
hüküm verilemez. Çünki, II. Recep. ID53 
jM.ı643 de bizzat Divan-ı hümayuna 
arz-ı hal vererek (V. K. arş. D. Anadolu: 

13 İsma'il Gavsi Erkmenkuloğlu'n
dan ·istifsar edince öğrendik ki, kaydeylediği ına
lılınatı Şeyh Mehmed Ef. (Tosya dergahı 

şeyhi bir ara İstanbul'a gelip asitilnede ayine 
riyaset de etmiş)den almış. Hiç bir mesned ve 
kaynak da göstermemiş. 

249 s. 317), R.evvel. 1044/M. ı634 ta
rihli Tosya ve Sazcuğaz te'sislerine · 
aid vakfİyelerinin tesciliyle suretinin 
verilmesini istemiş olmalarından bahsile, 
ferman çıktığım biliyoruz. 

Mevlana Tefsiri Şeyh Musta:fa'mn 
Ahmed ve Hüseyin adlarında iki oğlu 
vardı. Bunlardan başka oğlu olup olma
dığım bilmediğimiz gibi, kız eviadı olup 
olmadığım belirten kuyud ve vesaik de 
. bulamadık. 

İrtihali tarihi H. I I 45 fM. ı 733 olmak 
lazım gelir 14. Medfeni hakkında iki 
rivayet var: 

ı) İliya eylediği (şimdi Tefsiri Ca
mi' i olan) Dergahın, cümle kapısına ya
kın, sokak ve cami duvarları arası hazire
sinde; 

2) Caıni minberi köşesinin temeli 
içinde veya altında medffı.ndur. Her iki 
rivayeti de ensalinden halen hayattaki 
en büyük tarunu Hasan Kaşif Yıldı-

. rım'dan naklediyoruz. Yukarıda da işa·· 

ret eylediğimiz vechile babasımn medfeni · 
hakkında bilgimiz yoktur. Eğer dergah 
veya Pir-i saninin · Tosya'daki asitanesi 
hazirelerinde, yahud S arıkız makbere
sinde medffı.n bulunsaydı, rivayet kabilin
den. olsun, ma'lumat edınebilirdik. 

Mevlana Tefsiri Mustafa'nin şahsiyeri: 

Tefsiri, müntesibi bulunduğu ilim 
ve tasavvuf erbabımn bir çoğu gibi, in

, tİkalinden sonra kendisini tamamiyi e nis · 
yana verecek bir kayıdsızlık içinde ömrü
nü bitirmiş, hemen hiç bir kayıd ve vesi-

• kayla hal tercemesini tesbit etmeınİ ştir. 

Bekamn ancak Allaha mahsus olduğunu; 
arızi ve izafl olan hayatın nisyana uğ
ratılması, insanlığın ve abidliğin idraki 

u Tosya Kadılığınca müseccel ve mem
hıir 3.Safer. II43 /M. I 730 tarihli bir hibenameyle 
oğlu Şeyh Hi\.fız Hüseyin Ef. ye evini, müştemi
latını, kitabiarını vasiyyet ve teslim ediyor. 20.Z. 
hicce. I 145/M. ı 733 tarihli bir Divan-ı hümay(ın 
tezkeresinde de: ta'lim-i ilm hizmeti karşılığı 

olarak Ş. Hafız Hüseyin Ef. ye, babasının vefa
tıyle boşalan Tefsiri · .cami' i şeylıliğiyle 

va'izliğinin; iplik pazarı du'acılığının ve 
Debbag (Ta bak), Sofcu esnafları Ahi babalığı
nın tevcih edildiğine, b"eratının yazılmasına fer
man çıkmış olduğu yazılıdır (Klişe:6). 
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muktezası bulunduğunu düşünen ve ina
nan ulema-yi 'slifiyye de az değildir; 

belki, hepsi ayni inanca sahibtiler. Bu 
gün onlar hakkında bir şeyler buluyor "ve 
biliyorsak, biri ötekine dair eserlerinde 
ba'zı şeyler yazmış olmaları sebebiyledir. 
Bunuııla beraber Tefsiri, hayatını ve 
fa' aliyyetlerini, karakteristiğini, yaşadığı 
cem'iyet içindeki rol ve mevki' ini ... bize an
latacak bir çok haml~ler yapmak, eserler 
bırakmak suretiyle kendisini tanımamız 

imkanlarını hazırlamıştır. 

Tefsiri çok çalışkan, muhitinde mu
habbet ve' i'timad kazanmış,- teşebbüs 

ehli, memleketinde o zamana kadar mev
cud olmıyan veya unutulmuş, Ah i b a
b alık, Du'a- gfıluk, Tahmis, Şem'

h an e gjbi ba'zı müesseseleri diriittirmiş; 
vakıflarına gelir kaynakları kattırınış, 
dergah ve zaviyesi için ta'amiyye tahsis 
ettirmiş, iktisadi ve sına' i büyük 
ehemmiyet arzeden İplik Pazarı vezzan
lığı 15 nı ihdas ettirerek, son go yıl ön
d~sine kadar ahfadı için hizmet ve ma'işet 
gediği halinde yaşatmış, bu gibi dileklerini 
güçlük çekmeden Divan-ı hümayfına kabul 
ettirebilecek derecede rı,ü~fızunu yüksel
tebilmiştir. O kadar ki, "Kdngırı (Çankırı) 

M ir-i Livası lıavassı"nı iptal ve" havass-ı nıü
lı2kdneye" kaydını te'min16 eden ricası üze
rine Tosya'nın kuzeyine ve kuzey batısına 
yayılmış olan Gavur (K:lfur) dağı yayla-

15 Vezzanlık, sonradan Belediye hizmetleri 
arasına:i:giren kantar teraziyle tartıcılık demektir. 

, Tosya'da sof, kaytan, kuşak, muhayyer gibi ih
rac maddelerinde ibtidai madde . rolünü yapan 
iplikler, iktisadi hayatta en:belli başlı ve en umumi 
havayicdendi. Bunların, hem muhtekirfer elinde 
toplanmasını önlemek, hem tartı sılılıatını te'
min eylemek, Vezzanın imtiyaz ve selahiyetiydi. 

lG Tapu kuyud-ı kadimesi: H.986jM. ı578-
9 tarihli tapu d.No.300/578 "Meşa;•ihten kıdvetü's
suleha ve'l-mejaktn eş-şeyh Mustcifa'mn arz ve recası 
üzerine" 15.C.ahar. II3ofM.I7I7 de Kafir de
pe si yayiağının Kangırı Mir-i Livası havass 
kaydı ibtal ve havass-ı mülılkaneye kaydı, tashih 
edilerek, Tosya Tahmis-i Kahve ve Ş em' hane 
lerine ilaveten Ş. Mustafa'nın yaptırdığı cami 
ve tekye fukarasına it'am-ı ta'am olunması için 
ferman çıktığı Tevki'i el-Vezir Mustafa imza
siyle 22. C.ahar. I I3o/M. I7I8 de kayd, mumai
leyhin Kangırı şem'hanesine de 500 akçe ver
mesi şartı ilave edilmiştir. 

ğının malikane mukata'ası 17 Dergahı ve 
aile fukarası ta'amiyyesi olarak tevcih 
olunmuştur. Tosya'da o zamana kadar 
te'sis edilinemiş bulunan "Talzmis-i Kalı
ve 18" ve "Ş em' lzane 19" gelirlerini_ ta'a
miyye olarak Gavur dağının Malikane 
tevcih olunmasından daha evvel tahsis 
ve kendisine tevcih ettirmesi, şikayet mev
zu'u (Klişe:5) olmuştur. Tefsiri'nin halk 
içinde ve halk işinde kazanmış olduğu 

i'timad ve muhabbet, onu bir"Din" ada.,. 
ını sıfatı yaşamaktan fazlasına sevketmiş

tir. Tosya1nın o asırlarda en mühim 
geçim ve çalışım mevzu'u olan muhay
yer (donluk), sof; kaytan, kuşak (dış 

için, elvan) gibi dokuma ihrac emti'ası
nın i'malinde kullanılan tiftik ve yün, 
ipek iplikleri 20 ayrı ayrı husfısiyyetleri 

haiz bulundukları cihetle çok kıymetli, 

ehemmiyyetliydi. Yalnız Tosya ve civa
rında yetişen hayvan tüylerinden, kulla
nılacakları ·dokuma nev'ine göre eğiri

lirlerdi. Bunların alınıp sauldıkları 

yer "İblik bazarı" adını taşırdı. Ma'-· 
millleri ise Bed es tan 21 da satılırdı22• 

17 Bin akçesi Miriye aid olmak üzere 
I950o akçıt. 

18 Tahmis-i kahve, kavrulup döğülmüş 

· kahve yapıp satma yeri. 
19 Şem'hane ise, iç yağlarından mum ve 

cami berat (kol kadar veya daha fazla kalın, 

içi kalın fitilli insan boyuna kadar yüksekliği 

olan mumlar ki kalaylı bakırdan ·ve yüksekçe 
ka'idelere konulur)ları yapıp satan yerler. Bunlar 
da mukata'alı ve dolay~iyle inhisar ve imtiyazlı 
olurlardı. O zamanlardaki devlet inhisarı, böyle 
"İltizam" nevi mukata'a usulleriyle tahakkuk 
ettirilmekteydi. 

20 Bu iplikler ve ma'mulleri, ihracı yasak 
emti'a sayıldığı gibi hayvaniara çlahi bu yasak 
teşmil edilmişti. Bu konu da ileride esaslı ve vesi
kalara müstenid bir tedkik yazısı takdim edebile
ceğimizi ümid ediyoruz. 

21 Bu te'sis, Akkuş lVIehmed Paşa'nın 

Amasya'daki evkafına gelir kaynağı olarak inşa 
ettirilmiş ve vakf olunmuştur. (Amasya tarihi: 
c.I,s. I68 ve V. K. arş. Esas: 3/ıo sıra No. 867. Vak
fiyyesi: Arapça: M.Anadolu No. 57,sıra 45 Deft. 
No. 590, s. 2oı sıra Ioı. Tarihi: H. 896/M. 1491. 
Türkçeye tercemesi: Deft. No. I 767/2 s.34-47). 

Tosya'nın iktisadi ve içtimai hayatında 

büyük bir yer tutan Bedestan bu gün tarih mevzu'u 
olduğuna göre istitraden biraz ma'lumat arz 
edelim: · 

Bedestan, kargir ve tuğladan inşa edilmiş 



/ 
/ 
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İplikleri eğirenler ve ma'mfılleri doku
yanlar arasında bütün alıcılar · i'timad 
kazanmış olmadıkları ~e her halde 
biraz haksızca hareketleri yakalandığı için, 
bu pazara Vezzan)ık kontrolü lüzumlu 
görülmüş ve Esnaf meş!hatı 23 ilave; 

müstatil şekilli, dört demir kapılı (Üçü Evliya 
Çelebi zamanıiıdan beri üç taraftan kapalı tu
tulmuş olduğu anlaşılıyor: C.2 s. ı 78) ikişer iki
şer sıralanmış altı kubbeli, içi filayağı direkler ve 
dolaplı dükkanlar ve mağazalarla, taş küplerle 
dolu, dış etrafı da (Bv. arş. Tapu, deft. No. 438: 
ıooo. Akçe hasıllı Kervan-saray. İçeride 48, 
dışarıda ı 12 Dükkan.y, (Tapu k.k. Tapu- evkaf 
deft. No. 578 s. 121, Tarih: H. 987jM.ı58o: Cem'
an berayi Bezzazistan ve Dekakin 8ooo.) Dükkan
Iarla kaplı idi. (Resim: 7, 20 yıl kadar önce 
Tosya. Ortada siyah, müstatil, büyük bina. 
Bedestan) Katib Çelebi'ni~ Cihan-niima'sında 
yeralmamış olan Bedestan hakkında Evliya 
Çelebi epeyce ma'lılınat vermiştir. Vakfİyesinde 
vakıflarından her hangi birisi harab olursa ikinci, 
üçüncü, dördüncü def'a, dünyanın sonuna kadar 
yeniden yapılmasını şart kılan Hızır Paşa oğlu 
Akkuş Mehmed. Paşa ile zaman, adeta is
tihza etmiştir. Daha ı 148 Şevyalı (M. ı 736: 
Mütevelli vekili Mustafa Çelebi imzalıtemes
sük: Tefsiri'nin oğlu }olması çok muhtemel. 
Şeyh Mustafa Ef.nin oğlu Mustafa'ya, "se
nevi 35 akye icaresini taraf-ı vakfa edii itmek üzere 
bezzazistan ve diikkiinlarzndan olub bezzazistan hari
cinde İblik bazarında viiki" yanan kepenklerin bina 
edilmesine izin verilmektedir. Aslı elimizdedir.) 
tarihinde yangına uğramış, H. 1072 JM. ı 662 (Kas
tamonu müzesi: Tosya Ş.M, M.sc.No.54,s.ı68) 
de ise yangın, bezzazistanın içini de hırpalamış, 
içindeki dolap ve dükkaniarının yeniden yapıl
masını iktiza ettirmiş, mütevelli kaim-i makamı 
Müderris Hüsamü'd-din Ef. mu'accel icar
Iarına sayılmak . üzere kiracılarına dükkaniariyle 
dolaplarını yaptırma izni vermiş. Fakat, kiracı
lardan ba'zıları dükkaniarın içlerindeki taş küp
leri atıp mahzen yaptırmışlar ve · mütevelli 
kaim-i maka~ı "Vakfin aslından tagyir edildiğini"· 
beyanla aslına irca'ı için Kadıdan hüküm istemiş 
ve alınış, infaz olunmuş. Bu tabi'i afetlerle çilesi 
dolamıyan Bedestanın etrafındaki dükkaniarın 

iyi kullanılmaması, satılması ve alanların inşaat 
sırasında Bedestan temellerine dokunmaları, içe
riden ve dışarıdan durmaksızın işiiyen rutubete 
karşı asırlarca tedbir alınmaması, onarımsız bıra
kılması, depremler, rutubet getirip getirmiyeceği 
düşünülmeksizin her türlü emti'a ve e5yanın depo 
edilmesi .. gibi türlü hata ve kusurlada idare olu
nan bu muhteşem anıt. 1943 yılına kadar şehrin 
ve şehirlinin her kıymetli şeyinin bilhassa yaz 
mevsimleri için mahzeni, hazinesi olmuş, o yıl 

ehemmiyyetli nisbette sarsılmış, yıktırılarak yerine 
Belediyece Hal yaptırılınıştır. 

•' /' 
debbag (Tabak) ve sofcu esnafiiçin .mev-. 
cu d Ahi bab alık da 32 esnafateşmil 
olunmuştur 24• Sonradan Bedestan 
Du'acılığı adı altında nazari; oğlu Şeyh 
Hafız Hüseyin Ef. zamanında da şeyh-i 
süfliyye 25, şeyh-i seb'a 26 unva-

·
22 Evli_ya Çelebi sey;•a!ıatnô.mesi: C. 2 s. ı 78. 
23 V.K.arş. Defth. No. ı I27 Tarih: H. 

Şevval. ıı68JM. 1755 ve Defth .. No. 1127 Tarih: 
C.ahar. II27/M.ı759 ş:Hüseyn'e tecdiden Berat. 
Bu şeyhlikler "ehl-i hiref" üzerine. 

21 32 esnaf ta'biri, yakın zamana kadar ana 
san'atlere izafe olunurdu. Tosya'da Ahibabalık, 
sofçular ve tabaklar için Receb. ı I 2ojM. I 708, R. 
evvel. ı ı26j M. ı 714 tarihlerinde heratları tecdid 
(V.K.arş. Deftlı. ıı8: Tosya) edilmiş olarak Tef
siri Ş.MustafaEf.uhdesindeidi.Fakat Anadolu 
muhasebesinde kaydı olmadığı 9· Ramazan. ı I 39 
tarihli aslı elimizde bulunan, bir divan tezkire
sinde yazılı olup, altındaBaş muhasabede Vezzan
Iik kaydı olmadığı da ilave olunmuş, daha al
tında ise "Sofcı lıirfetinin Ahi babaları 1\lfemi fevtin
den Tifsirf Ş. Mustafa'ya IIJB senesi Sajerü'l-lıay

rında tevcih olunduğu" askeri ruznamçede kayıdlı 

olduğu, Vezzanlık kaydı bulunamadığı, Küçük 
Evkaf Muhasebesiride de olmadığı tesbit olun
muştur. Tezkire, İplik vezzanlığıyle Du'acılığın 
ve Ahi babalığın müceddeden kaydı ve . Ş. 
Mustafa tekyesine ta'amiyye olmak üzere Ş. 

Mustafa b. el-Hacc Mehmed'e tevcihleri hak
kındadır. Ahi babalık, eviadindan !viehmed, 
Hasan ve İsma'il'e verilen elimizde bulunan 
3.R.ahır. ı2o2jM. ı 788 tarihli heratta "Kaza be
destan du' aczlığı ve İplik bazarı vezzanlığı ve Sofcı ve 
Timurcı ve Semcrci ve i11o;ıtab esnafı Ahf babalığı" 
t~vcih edilmiştir ki, bu esnaf, 32 esnafın başta ge• 
Ienlerindendi. Dikkate değen cihet, esnaf arasında 
Ahi teşkilatının zübdesi olan tabak esnafı, herat
ta yer almamıştır. Kırşehir'deki Ahi Evran 
post-nişini Ş. Musa imza ve mührünü muhtevi 
_olup 5· C. ahır. 1234/M.ı8ı9 tarihinde Tefsiri 
seccade-nişini Ş. Ahmed (Selahi)ye verilen bir · 
icazet (fütüvvet) narnede (klişe: 4)" .. To~a'da viiki 
csnafiin ve debbagiin ve ehl-i hirfctin üzerlerine şeyh 

ve du' acı na sb ii ta'_yin C)'ledim." denmiş ve selahi
yet daha çok tevsi olunmuştur. 

25 Şeyh-i Seb'alığın Kur' an-ı kerim okunuş 

usullerinde üstadlığa işaret olduğunu söyliyebiliriz. 

26 Esnafın ibtida'i malzeme alıp dağıtışı, 

i:na'mUllerin belli vasıfları dairesinde dokunup, 
yapılıp satılması gibi şurutun tatbik edilip edi!~ . 
mediğini re'sen veya şikayet üz.erine kontrol 
etmek vazife ve selahiyyetleri bulunan şeyh ve Ahi 
babaların, bu sebeble aldıkları bir unvan da şeyh-i 
süfliyye olabilir. Fi'Ien eksik kuşakları bunların 

yırttıkları olurdu. Diğer esnaf ma'mulleri de 
bu türlü müdahalelere, esnaf ayrıca te'diblere uğ
rarlardı .. 

/ 
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niyle tatbiki surette bu murakabe ge
nişletitmişti. 

Bedestan emin ve muhafızı, Paz ar 
cami'i ve Arı Pazarı tarafındaki tek 
açılan kapı üstündeki bir odacıkta oturur, 
Bedestai:ıa konulup çıkai·ılacak bir şey(iş) 
oldukça, taeldeden bir kaç adım inen taş 
merdivenle kapıyı bulur, kocaman çift 
anahtarlı kilidi açar, işini bitirir ve kilidi 
yine takıp kapardı. Çift anahtardan bi
risi, hangi gece kimde bulunduğu Be
destan Emininden başkasının bilmiyeceği 
bir tüccarda, birisi de Bedestancıda bu
lunur, ertesi sabah açılma sırasında ikisi 
birleşir, mevcud ise Du'acı, değil ise mü
nasibi tarafından okunan bir du'a ve fati
hadan sonra kapı açılırdı. Tefsir i soyu
nun Bed es tan Du' acılı ğı, bu du'adan 
ibaret değildi: paz ar ları, ya' ni alış ve
rişleri açmak için de bunların du'a ve 
Fatiha etmeleri uzun müddet devam eden 
bir adet ve a:n'ane olmuş, fakat sonraları 
bu an'ane ihmal edilir olmuştu. 

H.1246/M.ı83o-I de kopan Yeniçeri 
artıkları ayaklarimasını bastırmış olan 
Kastamonu mütesellimi İsma'il Ağa· 
ile ma'iyetindeki askerler tarafindan kel
leler alınır ve saraya koşturulurken, Be
destanın da yağma edilmiş olduğunu , 
Hasan içinin Şakir Ağa merhumdan 
dinlemiştim. Bu vak'aya aid vesaik foto
kopileri ve örnekleriyle elimizde ise de, 
bu türlü bir yağmadan bahsedeni yoktur. 

Görülüyor ki, Tefsiri'nin Du'a-gıl
luğu ve Ahi babalığı, V ezzanlığı ve Es
naf meşihatı gibi sıfat ve unvanları, halkın 
ihtiyaç ve i'timad mevzıl'ları olarak naza
ra ve tedkike alınmak iktiza etmektedir. 
Bu kadar çeşitli ve ehemmiy-yetli vazife
lerin kendilerine verilmiş olması da, şah
siyyet ve karakteristiğinin ammece beğenii
miş ve inanılmış bulunduğuna delalet 
eder. 

Tefsiri'nin muasırı mutasavvıflar 

gibi, hayli seyyahatler yapmış olduğunu, 
merhum hoca Reşad Yılmazbilen 27 

27 Buzata Küçük Osman -zade derlerdi. 
Medreseele okumuş, fakat bitirrnemişti. Dedesi, 
müderrislerdendi. Kendisi fevkalade zeki, rnüte
fekkir ve derin görüşlüydü. Tarihi İbn-iRaldtın 

den dinlediğimiz aşağıdaki menkibesin
den anlıyoruz: 

"Sülılk erbabının ma'nevi feyzini ik
tisab edebilmesi için, zamanı urefasını zi
yarete gönderilmderi veya gitmeleri adat
tan idi. Tefsiri de bu gibi ziyaret veya · 
seyyahatlerinden birinde, elinde Teberi, 
boynuncia N efi ri.. Aba-pılş Bendere var
mış. Orada Anadolu Valisi Yahya_ 
Paşa kumandasındaki ordu, sefer halinde, 
ta'limlerle meşgulmuş. Keçeye kılıç, tes
tiye kurşun atıyorlar, pek de beceremiyor
larmış. Tefsiri merhum durup bakmış, 
bakmış da, yanlarına sokulmuş: "Erenler 1 
fakit·e ·de izin verseniz de bit tecrübe de biz 
yapsak 1" demiş. Gülüşmüş, alay etmiş

ler. İsrar edince de dayanarnayıp meydan 
vermişler. 

Hazret biı vuruşta keçeyi bölmüş, 

bir atışta testiyi vurmuş. " Tesadüf 1 " 
demişler. İkinci, uçuncü tecrübeler ... 
Ayni netice .. Bu defa da şüphelenmişler, 
Yahya Paşaya kadar çıkarmışlar. Pa
şa mu'tad tanışmadan sonra uzun uzun 
sohbet ve sonra, ordusunun mu'allimi 
olarak yanında kalmasını (ne kadar is" 
terse o kadar serbestlik ve düriyalık veri
leeeğim tasrilı. ile) teklif etmiş. T d si ri, 
seyyahati bırakamıyacağıiıı bildirerek, izin 
istemiş. Paşa, makamının penceresi önün
de uzanan kocaman mezarlığı göstererek: 
"Bütün burada )'alanlar, Tos)'alı şelıidlerdir. 

Ordu, bu günki haliyle )'apacağı fzarbte daha 
az şe!zid de vermi)'ecektir. Bunları ;•etiştinnek 

gibi dini ve vatan i bir hizmeti reddiniz J'erinde 
l l '" d' . d' "P o maz ve uınu maz. ı ye ısrar e ınce: a .. 

şam, biz bunları sizlerin emri altına verin
ciye kadar )'etiştirenleri )'etiştir~yoruz. Bunları 

yetiştirmek de size düşi{vor 1" cevabını vermiş. 
Paşa, kendisini tatyib ve teşyi etmiş!." 

Bu menkibeyle Ri),azu' l-JI!Iücalzidin 
risalesi bize anlatıyor ki, Tefsiri de biz
zat askerlik ve mücahidlik yapmıştır ve 
bu, belki sülılkü başlamadan başlamış, 

belki sonra· vuku' bulmuşttJr. Şu halde; 
o, iki alemin ele adamı idi, diyebiliriz. 

zaviyesinden görür. dünya siyasetini her yönden 
güdercli. Görüş ve buluşları o kadar oriji
nal idi ki, hayranlık yaratırdı. Garb ilim ve fel
sefesini de bil irdi .... 
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Tefsirinin sülfik yolu ve kolu: 

Tefsiri Şeyh Mevlana Mustafa'nın 
son ve ekber erkek torunu Hasan Kaşif 
Yıl dı rı m, ecdadının tarikat i'tibariyle 
Kaadiriyyeden olduklarını, Pir-isani İs
ma'il-i Rumi yolundan (ve Koç ko-

28 Bu husi.ısta umumi bir ka'ideyi arzetme
miz lazım:· 

Tae ve Gül, işieyecek zevat izinli, abdestli, 
işlerken okuyacağı Esmayı · bilir,- Fatihaya 
icazetli olmalıdır. Böyle işlenen gülleri taşımak, 

"lıimayet ve vikayet"i mucib olur, kana'atiyle 
Celvetiyye Pir-i sanisi Ş. Mahmud Aziz Hü
da yi asitanesi meşayihi Kaadiriyye-i İsmai'liye 
güllerini taçlarının içine dikerlermiş. 

Kaadiriyyenin müşterek ve amriı tacı, Ta
c-i Bağdadi ve Tae-i Müjgan diye anılan 
örnek olup, şeyhlerinkine ince, yeşil bir destar 
sarılır dı. 

Tefsiri post-nişinlerince. giyilegelmiş olan 
tae da, aynidir: Beyaz çuha zemin, 8 terk (dilim), 
tepesinde küçük ve yuvarlak düğmeli. Fakat, 
Tefsiri emanatı arasında her iki tipten olup da 
başkalıklı olanları vardı : 

Tac-ı Bağdadi, düz'dilimsiz olurdu. Tef
siri metrılkatındakiler içinde 4 ve 5 olup da ga
yet gizlice 4 dilim hali verilmişini buluyoruz 
(resim: 8). Bıılldaki işaretler de .. _ diğerlerinden 
farklı görünmektedir. Hatta başka diğer birini 
de tedkik ettiğimiz zaman, onun az uz farkı bu
lunduğunu görmüştük. 

Bu tactaki ağaç, Tu ba;dır, iki dilimin 
etrafındaki müsellesler ekanim-i selase, Tu ha
ların ka'ideleri içinde ve iki tarafta ikişer murab
ba'dan yapılmış şekiller Mü h r-i Süleyman, orta
larındaki de 4 kapı adını taşırdı. Ekanim-i selase, 
"dar b-ı Es ma ya" 4 kapı işareti(+ )Şeri'at, Tari
kat, Hakikat, Ma'rifet mefhumlarına; M ühr-i S ü
leyman ise köşe sayılarına göre muhtelif ma'
nalara delalet ederdi: 5 köşelisi "Hamse-i Al-i 
Aba'ya: (l\fuhammed,Ali, Fatıma, Hasan, 
Hüseyin), 6köşelisi"Hamse-iAl-i Aba+ Vah
det"e, 7 köşelisi "Etvar-ı seb'a'rya işaretti. 
Şecere-i Tuba işlenecek iplik sayıları da "aded-i 
esma"ya müsavi olmalıydı. 

Tefsiri emanetleri arasındaki Tac-ı Bağ
da d inin 5 dilinıli yapılmış olması da her halde 
"Hamse-i Al-i Aba"yı hatırlatmak içindir. 

Rumiyye-i Kaadiriyye tacının 8 teridi 
olması iktiza edeceğini arzettik. 

Tefsiri teberrükatı arasında daha 7,II, 
12 terkli taelar da vardı. 7 terklisi :, Pir-i sani-i 
Kaadiri Ş. Ab du'l-Iah Eşref-i Rumi kolu 
meşayihine aiddi. Ayinler sırasında bu kolun 
usul ve devranı da yapılırdı. II terklisinin de
laletini izah edemiyeceğiz. Yalnız Tefsiri'nin 
meşihat için veraseti esas tutan Koc kolu Kaadi
riyyesiyle münasebetinden haberda; bulunduı'Tu-

"' muzu işaret edeceğiz. 12 terkli tacın da ma'lum 

lundan) bulunduklarını söylemiştir. İrşad 
yolunun Ri'ımiyye olduğu bilinmekteydi. 
Fakat tarikat veya kol mümeyyizeleri ara
sında en mühimmi olan Tac28 ve Gül29 

ayinlerde sürü,lmüş olan esma, etvar-ı 

seb'a, süli'ık ve terbiyye _sistemlerinde bir 
husi'ısiyyet de gözükmektedir. 

olmakla beraber ammece ya'ni erbabınca tasvib 
ve kabul görmüş, ictihad malısulü olmadığı anla
şılmıştır. ı 2 rakkarnının mevlid-i Nebiyye, 12 
İmam'a ve 12 ana tarikata remz için seçilmiş 
olabileceğini sanıyoruz. 

Arakiyelerde fark, Güllerin işlemeleriyle di
kildikleri yer i'tibariyle olurdu. 

Kaadiriyyenin İsma'iliyye ve Eşrefiyye kol
larında alelitlak Kaadirilere amın güller vardı (re: 
sim: g) Resimde I No. Ga vs-i a' zamın ma'nevi 
emirleriyle Eşref,zade Ab du'l-lah tarafından 
ihdasedilen Şems gülüdür ve Kaadiriyyenin hep
sine amın ve şamildi. 4 No.lı gül de Eşrefi'lere 
malısustu .. 2, 3, 5 No.lılar İsma'il-i Rumi'nin 
ictihadları olup 18 köşelileri meşayihe, ıg köşe

lileri dervişlere aiddi. 

Tefsiri teberrükil.tı güllerden birisi ıg 

köşeli olup şeyhe malısus bulunmaktaydı. Bir de 
24 köşelisini gördüktü ki, bunun hangi yol ve 
kola aid, kimin ictilıadı olduğunu bilmiyoruz .. 
Hasan Kaşif Yıldırım'dan da tatmin edici 
bilgi edinemedik. 

Mühr-i Süleyman'ın 8 köşelisi 7 kat sema 
+Arş ü Kürsiye ve 6 köşelisi de "Hayy, Kayyılm, 
Ferd, Vahid,Elıad, Kuddus "esma-i sıfatıyye 

ve tabakat-ı semaya işaret olduğu İ.G. Erkmen
kuloğlu tarafından bize bildirilmiş bulunuyor. 

Farmasonların 1viühr-i Süleyman'ı, iki 
üçgenin tekatu'lanyla husule gelen 6 köşedir. 
"Ortasındaki . göz ezeliyyete ve menba'ı serair-i 
hilkate delalet ettiği gibi yekdiğerine girift iki niü
sellesten birinin dılıları kuvvet, hikmet, hasene 
ve diğerlerininki ise hilkat, hayat ve me~ata 
delalet eder." (Farmasonlar: s.42 İstanbul, Kar
claşlar basımevi 1951 C.R.A.) 

29 Güllerin işlemeleri, rastgele desenler de
ğildir. Tae ve gül i'mali, hem izinli olmağa, 

· hem de ta'lim olunan usule ve fatiha-han olarak 
çalışmağa, mevzu' ka'idelere bağlı olmak şart

larına tabi'dir. Fazıl-ı muhterem İ. Gavsi Beyin 
bu husustaki izahlarını telhis edersek şunları 

arzeyliyebiliriz: 

Güller 7 renk ibrişinıle ~işlenecektir. Renk
lerin ne olması gerektiği huslısunda bir ka'ide ve 
mecburiyyet yoktur. Ancak; seçilen renklerin 
tam bir insicam arzetmesi, her rengin en açığından 
en koyusuna veya en koyusundan en açığına 
derece derece varan bir sıra ve tertibe konmak 
slıretiyle bu yedi rengin ahenkle işlenınesi 
lazımdır. Yukarıda, belirttiğimiz vechile tae 
ve güllerin i'mallerinde remz edecekleri yol ve 
kolların kabul etmiş .. ' . , ve 
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Ayin ve törenlerde Tophane'deki 
Asitane-i Rumi, Sancak takımı kul
lanmadığı halde, T efsir i ve Pir-i sani
nin T asya'daki dergahlarınca ihtişamlı 
Sancak takımları teşkilatı kurulmuş bu
lunuyordu. Sancakların üzerlerinde birer· 
İsma'iliyye-i. Rumi yy e gülü dikili, etrafı 
ayat, ehadis, tasUyelerle bezelidir. T efsiri 

o Sancağını tavsife çalışalım: 
Açık yeşil Atlas (ipek) zemin. Boyu 

dış kenarda 2.16.5, eni L33m. İç kenarda 
boyu ı .So, . eni o.g6 m. Sağ köşesinde 

İsma'illiyye-i Rumiyye gülü 30 Ortada 
nakş makinasİyle rengarenk ibrişimle (tek
nik değeri az), Sülüs eelisi iki satırla: 

besmele, tevhid, tevhidle devamen "Mu-
. hammed-ün Resulu' l-lalı". Ortası kenarların
da Çihar-ı yar (fakat, E bu-Bekir, Ömer 
sol; O s m a n, AI i sağ köşelere getirilmiş 
olarak) -ı güzin hazaratının adları yazılı. 
Dış kenarlarında: "lnn el-lalıe ve melaikete
lıU yusallune alen-Nebi)ıy .. " ayeti, hiç bir 
yerde bulup duymadığımız ve bu sebeb
le de en az mahalli ve belki de Pir-i sani 
veya Tefsiri merhum tertibi olabilece
ğini düşündüğümüz : 

u~~ J~ O{L~ WJ::,. ';~j( 
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teva dışına çıkılamaz. Çıkılırsa, yol ve kolun remzi 
sayılmaz. Bu sebeble, erbabı tarafından yapılmış 
bile olsa, hem sıİılıat-ı i'malleri te'yid edilmiş, 
hem de izne mazhar kılınmış olduğunun bir 
nev'i i'Ianı mahiyyetinde olniak üzere Tae ve Ara
kiyyeler, mübarek gecelere müsadif ayinler ara 
ve sırasında Şeyhleri tarafından giydirilirdi. Kutlu 
gecelerde bunların iksası şart değil, teberrüktür. 
Nitekim icazet (hırka iksası) töreni de, inlıilal 

etmiş bir meşihat seecadesine halef iclası da böy
leydi. 

ao (Resim g) da (I Şems: şeyh, Eşrefi. 2, 3, 4) 
Eşrefi: Derviş. 5) İsma'iliyye-i Rfımiyye: şeyh, 
derviş için müşterek. ıg şu'alı olması şarttır. 

Sancaklar, üst ucu altın gibi parıldıyan ve 
içinde "Lô.ilô.he illa Allah; Mukammedün Resul uZ
lah" yazılı dökme bir ~!em, alt ucunda sivri ve u
zunca bir demir, uzun ve düzgün bir gönder ve 
sivri demir ucu yine demir yuvasına sokulmuş 
bir sancak kemeri üzerinde, kametli ve sıhhatli 

dervişler omzunda törenleri süslemeye ve daha 
ziyade insanları ilahi heyecana ve cezbeye ulaş
tirmıya hizmet ederlerdi. Sancaklar, dergahla
rın da'vetli oldukları dini ve milli toplantılarda 

"Allalzumme salli ve seltim 'ala sryyidina 
Mulzammedin salzib il-'alameti ve' l-g amameti 
ve'n-nübüvveti ve'r-risaleti." salavat-ı şerifesi, 

"N asr'ul-lalzi ve fet/zun karib ve beşşü"il
mü'ıninfıze )'a Muhammed." "lnna jetalına 
le-ke jethan. mübfna." ayat-l kerimesi ya
zılıdır. 

Sancak kalkma denilen bu toplu 
yürüyüşlerde, cumhur tarafından gür ve 
kalın sesle tekbirler, sancakta yazılı sala
vat, ilahiler, na'atler okunur, kudümlere 
vurulurdu. 

Başka yerlerde dinlediğimiz Mevlid 
salavatı arasında duymadığımız şu sala
vat-ı şerife, Tefsiri mevlid ve yetrriiş bin 
ayinlerinde mutlaka okunduğu gibi, hala 
da bütün mev lidlerde, doğum bahrinde 
pkunmaktadır; arkasından üç de Tevhid 
toplu ve sesli okunur. 
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"Allalzummf! salli ve seltim ve barik ala sry
)'idina MuhqpıTr?edin ve 'ald alihi 'adede 
e_n' am il-lah i' l-Kerim ve ifdalihi." Aslında 
"ifdal- fazlın cem'i" olan son kelime, 

ön safta (harb, sulh, asker ve hacı uğurlayıp kar
şılama, alel-itlak donanmalar, meşayih düğünle
rinde gelin alma, sünnet ettirme günü, hamam, 
meşayih ve mensılbini cenaze kaldırma ve defin
leri, devlet rica! ve ümerasının gdiş, gidişleri 
gibi arnıneyi ilgilendiren içtima'larda) kaldırılır, 
Sancak takımı içinde Kudüm, Növbe, pek 
az def'a Nefir, Topuz bulunduğu olurdu. Bu 
husfısta en mücehhez ve hareketli dergah olarak 
Tefsiri'yi bilirdik. Toplantılarda, mu'tad mey
danlara varılıncaya kadar sancak takımları ara
sında ortada K aa diri ve etrafmda Rifa'i, Sa' d i, 
N ak ş i.. meşayihi yürür ler, Du'a meydanına va
rılınca program dahilinde .tören tamamlandık

tan sonra Kadiriyye-i Rumiyye, Tefsiri meşa
yihinden, yahud müfti ve müderrisinden biri 
tarafından dua okunur, cem'iyyet dağılırdı. Sancak 
takımları, ayni suretle ve fakat biraz daha pes 
sesle Salavat ve tekbir okumalara devam ederek dö
nerlerdi. Tosya'da Ri fa' i ve Sa' di dergahlarının 
da sancak takımları vardı. Bu ihtişamlı takımların 
cezbeleri, halkta da cezbe ve hala vet, vee d yaratırdı. 
Resmi törenler için, resmi makamlar yazılı veya 
şifahi da'vetnamelerle dergahları merasime çağı
rırlardı. 

.. 
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ma'na değişikliğinin fark edilernemesi se
bebiyle "ifdal" okunagelmektedir 31 • 

Tefsiri teberrükatı içirrde N öv b e gö
rülmezdi. Rumiyye kolunda ise mü te'
addidi vardı. B1ma mukabil Selman 
yapılırdı 32• 

Tae, Gül, Sancak bakımlarından 

Tefsiri yolu, Rümiyye yoluna 33 tıpa

tıp uymamaktadır. 

31 Bu salavat-r şerifenin hususi-y-yeti olup 
olmadığını araştırması ve bildirmesini olgun ve 
bilgin yaşlımız emekli BaŞöğretmen Mehmed 
Faik Ünver'den rica etmiştik. ı285/M.ı868-g 
te'lif, r287 /lVL r87o-I, basım tarihli Vesile adlı bir 
risaledc (Osman Şemsi: İzzet Efendi l.VIatba'ası, 
l.VIahmud Paşa'da l.VIengene ham karşısı) "Evı·ad-ı şe 
rif" şerhinden istinsah edip göndermişler. "Allalıüm
me salt i ve sellinz ve bô.rik 'alô. SfJ!)'idina A1uiıammedin ve 
'alô. ô.lilzi 'ad ed e en' am i!-lô.lz el-kerzmi ve ifdalilzi ( efdalihi: 

. faz! ü faziletierin cem'i ma'nasına olmak üzere üs
tünle okunması bize daha doğru geliyor. Fak~t, 
esreyle okunmaktadır)den sonra bu salavat şöyle 
devam ve tekerrür etmektedir:.. alô. lvfürşidiiıa 

1l1ulzammedin ve 'alô. iililıi 'adede kemal il-lô.lı ve kema 
pel ik u bi-kemô.li!zi,.. 'ala Şemsi' d-dulıa A1ulzammedin 
ve 'ala ô.lilzi 'adede kemal il-lô.lı ve kema yeliku bi~kema 
lilzi ,.. 'ala Bedri'd-düca Jl1uhammedin ve 'ala iilihi 
'adede Kemal il-lô.lı ve kema J•eliku bi-Kemô.lilıi .. Nı1r 
i'l-lıüda j\tfulıammedin ve 'ala ô.lilıi 'adede Kemal il-lô.lı 

ve kema _Jieliku bi-kemô.lilıi ,Risalede şu izah da yapıl
mış :J3u salevatı sadat-ı Rifai;:;•e ve Bedevi;:;•e veKaadiri;•
ye ve Sa' di)ye su b/ı u mesada kıraat ederler. Adabı: aJ•in 
sırasmda akımursa gözler J•UmıtlujJ kemat-i ihlô.s; J'lll
nızken de alçak ses, kemal-i·'lwlıls ve i' tina ve safvet-i 
kalb liizzmdzr. Bu iidab ile okuyanlar gam, velıim, 

vesvese, kederden kurtulurlar." 

Kaadirilerinpiri Ş. Abdü'l-Kadir-i Gey
lani'nin tevhid ve şathiyyata aid "Vesile"adlı 

bir risalesi vardır. 
32 Selman, müstcsna sese·ve milıle sahib, elin

de ekseri-y-yetle "vesekiılıüm Rabbülıüm şeraben talıUra" 
"Şe!ıld-i Kerbelô.mn aşkma" .. gibi yazılar işlenmiş bir 
tas, omuzdan · beline asılı tabaklanmış derid~n 

yapılma musluklu bir kırba bulunan bir hafız ta
rafından dergahlarda, ayinlerde, meydan ve pazar
larda şerbet su, Zemzem... dağıtılınasına denirdi. 

33 Rumiyye usul ve sistemine, Tophane 
asi tanesini nazara alarak bu hükme varılmıştır. 

34 Tefsiri merhumdan kalma mektub bir 
kaynak olup olmadığı biJinıniyen ba'zı kayıdlara, 
mesmu'ata, müşahedelere, Hasan Kaşif Yıl

dırım'dan edindiğim te'yidata göre vereceğim 
ma'Jumatı bir kaç bölümde top lı ya biliriz: 

a)Dei·sler, b) Esma ve Etvar-ı seb'a, ayin, 
c) İcazet, d) Sırr-ı hilafet. 
a) lVIüriclin inabesi, resmiyyeti haizdi. 

Fakat, tören, ayin gecelerinde, şeyh· tarafından 

Fô.tilıayla Arakiyye ve hırka giydirilmesinden, 
muktedirse (Aş) ve hedaya ile müddin muka-

Ayin ve usulleri i'tibariyle de muta
bakat bulunmamaktadır. Şu halde, T ef- · 
siri usul ve sistemi için başka bir tavsif 
yapılabilip yapılamıyacağını araştırmak

lığımız iktiza edecektir 34. 

Tefsiri dergahında ve bu der
gahm son şeyhi Hafız Musa Kelim 
Efendi (doğumu: H.r28ojM.r863-4, ö
lümü: 3 Mart r 93 ı-) nin tatbikatma göre, 

bele etmesinden daha fazla hususiyyet taşımazdı. 

Yalnız, şeyh, müride dersini kelime-i tevhid 
olarak verecekse, ("fa' !em ennelıu" sunu da öğretİr 
ve söyletirdl. Bu, ilkte, böyledir. Devam, münfe
riden sadece tevhide münhasır olurdu. lVIüte'
akib derslerin "Alla/ı, Allah, Allah. )'ll Alla/ı, ya 
.Alla/ı, )'ll Alla/ı. HO.,Hıi,Hii,. ya hazret-i Hakk, ya 
Hz. Hakk, )'ll Hz. Hakk. Ya Cebbar, ya Kalz!ıar. 

)'ll Settô.r. ya Nfüzill ii ya Kalılıô.r, J'a zii'l-celô.l ii ve'l
ikram. Kerim Allalı sen Kerfm, sen Kerfm, Sen Kerfm. 
La-ilô.lzc illiil-lalı. ya Şaji,ya Kaji,ya Mu' aji, J'll Alla/ı . 
La-ilô.he illal-lalı." Başlangıçtaki tevhid de dahil: 
müretteb adedieri 95 erdir." H.Kaşif Yıldırım'
da mahfuz, yazma bir mecmu'adan. Mecmu'a 
eskice. Yazanı belli değil. Sayı tertibinde neyin 
amil olduğu tasrilı edilmemiş. Aramayla da 
öğrenemedik.) heı- müridce münferiden ikmali 
icab . ederdi. İsma'iliyYe-i Rumiyyede bu dersler 
için mektlıb vesaik görmemiştik. 

b) Mecmu'ada, her tarikatte i'tibar görmüş 
olan "Etvar-ı seb'a" ve "Esma-i seb'a" olarak ay
rıca bir şey yok. Halbuki, İsma'iliyy~-i Rumiyyede 
bunlar mevcud olduğu gibi; asıl Kaadiri 'tarika
tmınki de cariydi. 

c) Kaadiriyye "Evrad-ı Kebfr"inin metninde 
de fark görülürdü: Tefsiri dergahında (ve 
Kaşif Yıldırım'ın beyanına, müşa,hede·ve mes
mu'atımıza göre Tosya'daki Pir-isani İs ma 'il-i 
Rumi'nin kurdukları Hanekahda), "Es-salatü 
ve's-selô.mü 'alf)'ke yii Resı1l al-lalz"dan sonra "Es
saliitü ve's-selô.mü' alf)•ke yô. Sf)!)• id el-evvelfne vel-Aiıırzn" 
de katılarak okunurdu ve bu ilavenin Pir-i sani 
ce yapılmış olduğu kabul olunurdu. Tophane 
Kaadirilı anesindeyse bu kısım okunmaz ve böyle 
bir ilave tanınmazdı. 

d) Buna mukabil Tophane asitanesin
de "Evı·ad-z sagfr"in sonuna Pir-i sani'nin ilavesi 
olarak kabul edilen:: "Allalıiimmc-c'al ifdale sa
lcvatikc ebeden." ile başlayıp," ve seltim ve radi)')' 
al-lalıü 'an aslıab-i Resıll il-liilıi ec ma' zn" ile biten 
kısım müşarlinileyhe hamledilmezdi. 

Kaadiriy-ye Piri Gavs-i a'zam Ş. Muhyi· 
d- din-i Geylani'nin ma' nevi emri üzerine 
ahfadından Rama'da medfun ve Bayrarniyyeden 
intikalen Kaadiriyye Pir-isaniliğine vasıl Ş. Abd 
u'l-lah Eşref-i Rumi'nin şeyhi Hüseyin 
Afifü' d-dir. tarafından tertib olun up, Hz. 
Ga vs in ma'nevi tasvibine mazhar olan "Evrad-ı 
K eb ir" in tertibi şöyledir: 

E'uzü Besmele, Fatiha, Mülk, (3) l!ılas 
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Evrad-·ı kebir ve sagirin okunma zamamrida, 
vaktin müsa;adesi hakim olurdu. H. I~a
şif Yıldırım'ın beyamna göre de Tas
ya'daki Pir-isani dergalıında cari olan da 
buydu. Usul ve ayinlerde hiç mi mç fark 

Felak, Nas, tekrar Fatiha süreleri, Bakara süresinin 
ilk sahifesi (Müflihün'ıı kadar), ayni sürenin 
163;255·284,285. ayetleri birer, 286. ayeti (3) def'a 
Ahzab suresinin 33,56. ayetleri birer def'a tilavet 
ve sonuncu ayetini müte'akib amin. Sonra: "Al
lalıümme sa ll i ve seltim ve biirik 'ala seyyidina lvfuham
mediıı ve 'ala ali hi ve sahbihi ecma'iıı. Süblıane Rabbike 
Rabbil-'izzeti 'amma yesıfılııe ve selamün 'ale'l-mürse
line ve'l-ham.dü lil-lahi Rabbi'l-'alemiııe. "Müte'akiben 
"Es-salatü ve's-selamü 'alB_)'ke ;•ii Resul al-lah .. , selat ü 
selamın ilavesiyle sırasıyla: .. ya Nebi.Jy al-lah, ya 
Safiyy al-lah, ya Ha;•re Halk il-lah, )'ii Nılre -~Arş il
lah J•a, Emine Vahy il-lô.h, )'ii men :(ey)'enelıı"ı Al-lah, )'ii 
men şerrefelzU Al-lafı, )'ii men Kerremehı"ı Al-lah, )'ii men 
'AzzamelzU, Al-lah.;•a men 'Allemehu Al-lah,ya Seyyid el
lvfür-selin, )'ii İmam el-111iittekin, )'ii Hat em en-Nebi_;yin, 
)'ii Rahmeten lil-Alemin, )'ii Şefi' al-müznibin, )'ii .Re
sule- Rab b il-Alemin. Salevat ul-lalıi ve Melaiketihi ve 
Enbiyailzi ve Rusüliihi ve Hame/eti 'Arşihi ve cemf'i 
Halkı hi 'ala seyyidina 111uhammedin ve 'ala ali hi ve 
sahbihi ecma'in. Allahiimme salli 'ala sey)•idina .Mu
ha.mmedin 'abdike ve Nebiyyike ve Habibike ve Resı1lik 
en-Nebiy)' il-iimmiyyi ve 'ala alilıi ve salıbi/li .ve 
seltim (3) Bu son salavat.ı Şerlfenin, Pir-i sani 
Ab d u ll ah-i E ş r ef-i R ıl m !'nin ilavesi olduğu, 
"Evrad-ı sagzr" de bunu ta 'ki b eden: "Allahümme sa ll i 
'ala Sey)'idina Mulıammedin in-NebiyJ·· il-Mel'i/ıi salzib 
il-Mekamil-A'la v~l-lisan il-Fasilıi (3)"n de müşa
rünileyhin ilavesi bulunduğunu İ, Gavsi Beyden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Kerre içindeki (3) rakam
ları, metnin arasında istisnaen o kadar okunur 
olduklarını gösterir. 

"Evrad-ı sag'ir"in, ilk kısmının mürettibi 
kim olduğunu bilmiyoruz. Muhtemel olarak "Ev
rad-ı K eb ir" in mürettibidir. Tertibi şöyleydi: E'
uzu, Besmeİe, Fatiha süresi, Alızab suresinin 
56 ncı ayeti, amin, Evrad-ı Kebirde süre ve ayet
lerden sonraki "Allahiimme sa ll i ve seltim ve barik"i 
ta'kiben okunan "Sübhane Rabbike .. " "Es-salatii 
ves-selamii 'aleyke ya: "ve (3)er kerre okunan: "Alla
lıiimme sal li 'ala seyyidina lvfuhammedin 'abdike ve Nebiy
)'İke .. , Allalıiimme sal li 'ala seyyidina J\!Iuhammedin-in 
Nebiy)' il-lvfeWıi .. , .. Allalıiimme ec' al efdale salevatike 
ebeden ve enma berekatike sermeden. Ve ezka tahiy)'atike 

"jadlen ve 'adeden. 'Ala eşref il-halaik il-İnsaniyJ•eti. 
ve J\lfecma' il-Hakaik il-imaniy)'eli. Ve Tur it-tecel
liyJ•at il-ilısaniyJ•eti. Ve Melıbit il-Esrar ir-Ralımaniy
)'eti. Ve 'Arusi memleket ir-Rabbaniy)'eti. Ve Vasitati 
'ıkd in-Nebfıyzn. Ve 11iukaddimi CBJ'Ş il-J\!Iiirsel'in. Ve 
Kaaidi rekb il-enbi,ya il-miikerremin. Ve efdal il-Halkı 
ecma'in. Haamili Liva'il-izz il-a' la. ve 11ialiki ezimmct
il-mecd il-esna. Şahidi esrar il-Ezel. Ve müşalzidi 

envar is-sevabik il-iivel. Ve tercemani !isan il-kzdem 
ve lvfenba' il-'ilmi uel-Izilmi ı•el-hikemi. 111azlıari 

yoktu. Tophane'deki Pir-i sani as_itane
sindeyse Em·ad-ı kebir, civardaki meşayih-i 
Kaacliriyyenin de iştirakiyle . yalmz mü
barek bayram gecelerinde okunabilirdi. 
Diğer zamanlarda Em·ad-ı sagir okunurdu. 

sırr il-cfıdi 'l-cüz'iy)•i vel-kiilliyJ•i. Ve İnsan i 'aJ•n il-vii
cud il-'ulvi.Jyi ves-siifliyyi. Rı11ıi cesed il-kevnqni (3). 
Ve 'ayni lza)'at id-Dareyni. El-miitelı~kkıkı bi-'alii rute'b 
il-'ubıldiy)'eti vel-mütelıallıkı bi-ahlak il-ınekamat il
istifa'iy)'eti. El-Half! il-a'zami. Vel-Hab'ib il-ekremi. 
Sey)'idina Muhammed. bin 'Abd il-lafı biıı 'Abd il
Jvfuttalibi. Ve 'ala saiı- il-enbi;ya'i vel-miirseliıı. Ve 
'ala 111elaiketike vel-i11ukarrebine. Ve 'ala '!bad il
lah is-salilıfne lvfin e/ıl is-semavati ve elzl il-aradiıze. 

Küllema zekerek ez-zakir(me. Ve gafele 'an zikrik el
g4fflfıne,. Jie seltim ve radl)y al-lalıü 'an eslzabi ResUl 
il-/ahi ecma'in." ile· biterdi. Yukarda ka-ydetti ği
miz vechile bu kısım mürettibi Pir-i sani Ş. İs

ma'il-i Rumi olduğunu Tophane'deki asi
tanenin son şeyhi İsma'il Gavsi Bey bize 
bildirmişlerdi. "Es-salatü ves-selamü 'aleyke J'a Restil 
al-lah" dan sonra: "Es-selatü vesselamii . 'aleyke _J;a 
se_yyid el-evveline vel-a/ıirzıı'i de katarlardı. Bunun 
Pir-i sani Ş.İsma'il-i Rumi tarafından ilave 
huyurulmuş olduğu söylenir .• Tophane asitane
sinde bu kısım okunmazdı ve ilavenin Pir-i sanİ 
ye atfını reddederlerdi, 

·Evrad-ı kebir'in tertib ve terkibi şöyledir: 
Euzü besmele, Fatiha, lviiilk süresi, (3) İhlas, 

birer Felak, Nas, tekrar Fatiha, Bakara suresinin ilk 
salıliesi (müflihıln'a kadar) ayni sürenin 163, 255, 
284,285. ayetl~ri birer, 286. ayeti üç def'a, Alızab 
suresinin 33 ve 56. ayetleri birer defa tilavet ve 
sonuncu ayeti amin, "Allalzümme salli ve seltim ve 
bô.rik il la sey)'idiııa lvfulıaııımedin ve ala il li/ı i ve 
salıbihi ecma'iıı. Süblıane rabbike rabb il-izzeti amma 
J•esifune ve selamiiıı 'alel-111iirseliıze vel-lıamdii lil-lô./ıi 

Rabb il-alemiıze., den sonra: "Es-selatü ves-selamü 
aleyke J'a Resı/l al-lafı, .. ya Habib al-lafı, .. J•a Halll 
al-lafı,.. )'a Nebiy)1 al-lafı,.. ;•a Safiyy al-la/ı,.; 

J'a Haye halk il-lafı, .. J'a Nı/re 'Arş il-lafı, .. J•a Emini 
V alı)' il-lafı,.. )'a j\lfen ·Zey)'enelıfı Al-lah, .. J'a Jvfen 
şemfe/ıfı Al-lah,.. )'a i11en kerremelıı1 Al-lah, .. 
)'a lvfen azz;emehıl Al-lafı, ya men Allemelıfı 

Al-lah,. )'a SBJ!Yid el-11iürselin,.. J'a İmam 
müttek'in, .. J'a Hatem en-.Nebiy)•in, .. J'a Rahmeten til
alemin, .. J'a Şef!' vıl-miiznibin, .. )'a Resılle Rabb il
alemin (Tosya'daki Pir-i sani asitanesi dahil, 
Tefsiri ve Hamza baba dergahlarınca Pir-i 
sani Ş. İs ma' il-i Rum i' nin ilavesi olarak daima 
okunagelmiş bulunan; fakat, Tophane asita
n es i tarafından kabul edilmiyen: .. )'a Sey)'id el
Evvel'ine vel-alıir'in), salevat ul-lalıi ve il1elaiketilıi ve 
Enbi.J•ailıi ve Rusiiliizi ve Hame/eti 'Arşilıi ve cem'i lıal
kilıi 'ala SB)!yidiııa 1'1ulzammediıı ve 'ala alil;i ve salıbl/ı i 
ecma'iıı."Üç kerre" Allalıiimme salli 'ala SBJ:J•idina i\iu
lıammedin 'abdike ve nebi):;•ike ı·e lıabibike re resı/liken

ııebi):;• il-iimmiyyi ve 'ala ôlilıi ~·e salzbilıi ve sellim., 

EVJ·ad-ı sagir ise; Fatiha, Alızab: 56, amin, 
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Tedkiklerimiz ölçüsünde hüküm ver
mek mevki'inde kalınca kat'i bir şey 

söyliyemesek bile, T efsiri'nin Pirlik 
yolunda yürümüş olmasının pek za'if bir 
bir ihtimal alamıyacağını söyliyebiliriz. 

Gavs-i a'zamın emir ve tensib-i ma'nevileriyle 
ahfadlarından Ş. Hüseyin 'Afif ü'd-din (Ka
diri pir-i sanilerinden Ş. Abdu'l-lah Eşref-i 

Rılmi'nin mürşidi) tarafından tertib huyurulmuş 
olup bundan önce yazılan Evrad-ı kebirdeki: Alla
hümme salli ve seltim ve bô.rik 'ala seyyidina Muhammedin 
ve 'ala alihive salıbihi ecma'in. Süblıane Rabbike Rabb 
il-!İzzeti 'amma yesıjzln. Ve selamün 'al el-Mürselin. 
Vel-hamdü lillô.lıi Rab b il-ô.lemzn. den Es-salô.tü ves-se-

-lamü 'aleyke ya Resul al-lah .. ile başlayıp biten metni 
takiben (ki, son salevat-ı şerile ve müte'akıbi 

Abdu'l~lah Eşref-i Rumi'niİı, ondan sonrası da· 
İsma'il-i Rumi'nin tertib ve ilaveleri olduğu 
muhterem İsma'il . Gavsi tarafından bize 
bildirilınişti. Fakat; 1273 de Muhammed Recai 
nezaretinde İ stanbul'da Darü't-Tıba'a-i Aıni
rede taşbasması ile basılmış bulunan Ş. Abdü'l
Kadir-i Geylani ve mensublarına aid Delô.il-i 
şerifin ı6.sayfasında başlayan ve 17. sayfasının ıo. 

satırında biten metinde, Ş. İsma'il-i Rumi'ye 
.atf olunan tertib,_ az farkla mevcud olduğuna göre, 
İ. Gavsi'nin yukarıda işaret ettiğiıniz beyan
larını bir ibda' ve telfik karması olarak anlamamız 
iktiza edeceğini zannediyoruz.) : "Allalıümme-c' al 
efdale salevatike ebeden" den sonuna kadarki kısmıyle 
nihayet bulur. 

Ayinlerde toplu, müntesiplerce sessiz ve gizli 
okunan Evrad-ı şerifler, ayni besteyi her iki tarafta 
muhafaza etmişlerdi. Bestenin ve metnin topluluk 
içinde dahi bozulmasına katlanılamazdı. 

Tefsiri (ve H.KaşifYıldırım'ın beyanı
na göre Tosya'daki Rumiyye asi tanesi) ayin
leri şöyle cereyan ederdi: 

Yatsı namazından yarım sa'at önce Nakib ve 
Dedegan Sema'haneye girer, Berat, Kandil ve 
Mumları uyandırırlar (Bu ta'bir, umılmidir. Bü
tün dergahlar kullanırlardı). Mensubin, yatsı 

ezanına kadar kisvelerini giyocek gelsinler 
diye cehren salevat-ı şerife getirrneğe devam 
ederler. Yatsı ezanı okunup da şeyh Sema'
haneye girerken salevat kesilir. namaza geçilirdi. 
Namaz bitince şeyh, Post (Seccade üstüne korımuş 
geyik, elik, koyun tüylü post)una otururdu. Der
vişler de dereceleri sırasiyle yerlerini· alırlar,. hal
kalanırlardı (Muhibb ve ziyaretçi diğer şeyh ve 
dervişlere yerleri gösterilerek haleka kapanırdı 

(Oturuş halinde). Şeyh, Seyyidü'l-istigfar denen 
şu istigfar ile zikri açardı: "Estagfir ztl-lalı, estagfir 
ul-lalı, estagfir ztl-lalı el-' Azzm el-Kedm ellezi lô. 
ilô.lıe illô. Hil el-Ha)')' el-K{l)!J'zllll ve etzlbii ileyh ve ne
selüfz{i et-tevbete vcl-magfirete vel-lıidayte imıe/ııl Hiive 
et- Tevvab iir-Ralzlm. 

Sonra şeyh veya işaretiyle güzel sese ve 

Fakat, ikinci "Pir"lik, tarikat , pir-i 
asilsinin ma'nevi emr ü işareti üzerine 
iktisab olunan bir vazife telakki olunan 
turuk-ı aliyye müntesiblerince kabul olun- . 
madıkça u n va n olarak zikir ve tescil 

kıraate sahib bir zat Asım tarzıyla şu süreleri 
okurdu: 

Birer def'a JVfülk, Tekasiir, 3 def'a İhlas, birer 
def'a Fetak, Nas, Fatiha, Müflihıln'a kadar Bakara 
sılresinin ilk sahifesi, ayni sürenin ı63 ve 255, 
284, 285. ayetleri bu sonuncu ayetin "Va'jü 'anna 
vagfir leııa verhamna"sı (3) Dervişler amin dedikten · 
sonra: Ya Erham er-Rahimfne irhamna (3), Hud 
suresinin 73, Ahzab sılresinin 33,56. ayetlerini 
okur. Ahz:ab sılresinin 33· ayeti okunurken herkes 
elleriyle göğüslerini ve dizlerini sıvazlarlardı (Sı

vazlama, ayetteki ruh ve beden temizleme emrine 
ve ehl-i beyt feyzine imtisal ve du'a olsa gerek). 
Büyük veya küçük evrad, şeyh ve dervişler tara
fından okunınağa bundan sonra başlanırdı. Şeyh 
veya işaret edeceği bir zat tarafından Tevbe sılre
sinin !28. ayeti tilavet olunduktan soiıra, şeyhin 
ta'liıni vechile 8o-ıoo .kadar Besınele-i şerif cum
hılren okunurdu. Müte'akiben ·de şeyh "Este'fzii 
bil-lah fa'lem emzelıu La İla!ıe illii-llah"diye "Tevhid'e 
başlar ve haleka, şeylıin ses perdesini aşmadan ve 
bestesini bozmadan iştirak ederdi. Sonra "Allah" 
·(zat) ism-i şerifine geçilirdi. Sırasıyla "Hu",. "İl
lii-llah" "Ya Allah", Ya Allah", "Hil" esması sü
rülür ve bu sonuncu "Hil"ya geÇilirken Şeylıin 

işareti üzerine: "Sey)'alı olup şol 'alemi gezerken" 
ilahisi okunınağa başlanır ve cümleten ayak üstü 
zikre kalkılırdı. "H il" ism-i şerif i ayakta ağır 

ağır sürülürken ilalıi bitıniş olacağından Zakir
lerden biri:" Ey )'anılma sakın ralıi" ilahisine başlar 
ve bu ilalıi arasında diğer Zakirler: "Zakir olagör 
:(_akir " mısra'ına gelince şeyh: "Zô.kir"; dervişler 
de bestesiyle: "Allah Hil La ilô.lıe illal-lalı Hil" 
diye bağırırlardı. "Şakir olagör şakir" mısraında 

şeyh "Şakir"; dervişler de evvelki üzre hareket 
ettikleri gibi, "Hazır olagör hazır" ve "N azır olagör 
Nazır" mısra'ları okunurken şeyh bu kelimelere 
göre yine yüksek sesle bağırır, dervişler de yukarı
daki vechile mukabele eylerlerdi. Bu ilalıi de 
okununca şeyh kıbleye dönüp boyun kesip geriye 
adımlarla halekanın ortasına girer, yüksek sesle 
kendi başına: "Evveli Alla/ı, Alıiri Alla lı, Zô.hiri 
Allah, Batını Alla/ı" diye bağırır, dervişler de her 
Allah isıni söylemrken boyunlarını eğerek "Hıl" 
diye ağır ve uzunca mukabele ederler, sonra ağıı: 

ağır halka ile "Hil" isınine devam edilirdi. Bu 
isimde "darb"e çevrilip. bitince ağır ağır keli
me-i tevhide geçilirdi. Önce kafalar sağdan sola 
kalbe doğru sallanır, sonra zikir temamiyle kalbe 
yöneltilip "darb"e; Zakider tarafından da: "JHü
minin kalbini )'UJ'IIP arılan. Lô. ilô.lıe illtl-llalıdır ya 
nedir? "ilahisine geçilir, bu ilahiye başlanınca 

şeyh: "İlla-lla/ı"diyerek Tevhidi keserdi. Bu saf
hada Zakirierden biri na't, gazel, kaside gibi mü-
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edilmezdi. Bu i'tibarla Tefsiri'ye bu 
unvam veremiyoruz. Prensip olş.rak Pir-
lik, kabUl-i amıneye meşrı1ttu. · 

Tefsiri Caıni'i ve Tekkesi ve bunlara 
ınerhut ellietler : 

a) Cami' hizmetleri: 

I) Sela müezzinliği lazım ve mühim 
olmakla Hacı Mustafa'ya nim (Yarım) 
akçeyle Z.Ka' de. II 3 I /M. I 7 I 9 da ihdasen 
tevcih (V.K.arş. Defth. n8 Tosya), 

2) N im akçeyle muhdes ve müced
ded olarak Ahmed Halife (bu- zatın 
Tefsiri'nin oğlu Ahmed olması ihti
mali vardır.) ye Kayyiınlik tevcihi: Ni
şan-ı hümayün 27_.C.Evvel.II35/M.I723 
elimizde. 

3) imarnet ve Hit~bet: Tosya Ka
dısımn I6. Safer. II3ofM.I7I8 tarihli 
müraselesi (elimizde) ile Şeyh Hafız Hü
seyin Ef.ye tevcih. 

Bu iki cihetin merhfıma babası T ef:. 
siri'nin ferag ve müraca'atı üzerine İ2. 
C.ahar. II36/M.ı724 de tevcih edilmiş 
olduğunu gösteren bir arz-ı hal kaydı 

(Bv. arş. Cevdet Evkaf Deft.4.s.3957 ba
lası Hatt-ı hümayünla müveşŞahdır). 

nasib güftelerden seçerek güzel sesle bir "dinlenme" 
imkanı verir; ney v.s. nefesli çalgı varsa üflenir, 
şeyh de yerine dönerdi. 

Dinlenme bitince şeyh, tekrar kelime-i Tev
hide başlar, ism-i Gelale geçer, darb-ı esmaya 
girer, nakiblerin kıdemlilerinden ba'zılarına, varsa 
misafir şeyhlerden müstehiklerine "A:Je;•dan" verip 
halekayı idare ettirir, bu ismin sürülmesi bitince 
şeyh: "Allah Hu" diye yine "lfı1" ismine geçip bir 
kaç def'a Hıl dedikten sonra, sesler boğazdan 
çıkınak suretiyle "Darb7ı esma"; sonra da şeyhin: 
"Kalbi" diye bağırmasıyla "inler gibi" devam 
edilir. Bu da bitince "Pervaneler şem' a yanar" ilahi
siyle "Devran" a geçilir ve devranda "Hu" dan 
"Hayy"e geçilerek devran yapılırdı. Devran, Ha)y 
ismi yüksek sesle okunarak haleka halinde soldan 
sağa uzun adınılı yürüyüş şeklinde dönüşti.ir. 

Bu. sırada vecd artıp halavet çağalınca şeyh: 

"Bedevf." diye bağırır ve bu ta'lim üzerine sağ 

eller, sağındakinin sağ omuzuna gelmek şartİyle 

halekadakiler soldan sağa dönerken şeyh de "Ku
tubhane"de zikri idare eylerdi. Bu arada Zakirler 
Salat ü selamları nihayetine kadar okurlar, şeyh: 
"vel-hamdii lil-lahi Rabb il-alemin" der ve halka
dakiler yerlerine dönerler du'a edilir, ayin bi
terdi (Du'adan önce ba'zan: "Has bi Rabbi cell 
al-lah, ma fi kalb'i gayr uZ-lah, Nzlr-i i'1uhammed 
Salt al-lah, Lô. İf(ıhe illa-llah"' yahud "Ent el-hfidi 

Berat'ın bu tarihe. kadar gecikmiş olması 
ihtimalini düşündürüyor. 

4) Ders-i amlık-V aiz lik, Hatiz-ı kü-
. tüblük: Bu cihetler 22. Muharrem. I 135-

/M. I 722 Vakfiye Jıilafina ihdas edilmiş 

oldpğundan I7.R. evvel. II35/M.I722 de 
ilga olunmuştur. (V. K.arş. Kastamonu 
esas lfio sıra I246, ANADOLU: g6, 
Deft. I255, S.salis muh. IIo5). Fakat; 
20. Z. hicce. I I45/M. I 733 tarihli Ni
şan da vaiz ve ta'lim-i Kur'an ciheti de, 
diğer cihetlerle birlikte Ş. H. Hüseyin 
Ef. ye tevcih edilmiştir ki, yukarı

daki ilga keyfiyyet ve 'kaydım ibtal 
eylemektedir. Bununla beraber; yetiştiği
miş devrede bu . cihetlere aid hizmetler 
artık yok olmuŞtu. 

5) Hayır sahibierinden Hacı Mus
tafa Ef. adında ma'ruf bir zatın hayratı 
olan Seyid oğlu suyu kadim mecrası 
zamanla harab olduğu için T efsiri, kendi 
malıyla bu suyun yolunu ''tamir ve terinim" 
sonrada "Kara Pınar ve Güı-leyik nam 
mahalde cari olan suya ilhak" ve "kasaba-i 
mez-burede dört mevzi' de dört feşmrye icra ve 
ahali-i kaza ma'rifetiyle birin bina rylediği tek-

yesine icra edüp dahl icab etmez iken hal-i as
hab-ı ağrazdan ba' zı kirnesneler sekiz sene 

ent el-Hakk Leys el-Hfidi illa Hıl "yahud da" Ta 
lVIiitecelli aslıh hall, .J'a lVIiite' ali (ba'zıları Müte-
halli okurlardı) irham zülli "gibi ilaveler yapıldığı 
da olurdu.) Du'adan önce bir Aşir ve du'adan 
sonra şeyh tarafından: "Azamet-i Hudara tekbir" 
ta'lim ve teklif edilir; Aşir yalnız münasibi, tekbir 
cümle tarafından birlikte ve ayni ses toniyle oku
nur, bu üç tekbiri topluca salat ü selam ve Fati
ha-i şerife ta'kib eder, sonra hep birden ayağa 
kalkılır, kıdem sırasına göre Musafaha yapılırdı. 

Ayinlerde selman yapıldığı da olurdu. 

Tefsiri ayin sistemi, İsma'il-i Rumi 
ninkine mutabık olduğ~ ilgililerce ısrarla iddi'a 
edilmesine rağmen, Tophane asit anesinde vak
tiyle gördüklerimize asla uymamaktaydı. Tefsiri 
sisteminde yukarıya kısaca aldığımız tarz, tekti 
ve ihtisar edilmedikçe aynen İcra olunurdu. Top
hane'deyse, müte'addid usuller cariydi (ile
ride bu sistemi, Pir-i sani'nin biyografileriyle 
bir arada ayrı bir etüd halinde neşretmeyi ümid 
ediyoruz.). 

Tefsiri ve Tosya'daki Rumi dergahla
rında ayinlerde asla fark görülmiyen cihet, ila
hileri kısmındaydı. Kıymetli dostum merhum 
K e ma 1 Al tın ka ya, gerek zikir seslerini, gerek 

. ilahileri H. Kaşif Yıldırım'dan notaya ahver
diler. Onları da bu yazı sonw1da takdim edeceğiz. 

.. 
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mürurından sonra mezburlar biz ol su;ıu kat' 
ve ahar )•ere icra ederüz di_yü hiltij-ı şer' te'
addi eyledüklerin ve bu bab da canib-i şer' den 
lıuccet-i .şer' ij;ıesi olduğun bildirüb mı1cebince 

amel ol unu b Izilaf-ı şer' te' addileri men' u def'. 
olunmak babında lıükm-i Hüm4Jı1num . rica 
itıneğin bu;ıurdum ki lziikın-i şerifüm/e var
dukda -mukaddema bir def'a şer'ile görüliib 
jasl olunınl.J•an da'vasın tamam hakk-u adliizre 
muka;ı)led ve )le dinde olan huccet-i şer' -i_y)•rye 
na;:,ar idiib göresin arz oluızduğı iizre zikr 
olunan suda mezburların, alakası · olmaJ'ub 
jil-vaki' tekJ•e-i mezbı1renin kadimi malısus pe 
miistakil su;ıı iken .. dalıl ii ta' arruz itdürmryüb 
men' ii def' f!)lle_yesin ve K as ab ada medhali 
olmyanlan dalıl itdürıne.;•üb inad üzre olan
lan J'azub · bildirüb husus-ı içün tekrar emr-i 
ahir irsaline ınulıtac e_ylemi_yesin.. evasıt-ı ş. 

R. aharsenel118fM.I706(klişe: Io)Bu sudan 
evvelce kısaca bahsettik Bu ferman muh
telif bakımlardan kıymetli bir vesikadır: 
a) Tosya tarihi içinde önemli yeri olan 
Seyid oğlu suyunun asıl banisini; 
T efsir i' nin bu suyun mecrasını ta'ınir ve 
terınim, Kara pınar ve Gürleyik sula-

. rını. ilhak, dört yerde dört. ÇG_şmeye i cra 
ve birini Cami' ve tekyesine tahsiS'' eylemiş 
olduğu ve bu tahsise önce kaza alıalisi mu
vafakat etınişlerkeh- sonra mu' araza ettik
lerini, bu safhaların H. I I I 8/M. I 706 tari
hinde Divan-ı HümayÇına intikal etmiş 

bulunduğuna_ göre TeÜiri evkafının bu 
tarihlerden de evvel te's;s edilmiş olması 

iktiza edeceğini, b) T efsiri'nin bu fer
manı bizzat isteyip aldığını, kadı mari
fetiyle eserini korutamadığını, kadının 

ahali karşısında gerilemiş olduğuna ina
narak o zamanın üslılb ve te'amülüne 
göre en der olan bir beyan tarzı (ceza 
tehdidi) kullanınakla Divan-ı Hümayılnun 
Tefsiri'ye i'timad-ı malısus duyduğunu 
bize anlatmaktadır. Ferman, Ka ngr.ı 
(Çankırı) Emirü'l-Ümerasıyle Tosya Ka
dısına hitap eylemektedir (Mürur-ı :za
man hadelinin o zamana göre 8 seneelen 
veya daha az bir sü1:eden ibaretolduğunu 
da bu vesika is bat etmektedir.) 

Babası sağlığında vakfın mütevellisi · 
olan Ş ey h Hafız Hüseyin Ef, ele 
Divan-ı hümayfına şi,kayette bulunmuş ve 
evahir-i C.üla. I I3o(M. I7I8 tarihli (eli-

mizele) bir diğer fermanla yukandaki 
hüküm te'kid olunmustur . . . 

Gerek babası; gerek kendi zamanı 
devarnınca çok hareketli yaşayan ve ç a
lışan Şeyh Ha.fız Hüseyin Efendi, 
Müliarrem. II 8 I /M) 1767 (V .K.Arş. Def
tlı. I ı 26) da vefat etmiş bulunuyordu. 
~u tarihte Bedestan Du'acılığı 
ıle "Ehl-i hiref Şeyh-i seb'alığı 
oğulları Şeyh Mehmecl, İima.'il ve 
Hasan Efendilere tevcih olunmuştur. 

Bu zevatın da doğum ve ölüm yılları 
belli değildir. 

"Vazife-i mu' ayyene"li cihetlerden 
imarnet ve hitabetten Şeyh İsma'il 

. Ef. kareleşleri lehine (3. Muharrem. I I99/ 
M. I784 elimizde bulunan Nişan) feragat 
eyleıniş ve bu keyfiyet, vakfin mütevellisi 
Şeyh Mehmed Ef. tarafinelan Divan-ı 
hümayılna arz olunmuştur. Halbuki, 

· mezkılr tarihten önce tekye şeyhliğinin 

ve mütevelliliğin Şeyh Mehmed Ef. ye 
tevcih edildiğini gösteren vesika yoktur. 
Meşihatın· ve vazife-i mu'ayyenesiyle tev
liyetin (müştereki Şeyh Hasan'ın vefatı 
sebebiyle) kendisine tevcihi (Nişan: 7· C. 
Evvel.ı204/M.ı790 bizde) içinŞeyhMeh
med Ef. tarafından yapılmış bir müra
ca'atı ve bu dileğinin yerine getirilmiş 

olduğu biliniyor ise de; bu iki cihetin 
kardeşleriyle müşterek olarak ilk def'a 
hangi tarihte tevcip. olunduğu ma'lılmu-. 
muz değildir. Naib Me-hmed Sadık 

Ef. arzıyle kendisi ve kardeşleri uhdeleririe, 
"Ehl-i !tire] üzerlerine şrylı-i s eb' a"lık tevcihi 
yapılırken, tekye şeyhliğiyle tevliyetin de 
tevcih edilmiş fakat, kaydı tesbit ve 
vesikası · (berat-ni şanları) tevzi eelilmemiş 

veya edilmiş de muhafaza olunamarnış 

~ulunduğu düşünülebilir. Şerikierden Şeyh 

Isma'il (biradereş) in R. evvel. 1202 f 
M.ı787 (V.K.arş.Defth. II26) tarihli kay
da göre vefatı ve hissesinin Şeyh Meh
med Ef.ye tevcihi vuku'bulınuştur. Fa
kat, elirnizele s.Z.ka'de. ug8jM.I784 ta
~ihli bir tapu teınessükü vardır ki, Şeyh 
I s ma' i 1 Ef.nin ''bila veled" vefat ettiği 

Şeyh Mehınecl Ef.ile müşterek ve muşa' 
Saz kazasında Karmış köyü toprağın
daki tarlaların (Sülüs) üçte bir hissesi 
malılül kaldığı cihetle Şeyh Mehmed 
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Ef.ye Sakallı oğlu Osman Ağa imza
siyle verilmiştir. Şeyh İsma'il Ef.nin 
imarnet ve hi~abetten feragatı kaydındaki 
3· Muharrem. ugg{M.I784 tarihinin 

. yanlışlığı bu temessükle sabit olmaktadır. 
28.Şa'ban. I202{M.ı788 tarihli ve 

Dedeli oğlu Osman imzalı bir diğer 
tapu temessüküne göre Oduske topra
ğında Çadırcı oğlu Ali'nin tasarrufun
daki tahminen dört kilo tohum alır çel
tik tarlasının 35 Şeyh Mehmed . Ef.ye 
tefviz eylenmiş olduğundan resmi alınıp 

hakk-ı tapusu tanınmıştır. · 
Kardeşleriyle müşterek olduğu ehl~i 

hiref şeyh-i seb'alığından Şeyh Hasan 
Efendinin hissesi Z. hi cc e. I 2 20 fM. I 8o6 
(V.K.9.rş .. Defth. I I26) tarihlnde oğlu 
Şeyh Abd ü'l-Gani Efendiye tevcih 
olunmuştur. Şeyh Hasan Ef.nin sec
cadede meşihat icra edip etmediğini kat'i 
surette anlamıya imkan veren kayıd veya 
vesika bulamadık. Elde, ihticaca ne nis
bette değeri olduğunu ta'yin edemediği
miz bir borç (geri alınmış olmasına göre 
ayni zamanda ibra) senedi mevcud olup bu 

. da (tarihi: J.Z. hicce I 259· kendi mührü basılı) 
z.K a' de gurresinden mah-ı Muharrem gayesine 
kadar Tosya Tahmis-hanesinin doksan kuruş 
icarı ve ikiyüz kuruş Tahmis-hdne-i. mezku
run merbut olduğu Hanekah jukarasının it'
am-ı ta' amiyyesi bedelinden cem' an yekun iki
yüz doksan kuruş deynim olup nısıf yüz kırk 
beş kuruş ider, 45 gün va' desiyle edası müyes
serinde yedinde olan temessükümüz halds oluna. 
Imza: El-fakir Şeyh Abdü' l-Gani EJ. 45 
gün müddetle Karbey.az Osman ağa ke
fil-ün bil-maldır." denmektedir ki; bu ifade, 
Abdü'l-Gani Ef.nin seccade-nişin olma
makla beraber hisse-i iştiraklİ şeyh oldu
ğuna delalet eyler. 55I No.lı vuku'at 
zabtı (Tosya ş.s.) ndan öğrendiğimize göre 
bu zata, İmam Şeyh Abdü'l-Vehhab 
Efendi kasr-ı yedinden Na'b Mehmed 

35 Bu tarlaların hududları şöyle imiş: Deli 
Hacı, Çavuş Alemdar, Durmuş oğlu, Sa
kallı oğlu tarlaları diğerinin: Batacı. oğlu 

bağı, Karmış harkı, Kurdlu oğlu ile 
Güdek oğlu tarlaları, Diğerinin: Karmış har kı, 
Kanber Hüseyin beşe, Süleyman oğlu 

Uzun Hüseyin oğlu tarlaları. Bunlar üç 
hisse i't~bariyle yarı hissesi Şeyh Mehmed Ef. 
ye aid. 

Adil Ef. inhasiyle (2g.C.evvel.I237 fM. 
I822) imarnet tevcih edilmiştir. Abdü'l
Gani Efendinin de doğum ve ölüm 
yılları tesbit edilememiştir . 

Şeyh Mehmed Efendi, vakfin seyri 
itibariyle şahsiyyeti belirgin bir hüviyyet 
olabilmiştir. 

Elimizdeki (g.Z.Ka' de. I 22 I fM. I 807) 
bir Nişan'a göre "sulbf kebir oğlu Ahmed 
halijeye tekye şeyhliğini, diğeri Abdü~l- Veh
h d b' a da vazife-i muayyeneli vakıf müte
velliliğini ferag" ve tevcihini te' min eylediği 
gibi; "Ehl-i hirif şeyh-i s eb' alığındaki üçte 
iki hissesini de (V.K.arş.Defth.I I26) Şeyh 

Ahmed, Abdü'l-Halim ve Abdü'l
Vehhdb adlarındaki oğullarına ferag ve tev
cihini" te'min eyleiniştir. 

Abdü'l- Vehhab Efendinin elimizde 
bulunan Şevval. I248jM.I833 tarihli bir 
temessüke göre Kafir dağı 36 Karako
lunda tahminen 3 kile tohum alır vakıf 

tarlayı mütevelli sıfatiyle satmiş olduğu 

anlaşılıyor ki hakkında daha başka bilgi
miz yoktur. 

36 Ruznamçe kayıd sılretlerindı:n ba'zıhi
rında yalıüz "Sanid", bu gün "Harsand"dır 

Gavurdağı (Kafir, Kiifılr depesi)nin budud
ları daimıı.. şehirliyle Berçin ve Ekincik köyleri 
arasında ihtilaf mevzıl'u olur. Mahkemeler, ri
vayet şahidierinin hiç bir zaman hakikat oJmayan 
beyanlarından başka delil bulamazlar. Halbuki, 
tapu emlak ve vakıf eski · tahrir defterlerinde, 
vakıf kayıdlarında bu dağın ve eııısali yaylahların 
parça parça veya bütünüyle tahsis olundukli;lrı.köy; 
aşiret ve mahaller yazılıdır. Fakat, edimlip ibraz 
oluıımaz. Defterlerde Kafir depesi, Hiusanid 
cema'atine tahsis edilmiş görünür. Ancak, budud
ları sarili bir surette gösterilıneıniştir. Bununla 
beraber, Tefsiri ailesi metrılkatı arasında, hayli 
işlek ta'lik yaziyle, Ali kurna .kağıdına yazılmış, 
tarihsiz üç izah bulduk : · 

1 "Kdfir depesi dimekle ma'ruf olan yerlerin 
hududu: bir taraf Har s and mezarlığı bir taraf Kal' a, 
yukarı taraf Naldöken (Dökdn) ve bir taraf. 

· K ise der esidir." 
2 "Har sa n d mezarlığı, SaraJ•czk harkı, K Ö· 

sen pınar, Kuz-(Koz) pınar." 
3 Harsand mezarlık ve bir taraf bağazı ve bir 

taraf Kise deresi dimekle ma'ruf olan yerlerin ta'şir ve 
resimlerin alagelmişler iken ba' zı kirnesneler dalzl ii 
taaıntz etmekle." 

Ayni kiiğıc\ üzerindeki işbu notlardan üçün
cüsü anlatıyor ki, şeyhlerden biri tarafından, 

ma'rılz kalınan müdaheleyi önlemek için resmi 
bir. müracaat hazırlığıdır. Bu yöndendir ki, ihti
caca değer kazanmaktadır. 

I6 
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Abdü'l-Halim Efendi ise Z. hicce. 
I22IjM.I807 (V.K..arş.Defth. II26) ta
rihli bir kayda göre, diğer kardeşleriyle 

müşterek olmak üzere Bedestan Du'
acılığından faydalanmış olup, başkaca 

ma'lfrmat edinilememiştir. Bu ikisinin de 
secca.de- nişin şeyh olmadıkları kana'ati 
doğmaktadır. 

Seccade-nişin Ş ey h Ahmed Efendi
ye gelinc·e: Vakfın inkişafında, kayrtakla
rının korunup büyütülmesinde emeği ve
rimli olmuştur, denebilir. Bu cümleden 
olarak: 7.Şa'ban.I263jM.I847 tarihli bir 
tahrirat (Bv.arş. Cevdet Evkaf, sıra 23336), 
post-nişini olduğu dergah ta'aıniyyesine 

tahsis olunan 20 kil e pirincin To sya kile
siyle verilmesini tebliğ sadedinde olduğu 
gibi; C.Evvel.I265jM. I849 tarihli bir 
arz-ı hal (ayni yer ve kategori: 242I5 sıra 
No.) de, ta'amiyye hakkındadır. Tapu 
Kadastro kuyud-ı atika arşivinde Kangrı 
Tapu: 5 78/300 deft, sayfa I I 5 Visale 
kaydı da bu zatın teşebbüsünü anlatmak~ 
tır. Bu resmi kayıdlar dışında elimizde bu 
gün vesika değeri kazanmış, I2.Z.Ka'de. 
I256jM.I84o tarihli, bir mektup da var 
ki; Tasyalı tabib Hakim Hanım mührünü 
ve imzasında da Fatıma adını ihtiva 
etmekte; Tosya'da Çerkez Oğlundan 
alınan bağı "bir miinasebette bakub lıayır

lıs1:J'la Jürulıt idüb parasını bir yere bağlayub 
hayratları idare idüb battat ittiirmiyesiz siz
ler ra'na bulursanı;:. .. " ta'limatını muhtevi 
bul~nmaktadır. Dergahın ne böyle bir 
bağı, ne de vakıf parası buluİıduğl:mu, 
sedeline kadar işitıniş değildik. 

' Şeyh Ahmed Selahi .Efendinin 
de doğum ve ölüm tari!ıleri bilinmemek
tedir. Fakat; merkadi Tefsiri Cami'i 
iç kapısı sağında ve sandukalıdır. Eliınizde 
bulunan ve Tosya malsandığından, mu
hassas yüz kuruş ta'amiyyeyi almış oldu
ğuna dair bir makbuz (Tarih:65jM.r849 
Mayıs ayı) daki mühründe: "Luif-i Hakk 
ola kd.ji es-sCJ:J'id Ahmed Seldizi ,, (Ta'lik 
yazısı) yazılıdır. 

Bu zatı, Şeyh Abdü'l-Kadir Efendi 
ta'kib etmiştir. Babasının vefatı ve kendi
sinin seecadeye oturuşu tarihleri, doğumu 
tarihi belli değilse ele elimizde bul u nan 
üç mektupta sırasiyle I27(?), 7· Şa'ban. 

r28I /M. I864 tarih_lerinde "Ed-Ddi Es
Seyyid Şey/ı Abdü' l-K adir Post-Nişin-i TOS)'evi 
lzanekalz-ı mezbıJ.r" mevcuddur. Tosya Şer
iyye mahkemesi mahfuz sicillerinden 6oi 
No.lısında (Kastamonu müzesi) da I5.Z. 
Ka' de. I28I JM. I865 de Seccade-nişin ol
duğu yazılıdır. Tefsiri vakfi kayıdla

rından (V.K.arş.Kastamoni esas IO/I s. 
N o. 2 I 40) biri, bu zat adına fuzulen ve 
mükerreren yapılmıştır. 

Torunu Hasan Kaşif'ten getirtti
ğiriz nüfus kütüğü kopyasında Şeyh 

AbdÜl-Kadir Ef.nin .ölüm tarihi IS 
Mart. I 2 97 f M. I 88 I olarak yazılıdır. 

Kabri babası yanında ve sandukalı
dır, Yerine büyük oğlu Şeyh Ahmed 
Ef. (Doğumu I277/M.I86o-I, ölümü I6. 
Teşrin-i evvel. I 32 I jM. I 905) geçmiştir. 
Anası adı Emine, oğullannın adları 

Mustafa İhsan (deliye yakın Behlülce, 
doğumu: Rumi I307/M.r8gı.; ölümü r5. 
Kanun-ı evvel. I 32 I JM. I 906); diğer oğlu 

Mehmed Muhyi'd.:Din Ef. (doğumu 

R:r3I I jM.I895, ölümü 27 jr I /I943 dep.,. 
remde)dir. Kızı Sa' ide hamının doğum 
tarihini bilıniyoruz. Ölümü 23/5/I940 da 
vuku'bulmuştur. Şeyh Ahmed Ef.nin 
karısı ve bu çocukların anaları E mi n e 
Hanım Mart. I326jM.Igio da ölmüştür. 
Şeyh Ahmed Ef. kimya, simya, cifir 
ilim ve tecrübeleriyle çok uğraşmış bir 
zat idi. Ahlakı ve kemali, ilahi aşkta şid
deti dile gelmiş olduğu söylenirdi. 

V efatında meşihat, ortanca kardeşi Şeyh 
Musa (Kelim) Ef.ye (doğ. I28ojM.I863-
4, ölümü 3/3/I93I) bil-intihab tevcih 
edilmiştir. Cami imarnet. ve hi tabetini 
yapardı. Aşkı, safveti, iyi huyları, medeni 
ve içtimai hamle ve cesaretleri, şefkatı ve 
gayet kuvvetli zeka ve hafızası vardı. 

Tosya Namaz-gah hadisesinde bu yüz
den ta'kibata uğramıştı. Du'a-gfrlukla 
ehl-i hiref meşihatını, Ahi babalığını, 

Bedestan ve İplik pazarı Du'acılığını ve 
İ plik V ezzanlığını, b; r aralık mahkeme ve 
idare · meclisi a'zalıklarını ifa etmiş ol
duğunu hatırlıyoruz, fakat tarihlerini bil
mıyoruz. 

Gençliği taşkın bir aşk ve döğüşken 
hal ile geçen Şeyh Hafız M usa K elim 
Ef., zamanın kutbu diye anılan merhum 
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büyük Müfti Halil Hilmi Ef.nin ortan
ca kızı Zeliha Hanımla evlenmiş, bu 
izdivaç, soı:_ıra iktisab eylediği hal-i kemali 
çabuk ve kolay bulmasına hizmet eyle
miştir. Bu izdivacın mahsulü olan Emine 
ve Şerife adlı iki kızı hayatta değillerdir. 
Emine Hanım ortancaları ve çok cez
beliydi (Bu ocağın çocuklarından birinin 
mutlaka cezbeli, Behlülce olduğu Kandı
ra Vergi me'murlarından Tosyalı İbeç 
oğlu İbrahim Candaş tarafından an
latılmıştı.) Hasan Kaşif (C~mi'in bu 
günkü imam ve hatibi) ağabeyleri (doğu
mu: I3I5{M.I897-8) hayat ve ~ıhhatte
dir. Teyze-zadesi ve Bardak- zade 
Hafız Ahmed (Türk musikisinin her 
kısmında fevkalade behresi, tegannide 
i'caz-karlık bahş eden gırtlak- san'atı, 

gür, davud·i sesi, usul ve makamlara ha
kimiyyeti şayan-ı gıbta ve hayretti.) 
Ef. nin ikinci kızı Emine Hanımla 

evlenmiş, ve bu saliha kadından beş kızı 
olmuştur. 

Şeyh Abdü'l-Kadir Ef.nin üçüncü 
ve en küçük oğlu Halil İbrahim Ef. 
(doğumu I 28 I JM. I 864-5, ölümü 3 I /3/ 
I939), bir ilkokul muallimi iken gözlerine 
hastalık gelmiş, tamarnİyle kör halde mes
leğinden ve gelirinden mahrum, evde 
mahbus yaşamış, fakirliğe düşmüş, büyük 
Şeyh Musa Ef. ile kendi karısı Safiye 
hamının ailesi ve diğer şefkat, harniyyet 
erbabının yardımlariyle ikmal~i enfas .ey
lemiştir. Ziya (doğumu I322/M I904-5), 
Abdü'l-Kadir (doğumu I324/M.Igo6-7) 
adlarındaki iki oğlu hayat ve sıhhatte

dirler. 

Gerek Şeyh Ahmed ve Musa, 
gerek Muallim Halil Efendilerin za
manları bilgilerini edinmiş, bu arada med
rese tahsili görmüş oldukları muhakkak
tır. Fakat; icazetnamelerini bulamadık. 

Belki, almamışlardır. Bu noktada Kaa
diri meşayihinin icazetnameleri ile def
nedilegeldiklerini ve bu hususun her hangi 
bir sebeble yapılamaması halinde Mürşidi 
olan Şeyhe iadesi şart bulunduğunu ha
tırlamalıyız. 

Tekye ve munzam ellietleri 

b) Şeyhlik : Tefsiri'den sonra Ş.H. 

Hüseyin37 Efendiye (2o.Z.lıicce. I I45 
/M.I733 Nişan); 

37 Her tarikat dergahının bir müratebe 
ve hizmet ·kadrosu olurdu. Müratebe kadrosunun 
ilk kademesini Mürid-Derviş, son kademesini 
de Şeyh teşkil ederdi. Bunların dışında bir de 
Jvfuhibb vardı. Muhibb, henüz niyyetinde sami
miliği, kaabiliyetinde kifayeti belli olmamış ve fa
kat tarikate intisaba. arzu göstermiş veya ayinlere 
katılagelmiş kimselerdi. Tedkik ve tecrübe 

. devresi başarıyle sona ermedikçe asıl kadroya 
giremezlerdi. Fakat, devamda serbesttiler. Bir 
muhibbin asıl kadroya girişi, alıvalinde salalım 

-hata payı haric-,daimi olması şartına bağlıydı. 

Bu devrede şeyh, kendisine tariki usulüne göre 
hazırlık vazifeleri verir ve gerek kendisine, gerek 
muhibbe vuku'bulacak ma'nevi tebliğleri ve 
.muhibbin kazanabildiği feyzin inabesini haklı 
kılmasını beklerdi. Şahsi ilgi ve sevgi, bu hususta 
müessir .olmazdı; olmamalıydı. İnabe, Erba' in 
içindeki ayinler sırasında, şeyhin ve muhibbin 
onbeşer günlük oruçlarının sonunda yapılırdı. 

Erba'in devresi inabe için şart değildi amma, 
efdal sayılırdı. İnabe gecesinde şeyhe biy'at eder, 
şeyh tarafından da Arakiyye si, varsa Hırkası 
giydirilirdi. Müridin iktidarı varsa şeyh de dahil 
olduğu halde yetiştiricilerille münasip hediyye
ler verirdi. Biy'at merasiminde Muhibbin, islami 
usulde ele!. üstünde terbiyyesini şeyhine kayıtsız 
ve şartsız teslim ettiği kabul olunuidu. Artık 

mürid, nefsini ·ve iradesini temamen şeyhinin emr 
ü murakab~sine bırakmış, . tarikın buyruğu olan 
ölçüde ittika'yı te'ahhüd etmiş olur ve buna 
dikkati derecesine göre ma'nevi feyze irerdi. 
Müridlik dersleri bundan sonra başlardı. Bu 
bağlantının asıl hedefi, iki Aıemde şeyh ile mü
ridin birbirine yardım misakı akdetmeleriydi. 
Şartiyse, tarikatın en ince teferru'atına dahi i'ti
bar ve ri'ayetti. Mürid, hudus ve ma'na alemlerin
de gördüklerini yalnız şeyhine anlatır, müsa'adesi 
olmadan kimseye söylemez ve bu meşhudatın 

şeyhinin çıkardığı neticeye göre yaptığı telkinleri 
dikkat ve i'tinayla tatbik ederdi. Muhibblik dev
rinden i'tibaren bütün telkinler, Tevhid'e Allahı 
ve bütün Varları Allahda birierne esasına bağ
lanırdı. Canlı, cansız her şey, tevhid sebebiyle 
Allahın zuhılr'u olunca, ihtiram, ihtimam, yar
dım ve ikrama layık olurdu. Hırstan ve başkalarını 
zarariandıran ef'al ve mesa'iden kaçınmak şartİyle 
dünya için çalışmak da elzemdi. İstekler edinile-
mezse, Tevekkül'e dayanmalıydı. . 

Bu yoldan gidilerek, İnsanlığın, Allahın 
rahm ü şefekat ve keremine nail olabilmesi için, 
bu sıfatiariyle huylaşmış olması lazım geldiği an
latılmak istenir; insani ahlak ve islami vazifeler 
öğretilir; içtimai tesanüd ve yardımlaşma dü
şüncesi yaratılır ve yayılırdı. Iviüridlik devresi, 
Hilafet devresine kadar uzayan tefeyyüz merha
Iesiydi. Bu merhale, müridin kendisinden geçip, 
her şeyini Allahın ve malılllkatının hizmet ve 

.. 
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c) Ahi babalık 38 : Sofçu ve de b bag 
esnafı şeyhliği ve Ahi babalığı (6. Receb. 
I I 30 fM. I 7 I 8 Klişe: I I) ve berber, semerci 
esnafları şeyhliği H. I I 66fM. I 7 52-8: V .K. 
arş. Defth. II 30) .ve timurcı (Demirci), 
boyacılar esnafları Şeyhlig-i (Şevval. I I 68 

lıayrına vakf etmesi, verilen dersleri bitirmesi, 
Hilafet verilmesiyle sona erer. Fakat bundan son
raki vazifeleri daha da çoğalırdı. Mulıibb ve inürid 
yetiştirmekle de' mükellef olurlardı. Dergalı, Hal
vet (ayirtlerden önce ve sonra ceriıa'atin toplanma 
ve dinlenme odası ki, semt ve sokak erkeklerinin 
diğer zamanlarda da gece toplantıları, sohbetleri 
orada yapılırdı.) bahçe, mutbak hizmetlerini yap
mak vazifesi, M u lı i b b ve Mü ri dlere verilir di. 
İş tevzi'ini şeybin tasvibini alarak Ça vuş De de 
yapardı. KontrolÜ de ona ve mu'avinine aiddi. 
Müridier arasında kıdem cari idi. Tefeyyüzü 
i'tibariyle kıdeınsizlerin kıdenılileri geçmesi caizdi 
Fakat, bunu şeyh tensib ve emredebilirdi. inabey
le tarikate intisabı kabul· edilen mulıibb, şey

bin elini öperek, şükranını göstereceği gibi, üst 
mertebedekilerle kıdemli dervişlerin ellerini de 
öperek ilıtiramını anlatmalıydı. Bütün bu me
rasim, bir iç otoriteyi temsil ederdi. Bu otoritenin 
kökü, tarikat an'anesine dayanırdı. Baş mümessili 
ise Şeyh idi. Şeylıin icra vasıtası da Çavuş Dede 
idi. Adab ve erkana aykırı bulduğu her fi'il ve 
hali men' etmeğe, hatta halkadan bi_r kimseyi zikir 
sırasında bile çıkarınağa yetkiliydi. Ayin ve tören
lerde intizamı te' sis ve idameye me' m ur ve mecbur
dular. Bunları müridierin yetişkin, dikkatli ve 
üst dereceye layık kıdemlileri içlerinden şeyh 

seçerdi. Bir de mu'avini olur, kendisine yardım 
ederdi. Ayrıca Nakibler ve mu'avinleri bulunur 
·ve bunlar da muhtelif hizmetleri ifa eylerler, 
elbise ve ayakkabı gibi emanetleri muhafaza; 
lıalvette cema'ate kahve, su ikram ederlerdi. Tür
bedarlık, yalnız türbenin hizmetine, temizliğine 

bakan yaşlı, kıdemli ve gönüllü vazife gören bir 
müntesib olurdu. Sonra Zakirler, bunlardan 
üstte de Zakir başılar gelirdi. Bunlar, Kur'an, 
ilahi, na't v.s. gibi ayinde vecid vf! halavet artırıcı 
şeyler. okurlar dı. Müntesib iseler, dereceleri şeylı
ten sonra gelirdi. 

Şeyh: Dergalı mensublarının tarikat müra
tebesi i'tibariyle başı, mürebbisi ve mürşidiydi. 

Tefsiri dergahında şeylılik, irsiydi. Kaydı 

lıayatlaydı. Şeylıin ekber, asialı ve erşed ·evladı 
seecadeye geçerdi. Bu vasıfların mevcudiyyetini 
imtihan gibi ~sıillerle isbat etmeye lüzum görül
mez, bu vasıfları haiz bilinmek yeterdi. H. Kaşif 
Yıldırım, bu usıilü Kaadiriyyenin Koç koluyla 
olan aHikalarına lıamletmekte; ba'zı kayıdlar ise 
elde bulunınıyan T efsirl valfiyesinin şartı olarak 
göstermektedir. Anlaşılıyor ki, Tefsiri'yle halef
Ierinin meşilıat icazetnamelerini bulamayışımızın 
baş sebebi, bu veraset usıilüdür. Belki İsma'i
liyye-i Rılmiyye kolu meşayilıinin, icazetname-

M.I755: Defth; I I:ı7) ve demirci, semerci, 
boyacılar (kır kb eş ·· seıie evvel boyacılık 

ta:rnamen Rum ve Ermenilerdeydi. Birinci 
umumi harp ve · Lozan muahedesi gere
ğince yapılan mübadele neticesindeTürk
lere geçti.) "Ehl-i hiref şeyh-i seb'a ve 

leriyle birlikte definleri de başka bir amil ol
muştur. 

Hilafet: 
Tefsiri dergahından mücaz Halifeler 

hakkında hiç bir kayıd ve vesika bulmadık. Hila- . 
fet töreninin neden ibaret olduğu hakkında da · 
bilgimiz yoktur. Fakat, icazete müstelıikk olanlara 
tevdi'i mu'tad Sırr-ı Hilil.fetin "La Mevcfide 
illa Hı1" olduğu yukarıda sözü geçen mecmu'ada 
yazılıdır. Bunun ma'nası, Allahtan başka mevdid 
yoktur, demektir ki, müride yapılan telkin ve 
terbiyenin bu esasdan gelme olduğu şüblıe götür
mez. Bununla beraber Esrna-i Hilafet-i Kaadiriy
yedeki: "Kahhô.r"; İsma'il-i Rümiyyedeki:ra Nılr, 
ya Baszr, ya Allah"; Eşrefiyyedeki : "ra Ha bir'ya 
ftayyum, ya zil-Celali vel-ikram"; alel-itlak Kaadiriy
riyyedeki: ra Hayy, ya Kayyum, ya zil-Celô.li vet
ikram (Malıasal-ı ömrüm: gayri matbu, İ stan
bul'da Tophane'deki Kaadirilıane-i İsıiıa'il-i 
Rum i asitane-i meşayilıinden Meclis-i ;ı:neşayih 

reis-i merhum Seyyid Alımed Mulıyiddin Ef. 
İs ma' i I G av s i nin dedeleri. Eser de kendi
lerinde mahfılzdur. sahife: 319 ve 320) Hilafet 
sırlariyle bu kaydın mutahakatsızlığı derhal dik
kati çekmektedir. 

Tefsiri mahfüzatı arasında bulduğumuzdan 
yukarıda bahs ettiğimiz mecmu'ada şöyle bir ka
yıd daha vardı: 

"La ilahe ili-Allah. Mukammedün Resul uZ-lah, 
Ebu Bekiri's-Sıddık, Ömer ibni'l-Hattab, Osman İbn-i 
Affan, Albıy ibni-i ebi-Talib ve İmaman-ı düvazde., 
'nin 12 şer ('Aralı) harfli oldukları yazılmış ve 
bununla galiba 12 sayısının (12 İmam, 12 ana 
tarikat, Peygamberin doğumunun birinci Rebi 
ayının 12 sine rastlayışı gibi .. ) bir mübecceliyyet 
işareti saymak istemişlerdir. 

Ayinlerde görülen aletler: 
Bunlar üç grupta toplanabilir. a) Musiki 

için: Ney, nısfiye, pek az da keman, kudüm, nefir. 
b) Şiş: Rifa'ilere malısus olmakla beraber, Tefsiri 
ayinlerinde kullanıldığı olurdu. Hatta merhum 
Ş.Alımed Ef.nin idare ettiği bir ayinde Halim 
Baba-zade Hafız Galib Ef. tarafından kulla
nılmış, Şiş çıkmamış ve bunun ihlası kaybetmek
ten ileri geldiğini anlayan şeyh tarafından İlıtar 

ve itab' olunduktan sonra bizzat şeyh tarafından 
çıkarılmış, çıkmakta olan kanın kesildiği ve yarı
ğının kapandığı görülmüştür. c) Keşkül ve Teber: 
seyyalıat erbabı içindi. d) Du'alı Kemer: hamiini 
kolay vaz edemiyen gebe kadınlara harnil sırasında 
kuşatılırdı.e)Du'alı Kılıç: ayni maksad için Tosya'
daki Ş. İsma'il-i Rumi'nin bina-kerdesi Ham
marnın Arslan ağzı denen Lakar su altından 



TEFSİRİ MEVLANA MUSTAFA VE VAKIFLARI 245 

şeyh-i süfliyyeliği (C. Ahir I I72/M.I759 
V. K. arş. Defth. II27) (Şevval. II68fM. 
I755 ayni defter) Şeyh Hafız Hüseyin 
Ef. ye tecdiden tevcih" olunmuştur. 

d) Du'acılık: İplik pazarı, Be-. 
destan du' acılıkları (Z. ka' de. ıı66fM. · 
I753= V. K. arş. Defth. I I26, I I27 ... ) 
Ş.H. Hüseyin Ef. ye tevcih edilmiştir. 

Tefsiri ailesi uhdesinde ~oplanınış o
lan "cihet"ler," vuku'at kayıdlarıyle yesi
~alarına istinaden şöyle tasnif edilebilirler: 

I) Cami' hizmetleri, 
2) Dergah hizmetleri, 
3) Cami' ve Dergah müşterek hiz-

metleri, 

4). Halk ve hayır hizmetleri, 
5) Ahilik ve Esnafşeyhliği hizmetleri, 
6) Ticar~t ve san'at işleri. 

Birinci kategoride Tevliyyet, Sela müez-
·zinliği, Kayyimlik, 
İmamlık, Hatiblik; 

geçirilerek gebe ve hasta yıkanılırdı ve şifa-bahş~ 
liğine inanılırdı. Kemer, ayin ve törenlerde Şeyh 
tarafından kuşanılan, mu'ayyen usul ve şekilde, 

izinli kimselerce i'mal edilen bir tarikat kemeriydi. 
Kılıç ise, ba'zı ayetler işlenmiş, savada i'tinalı 
sfuette süslü, uzun ve eğri, yanılınıyorsak Zülfikar 
denilen sivri çift uçlu olurdu. Tefsiri dergahı 
Demirbaşları arasında bu aletlerden yalnız 

zincirli ve topuzlu şiş, kılıç, kemer, kudüm, növbe 
bulunur, ötekiler kullananlar elinde gelir ve gi~ 

derdi. 
38 "Ahi baba": Halk dilinde Ahu baba, 

Ağu baba, Ağa baba diye de söylenegelen 
Ahi babalık, eski· esnaf teşekküllerinin şeyhleriydi. 
Kırşehir'de medflin "Ahi Evran Sultan 
Mahmud ibn-i Abbas"a bağlanır. Bu zat, 
Debbagların piridir. Buzatın postunda oturanlara 
da Ahi baba ve bunların başka yerlerde mümes
sil olarak ikame edip icazet veregelilikleri zevata 
da Ahi baba vekili denirdi. "32" eski ana 
san'at işleyenleri ifade eden "32 esnaf" için de gerek 
asil, gerek vekil olan Ahi babalar, bütün meslek 
ve san'at kademelerinin en büyükleri ve merci'
leriydiler. Bunların her yerde yaşatmakla mükel
lef oldukları ada b, erkan ve an'ane Ahi Evran' a 
atf olunur. Fakat, ileride huli\.sasını vereceğiıniz 

üzere bu mesleğin kökleri Hz.· Muhammed 
(a.s.).a ve imam Ali'ye, Zerdüştiliğe, garbdeki 
koorporasyon teşkilatma vardığı rivayetleri de 
var. Bu mesleğin menşe'inden ziyade mahiyyeti 
üzerinde durup, te'sirlerini ve .devamını nazara 
alsak daha uygun olur. 

Ahi Evran'ın bütün esna1lar üzerinde 
kayıdsız hakim ve nafiz oluşunun şekil ve 

İkinci kategoride Seccade şeyhliği, Z.a
viyeçlarlık (Taamiyye); 

Üçüncü 
" 

Dördüncü 
" 

Beşinci " 

Altıncı 
" 

Sibyan mu'allimliği, 
Ders-i 'ammlık, Ha
fız-ı kütüblük, şeyh-i 

seb'alık ve süfliyyelik: · 

Du'a-güluk, İplikvez-
zaiılığı; Su. · 

Ahi babalık ve esnaf 
şeyhliği · 
Tahmis-i Kahve ve 
Sem'hane. , 

Münasebet düştükçe bu (5) katego
rideki hizmetlerin vukCı.'at kayıdlarını, ve
sikalarının hulasa veya klişelerini arz ettik. 
En ehemmiyetlisi ve tarih baklımndan 
faydalısı olduğunu sandığımız(s)ci katego
rideki Ahilik ve Esnaf meş!hatın
dan burada biraz tafsillice bahs etmek 
istiyoruz. Çünkü, muhitimizde esnaf ve 

şartlarını tedkik ve tesbit edemedik. Ancak, 
gördüğümüz müte'addid kayıd ve beratlar
da, kurduğu sistemin yaşaması için devletçe de
vanılı te'yidler, te'bidler yazılıdır. Bu zat, vakıf
larımız tarihi bakırnından da ehemmiyetlidir. 
(İstanbul'da .. B~. arş. İstikial-i Osmaniye müte
kaddim devre: esas 2. Tarilı: 676/1277-8 varak: 
!)Kırşehir Naibi Mehmed Asım Şem~ü'd~ 
Din tarafından ro.C.evvel. r3rojM. r8g2 tasdik 
tarihli Arapça vakfiyesi kayıdlı olup bunda adı 
N asrü' d-D in Ahi Evran"dır. Kırşehir ve 
Hacı Bektaş'taki gayr-i menkullerini tekye ve 
zaviyesine vakf etıniştir. Ayni defterde Türkçeye 
tercemesi de vardır. Ayni arşivde (Ticaret: Cevdet 
22.Şa'ban. r rg8fM. 1784 hüküm sureti): Kırşe
hirde medj{ın Ahi Evran zô.viyesinin zô.viyedarlanndan 
başka hiç bir kimsenin, menıalik-i Osnıaniyyedeki 
Debbag esnafina şeyh AhZ baba, Yiğit başı v.s. ta'yin 
etmemesi ve bu işlere müdahale etmemesi"ne dair bir 
eınir de vardır. 

Ahi babalar (Kırşehir'deki Ahi Evran 
zaviyesi seccade-nişinleri), bir kaç yılda bir 
adeta teftiş gezisine çıkarlar. Heinen her yere 
uğrarlar, esnaf teşekkülleri ve Ahi baba ve
killeri tarafından ihtimanıla ikram ve ihtiram 
olunur, ağırlanırlardı. Halli gelişine bırakılmış 

ihtilaflar ve mes'eleler varsa tedkik edip hükme 
bağlarlardı. Uğradıkları yerlerde mümesillleri 
yok da ehilleri varsa, icazet verip Ahi baba 
vekilliği verirler ve berat verilmesi için Divan-ı 
hümayılna arz eylerlerdi. Asıl Ahi babanın gerek 
esnafdan, gerek vekillerinden ava i d i yoktu. Sa
dece seyyahat masraflarını karşılasın diye Esnaf 
a varız sandığından yeter mikdarcia para verilirdi. 
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lonca teşekkülleri ve nizarnları meydana 
gelmesi bakırnından olmasa bile teşekkül 
ve nizamlarının . korunma ve yaşatılma

sında bu iki tarihi müessesenin rolü ve 
te'siri büyük olduğu muhak.k:aktır. 

Tefsiri'nin Ahi babalığı: 

"Ahi baba"lığın Tefsiri'ye tev
cihi muhdes olmayıp, Memi veya 
Muhyi ismindeki Sofçı esnafı Ahi ba
bamn vefatı üzerine (V.K.arş. Defth. 
III8 Tosya) Receb. rr2ojM.r7o8 tarihin
de yapılmıştır. Bu kayıtta tevcihin 
tecdiden yapılmış olduğu tasrih olun
muş bulunduğuna göre asıl tevcihin III. 
s·uı tan Ahmed'in cülus (H.r I ıs/M. 
I 703-4) u üzerine, usulen "Berat"ların 
yenilenmesi sırasında yukarıdaki kayıt ya
pılmış ve asıl tevcih bu tarihten öneeye 
rastlamış olmak lazım gelir. Fakat, malı
lili Ahi babalığa varisolduğu muhak
kaktır. 

Şeyh Hasan'ın vefatıyla mahlul 
kalan Debbag (Tabak) esnafı Ahi babalığı 
da (ayni def. R. evvel. ı r26jM.r7r4) Sofçı 
esnafı Ahi babalığıyle birlikte tevcih olun
muştur. 

Asılları elimizde bulunan 6.Receb. 
I I3ü/M.I7r8; 20.Z.Hicce.r 145/M.1733 
tarihli iki Divan-ı hümayun (Ni şan-Tez
kire)39 emrinde Tefsiri'yle oğlu Hafız 

H üseyin'e yalmz bu iki esnaf (Sofçı, 

Tabak) Şeyhliği ve Ahi babalığı tevcih 
olunmuş ve birinci vesikada bu ~ki esnaf 
meşihatiyle Ahi babalığını kendinden 
sonra tekyesinde Şeyh olanlara şart ta'
yin (bk. klişe:6) ederek, Tefsiri'ninihdası 
olmıyan bu iki müesseseyi vakfına meşrut 
kılmak becerikliliğini göstermiş ve bunun 
neticesi olarak lancaların ve şeyhlik, Ahi 
babalık müesseselerinin lağvine kadar ha
leflerine intikalini mümkün kılmıştır. Hat
ta aslı elimizde bulunan 3.R.ahar. r 202 J 
M.I]88 tarihli Beratta: Tefsiri dergel
hı Şeyhliği, Bedestan Du'acılığı, İplik 

39 Sılretleri elimizde bulunan iki Berat ile 
Tefsiri Ta'amiyesine ·:rvialiye Hazinesinden de 
tahsisler yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Tekye 
ve Zaviyeler kaldırılıncıya kadar btı" iki tahsis 
mikdannca paranın her ay Tosya Vakıflar 
me m ur 1 uğunca seccade-nişine verilegeldiğini 

biliyoruz. 

pazarı vezzanlığı (Tartıcılık), Sofçu, De
mirci, Semerci, Moytab (Kıldokuyucu) 

esnafları Ahi babalıkları da T ef si ri ah
fadında toplanmıştır. 

Ahi babalık. Esnaf meşihatı : 
Ahi babalık, fütüvvet-nameler, 

icazetnameler ferman ve beratlar, nişan 
(Divan-ı Hümayun tezkireleri) gibi bir 
haylı mehazlerden istifade suretiyle ted
kik edilegelmiş bir müessesedir. Bu mü
essesenin fikir ve meslek, meşreb ba
kimlarından mensubları hakkında ba'zı 
kana'atler de izhar edilmiştir. Menşe'ini 

Zei·düştiİiğe kadar götüre·nler, İslami, 
tasavvufi, melameti "kaynaklardan geldi
ğini kabul eyleyenler olmuştur. Bu hu
susları derinden derine incelemek ne 
plammıza dahildir, ne de imkan ve va
sıtalarimız buna kafidir. Bu makaleye 
ise asla sığmaz. Yalmz, nazari cihet
leri ışıtabilecek ve eksikleri tamamlamaya 
yardım edecek ba'zı dokümanlar v.ererek, 

. tedkik erbabına müstağni kalarnıyacakları 
hizmette bulunmak istiyoruz. Bu dokü
manlar, daha ziyade esnaf nizarniarım 
tesbit ve tavzihe yarayacaktır. Fakat, 
Alıilikle bu nizarnlar arasında bir mü
nasebet bulmak isteyecek okuyucumuza 
esas hakkında az çok fikir verebilmeğe 

de çalışacağız. Bunlar araı>ında Tosya 
Debbag (Tabak) esnafından Çoban oğ
lu Hacı Şakir'in oğlu Mustafa Efen
dinin elindeki kopye iltifata değer 40 

Tarihi r 107. Şa'ban olan bıi şece

renin ·aslı, bir "Berat"-ferman olduğu 

ve sonradan ba'zı kısımları ilave edilmiş 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer birisi 
de Kırşehir Ahi Evran post-nişini 

Seyyid Şeyh Musa Efendi tarafından, 
Tosya'yı ziyareti sırasında (H.5.C.ahar 
1234) Tefsiri post-nişini Seyyid Şeyh 
Hacı Ahmed Ef. ibn-i Ş. Mehmed 
Ef. ye verilmiş olan icazetname olup asıl 
olması i'tibariyle ihticaca salih ve mühim
dir. ·Bu vesikanın örneğini, ilahiyat Fa-

4° Kağıdı yıpranık, yazısı teknik i'tibariyle 
değersiz ve muhtevası "Haza şecere-i şerif" başlığı 
altında"Debbağana ve sair esnaflara", Kırşehir
de medfı:ın "Sultan Mahm.ud Ahi· Evran 
ibn-i Abbas"ın huyurdukları fütüvvet esasları 

ve dolayısiyle bukaynaktan gelme esnaf nizam
ları zikr edilen tasdiksiz vesika. 
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kültesi Doçentlerinden . N eş et Çağa

ta y'a vermiştik. Mumaileyh, doçentlik 
tezinde istifade etmişti. Ayrıca çevremize 
düşen esnaf nizamlarına aid müteferrik 
ba'zı kayıd örnekleri, . fotokopiler de 
vermek istiyoruz. Elimizde, bunlardan 
başka da haylı doküman kalmış ola
caktır. Yesikalara geçmeden, değerli 

müdekkik Abdül-Baki Gölpınar

lı'nın işaret ettiğimiz etüdünden (İk
tisad :!fakültesi mec. No.1-4 c. II: İslam 
ve Türk illerinde Fütüvvet teşkilatı ve kaynak
ları 1949-1950) şunları not ederek, bahsi
mize ışık vermek uygun olacaktır: 

"Ahi, Fütüvvet mesleğine girenierin şrylı

lerine denmektedir. s. 6, 7.'' 

Fütüvveti kendilerine şi' ar edinen bir top-. 
luluğun, daha Hicretin ikinci yüz yılınrta mev
cUdiyetini biliyoruz. İlk zamanlardan i'tibaren 
kendilerinin Sufilerden ayırdıklarını,Meliimilerle 
kaynaştıklarını, hattti Fütüvvetin. Mellimetiler 
tarafindan benimsendiğini, Mellimeti büyükle
rinin ayni zamanda Fütüvvet ashabından oldu
ğunu, Tabakat-ı Sujiyye sahibi A b d u ' r
R a h m a ni ' s • S ü l e m i ' nin ( H. 412 flvl. 
I02I·2) Melametiliğe aid en eski metin olan 
"Ris alet ü' l-M elametiyye" sinden anlıyoruz (s. 7) 

Mü'ellif, Kuşeyri'nin risalesinde 
Fütüvvete ayırdığı fasıldaki bazı sözleri 
istidlal ederek H aris-i M u h asi b i, Cü
neyd-i Bağdadi, Nasr-Abadi.. ba'zı 
Sufi büyüklerinin de Melametle münase
betdar olduklarını kayd (s.8) eylemekte
dir. Yetişen büyük Sufilerin, kurulan ta
rikatler pirlerinin Güneyd-i Bağdadi 
(H.297/M.909,910) ders ve terbiyesinden 
nasib ve miras almamış olanları pek az
dır. Bu nokta üzerinde durmamızın se
bebi, Tefsiri icazetnamesi (klişe:I)nde 
muhaddisler silsilesi olarak gördüğümüz 
ve ayni zamanda bir tarikat silsilesi olarak 
da telakki edebileceğimiz zevatın da 
Güneyd-i Bağdadi'den gelegen bu
lunduklarına dikkati çekmek isteyişimizdir. 
Bu izahı benimsersek, Tefsiri'de bir 
de. Melametilik aramaklığımız iktiza ede
cektir ki, Ulu köylü Mevlana Mus
tafa Ef.den Bayramilik mirası almış ola
bileceğini kaydetmekle bu ihtimali ha
tırlatmıştık. Ahi babalık tevcihi de bu 
hususu te'yid ediyor, diyebiliriz. Tefsiri'-

nin D er b e n d' de geçmiş olan menkibe
sini ve silahşörlük vasfını da i'tibara 
·alınca Fütüvvetin "S eyfi" koluyla mü
nasebetini kabul etmek mecburiyyetini du
yarız. 

Burada bir mühim nokta tebellür 
etmektedir: Fütüvve_t mevzu'u daima· 
mücerred olarak tedkik edilebilmiştir. Bu-. 
nun sebebi, kana'atimize göre, Fü tü v
vet erbabının an'anelerini meslek sırrı 
olarak muhafazada gösterdikleri · titizlik
tir. Bu sırları, titizlikten kurtulmaksızın 
kitab ve risalelerinde ele almış ayni mes
lek salikierinin açıklamalarına da imkan 
yoktu. Onlar, mesleklerinin ana prensip
lerini kıymetli ve kusursuz hediyeler ha
linde devr etmekten fazlasına gidemezler, 
tatbikatı teşrihe yanaşamazlardı. Öyle 
zannediyoruz ki, artık tarih mevzu'u 
olan esnaf teşekkülleri ni zamları, F ü tü v
vet ve Ahilik müesseselerinin birer 
müşahhas ve tatbiki sistemleriydi. Arada 
sadece "ad" değişikliği ve zamana göre 
ihtiyac ve zaruretin gösterdiği yolda usul · 
ve müeyyide İstihaleleri olmuştur. Bunlaıı 
arayıp bulmak, oldukça zor ve külfetli~ 
dir. Büyük arşivlerdeki türlü defterlerden 
başka, bu.m;;ı.ksadla çalışanların eski "Şer' 
iyye mahkemeleri mahfuz sicilleri" -üze
rinde araştırma yapmaları faydalı olur. 
Bu sicillerden . vereceğimiz vesaikin ·asıl 
değerleri, müşahhas hadiseleri ihtiva et
melerindedir. Onun içindir: ki, erbabı 

için istiğna edilemiyeceğine. yukarıda sa
rahatle işaret cür' etinde bulunduk. 

Fü tü vv et ile Ah iliğin, Alıilikle 

esnaf nizamlarının ciddi irtibatları 

olup olmadığında biz mütereddid de
ğiliz. Bir çok fermanlar, beratlar, nişan

lar, icazetnameler ve kayıdlar, ni
zamların tatbikatı, bu müesseselere aid 
kaidelerin birbirine mümtezic halde yü
rümüş ve yaşamış olduklarını göstermek
teçlir, Misal olarak yukarıda sözünü et
tiği miz "Şecere-i şerif" den ba' zı kısımları 
buraya alırsak, Ahiliğin "F ü tü ve t"ten 
ve Esnaf nizamlarının Ahilikten bir Çok 
şeyler almış olduklarında şübhe kalmaz: 

" .. Sebeb-i talırir şeri' at ve tarikat 1•e 
hakikat ve ma'rifet-i Pir-iPiran Aziz-i Azizan 
serçeşme-i sultan AM Evran şecere-i kitab budur 
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· ki .. ".. Ş ec ere-i şeriflerinde Ahi sözü Pıri Aht 
. sozune i'timad itmeyenterin üzerlerine pirleri 

lti'neti olsun ve kur u dkar (Didar) larından 

merdud olurlar ve Habib ullah Muhammed. 
el-lvfustafa ('Aleyh is-selam). nın şefa'atin
den mahrum olurlar ve pirlerinin bed-du'ası 

an/ann üzerine olsun ve her medinede mevcud 
olan debbaganjukaraları ve sair esnafan .fuka
ralan .. Ah ı Ev ran Köçeklerine ve şecere-ı 

şerijine i'timad itmeyenin ke.ndine zaran 
vardır." · 

"Ol ki yakası n kesüb bir rükün (B ör k' ün) 
alub Ocakdan redd oluna. Eğer reddolunmaz 
ise cem ı' i p.trlerin lti'neti(ni) ve bizim beddu'
amızı kabul itmiş olurlar. Pırterin taksim-i 
gureması budur ki Ahi baba Üf hisse ala. 
Muhalefet olunmaya, Kethuda iki. hisse ala. 
Muhalefet olunmaya. Yiğit-başı iki hisse ala. 
Muhalefet olunmaya ve otuz yıllık üstadlar 
ikişer hisse alalar ve yiğirmi ]ıllık üstadlar 
birer buçuk hisse atalar, muhalefet olunmaya, 
ve onbeş yıllık üstadlar birer hisse atalar, 
muhalefet . olunmaya ve on yıllık üstadiara his
senin ruh'un vireler ve sairleri bu tertib üzre 
hall i halince teselli olunuh ve tekye-niş-tn Gül
bank-i Muhammediye hazır olalar. Du'a 
eyledikte pırterin ismini ytid ideler. Gül
bank-i. Muhammedi s:ekilüb seltirnet birle 
dağılalar. Şöyle ma' lum ola ki otuz yıllık 
ve yiğirmi yıllık üstadlar önünde ellerin sal
layub söz ile mücadele ider ise yakasın kesüq; 
Börkün alub tekrar ştikirdliğe vireler. Ka
bu.! itmepecek olur ise redd oluna. Ve onbeş - . 

yıllık K alfa serkeşlik ider ise ta' zir olıinub 

tekrar ştikirdliğe vireler. Kabul itmez ise mer-
. dud oluna. Ve on yıllık K alfa serkeşlik ider ise 

ta' zir-i hakikat değeneğini vurdukdan sonra 
makramasın boğazına takub .?,tiviye kapusuna 
kurban asub yüz sürecek olur ise Üf günden 
sonra SUfU <ojv oluna. Meclis idüb ( Lonca ) 
postuna lôyık idüb ...... şe.· Ya ma<lum oluna 
ki cemi' i bilad-ı islfimiyyede lıt1nemize laJıık olan 
deri ( ... ) ve eğer muti Palamut olsa gerek. 
İstinsah edenin (P la ile Muti) arasıila-ye 
Eğer kelimesini kanştırmış olduğu anlaşı
lıyor.) ve eğer mazı ve eğer yaprak ve sair 
şeyler varid ve cümle zavvıe kapusuna 
yükterin i(n)dürüb Ahi baba ve Kethuda ve 
Yiğit-başı ve Tekye-nişin yedlerine teslim olu
na. Sonra Yiğitbaşıları cümle üstadlan da'vet 
idüb ba' dehU herkes h idrnetine gideler. Anlar 

gitdükden sonra Ahi baba ve Kethuda ve Yi
ğitbaşı ve Tekye-nişin hazar idüb Akçesin 
virsin. Sonra taksim oluna. Pırterin buyurduğu 
minval üzere üstadlar herkesin hissesin dükktinına 
ileteter . .. Herkes ha)li halince teselli olunuh 
Gü.l-bank-i· Muhammedı s:ekilüb seltirnet 
birle dağılalar. Şöyle ma' lum oluna ki sair 
diyardan gelen üstadlar keçi koyun ve oğlak ve 
sığır ve camus derilerini cem'idüb Jukaralara 
zulmidüb ziyade baha ile alurlar imiş. Allahü 
te' ala ve Resı1lün ahktim-ı şer'iyyesin icra ideler. 
K adı efendiler d de fazluhU kutbü'l-'arif ın 
Sultan Mahmud Aht Evran Pırin şe

cere-i şerif vusı1l buldukda meclis-i ·şer-i 

şeriflerine dahil oldukda şöyle takrir-i kcltim 
idüb mezburları taleb iderün didükde ol ma'
kule ( mekule) kirnesneleri meclis-i şer' a 
da' vet idüb şecere-i şerif de devr-i Ad e m' den 
berü bir ocakdan bir ocağa alınagelmiş değil

dir. Sultan Mahmud Ah ı Ev ran Piri
mizin şecere-i şerifinde mastur ve mukayyed 
olan budur ki şer-i şerife icra ideler. Kadı Ef 
ler ş ec ere-i şerife i' timad ide ler . . Gajlet olun
maya. Tahriren Ji şehr-i Şa' b ani' l-mu' azzam 
sene seb-a ve mi e ve· elf." 

Asıl metin belki bundan ibaret. Fa
kat sılret devam ediyor: 

"H aza me' ani Cem'-i debbaglar ve otuz 
iki ve sair esnafZara cümlesine nrifi' dir. Bilgit ve 
agah olgıl ki her kimse ki bu ma' natan ve bu . 
erkanlan bilmese yidüği ve is:düği haramdır. Ve 
ana şakird almak yok ve öğretmek ve başka çı
karmak haramdır. Her kim bu tarıkleri ve bu 
yolları bilmese pir-perverliği yokdur ve ştikirde 
destur vermesi reva olmayub pfrlerün la' netine 
müstehik olurlar .. Allahü a' lem bi' s~savab. Terce
man-ı tuhfet ü' d- Dünya ... Mza kitab-ıfütüvvet-i 
ehl-iErkan: kas:an Naktb oğlanlan is:erü girdük
de Köçekleri alub es-seldmü aleyküm ya talib-i . 
ehl- i ş eri' at diyüb dört kapunun selamını bu vechile 
reva ideler .. Tarikat karındaşları bir köçekyetiş
dürdiler. Erenler nazannda revan itmek mürad 
idiyorlar. Üstadlar! ne buyurursunuz. Hazır 
olan Erenler buyuralar ki ehlühU ve mahallühU 
diyüb üf kerre Allahü ekber La llahe illa-lah 
Val-lahü ekber Allahü ekber ve lil-lahi . 'l
lzamd diye/er. Andan sonra üstadların ellerin 
öpeler. Ey talihan-ı erkan-ı tartkat kas:an kim 
sual itseler tarikatın evveli nedir? cevab bu
dur ki teslimlik dür. Ba' dehı1 üstadla şakird 

mabeyninde bir 'ahid budur ki evvela · üstadla 
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Şakird hakkında nefsine emin ola. Canibeyn . 
sadakat üzre olalar. Ustad Şakirde ·beş hizmet 

. göstere: evvelki miftahı eline vire. Teslim eyle-

dükde varub dükkanı. açub cevrüb ( ı...;ı .),.7':" ) 

'çekmeğe. İkinci oldur ki sıkılıkdur. Seccade ye- . 
rine salub ri?ayet itmekdür. Uçüncü lıidmet ol
dur ki sahilikdür. Dfirdüncü hidmet budur ki 
el kavuşdurub edeble öyle duralar. Beşinci lıid-

. met oldur ki andan sonra üç gün açlık çekmekdür 
ve yalıncaklık çekmek gerekdür. Ba' dehU bin
bir gün hitamında ·sıla karann vireler. Amma 
nasib bir gün olur. On (Ol olsa gerek) güne 
yevm-i rasad dirler. Este'izü bil-lah: İnne 
Cehenneme kanet mirsaden sedakatim. Ve üs
tad Şakirdinden razı olduğı lazımdur. İcazet 
ve inabet verilüb erkan üzre ·nasıl idi? Gerekdür 
ki üstad olan üç nefes vire; cümle on nefes 
vire. Ba' dehu üstad başına üç nefes vire. Cümle 
oniki (Nefes) olur: üçü Şeri'at, üçü tarı"kat, 

üçü ma'rifetdür ve üçü hakikatdendür. Hakikat 
ma'rijet hükmündendür. Tarikat gayr haldür. 
Ş eri' at nizarn içündür. Ve dahi tarikat içinde 
üç şart vardur ki üstadlarun üç nefesi dirler. 
Ustadlar Şdkirde dirler. Biz dahi anı beyan· 
idelüm: Evvel-i nefes ki ş eri' at emrindedür., 
Şehddet kelimesine işaretdür ve şehddet -iyman 
seccadesidür. Okumak ve yazmak ile bilinmez. 
Pir-perver olup çürüklükden kurtula. İkinci 
nefes tarikatde bir ayakdan ve bir dilden şeri'

atde kalman şehddetdür. Tarikatde. el' in secca
dededür. Hakikatde ayagın ibadetde ola. Fasıl, 
Geldük sag yol kanndd.fına: Uç nefes virür. Sual 
itseler revane olun hakikat ile . . Cevab vire ki 
bi-izn il-lahi te' ala. D iseler ki nice oldun? cevab 
vire ki Erenler nazarında gök kubbe altında 
yeşil seccade üzerinde Alem-i şerff tahtında 

revane oldum, diye. Fasıl geldük sol yol kann
daşına: üç nefes dür. Sual itseler vücUdun nurı 

lıakkiyle. Cevab vire ki s em' dür. Sual itseler 
Allahı neyile izhar eyledin tarikatle. Müsliman 

. mısın? Şeri'at ( )ile. Cevab vire ki: .Amentfi, 
billahi ve Mela'iketihi .. Ah her kim 'ilmiyle 
'am il olur zikr olunan üslUb üzere c ev ab vireler. 
Tarikat erenleri meydanında hidmeti makbul 

. ' 
fokması heltil ola. Ve eğer cevab virmez ise 
çürikdür, Pire hidmet itmemişdür. Fasıl: Di
yeter ki yol ne dür ve Erkan nedür? Cevab vire 
ki Yol Ld-İlahe illal-lalı ve Erkan Mukam
medün Resul ul-lah dur. Ve dahi diseler ki 
üstada hidmet i tmek ne dür? Erenler meydanında 
süpürge çalmakdur. Dahi diseler ki süpürgeyi 

ele alub ve ortayı süpürüb andan sonra saka
lına yapışub dunnanın ma'nası oldur ki: Eren
ler meydanında . sakalım süpürge dimekdür. 
Dahi nereden geldin ve andan ne getürdün? 
Cevab oldur ki Erenler selamın getürdüm, 

· Erenler selamın alıkoydum <i~J; Jl) Cevab 
vireler. Fasıl: Diseler kiPirinden ne getürdün? 
didükde taşra çık içerü gir. Erkandan ne ge
türdün? Beş nesne nişan göricek kabul itmek 
vdcibdur. Ustad olan kirnesneden icazet dileyüb 
kapuya geçüb kalkub es-selam diye. Andan 
sonra diler ki ( didiler ki) erenler icaz~tiyle 
Pfrimiz nazarında oldun. Bu zamane gelince 

· ayağımız harama basub yalıud elimiz harama 
uzadub ya dilimiz yalan söyleyüb ya gözümüz 
harama bakub veya kulağımız haram 
işidüb siz erenler nazannda estagfir . ul-lah 

' Jöyler dilim. Estagfirullah budur, . ayagum 
estagfir. ul-lah estagfir. ul-lalı vel-hamdü 
lil-lalı ve La-ilalıe illal-lalı vallalıü ekber 
ve la-havle ve la-kuvvete (illa · billah), 
Ad.. iki dizin çeküb otura ve Nakib ica
zetiyle köçeği alub kap11:..ya geçe. Ba' dehU üstad 
Şakirdi alub ayağı üzre durub du' a kıla. An
dan sonra bir kerre elin Nakibe müstehikkini 
teslim ide. ve Nakib sofrayı eline alub Bism 

' il-lah ir-Ra/ıman ir-Rahim. Erenler, tarikat 
karındaşla,rı. Bir taam pişirmiş ve latif ve 
tahirdir; Buyurunuz. Diyeler ki ta' arnı niçün 
eyledün? Revanım içün, dahi Allalı nzası 
içün ejledüm, Ld-İlahe ·illal-lah. Biz de Al
lah içün diye Nakib sofrayı devşiriib ta' am ye
dükten ( vendükten) sonra du' a ide. Resulün 

. ruhı içün ve cümle e/ıl-i iman ru/ıijçün V~ 
Pddişalıumuz seldmetiyçün du' ri idüb kabul, 
mübarek olsun, diyeler, ve o mahatden gid~ler. 
Meclisde hazır durub kimseden Hakk vardur 

' taleb eyliye. Ustad ki üç nefesdür ve üç Yol 
Anadan ve üç Yol karındaşdan ve üç Yol sol 
karındaşdan. Şöyle ki on/ iki nefesdür Yol 
Atadan, Yol karındaşdan revane ola. Taleb 
işareti ve sözine göster Pirden ne guna görür 
ise. Yüzleri ak ve üstadları ruhsat-ı tahirler
den olan kiınesneyi rahmet-i pak eylediler. 
Eğer üstadımız bir gez eli eline alub erkan-ı . 
rumuz göstere ve karındaşma J..;Ju' all im ide
ler. Çürük olan kiınesne na pakdur. Kendüsün 

Pir-perverde erkan olmayınca muş c_,.~.;. _y) ol

mak, tarikat içinde olmayan lokmasın haram
dur ves-selam." 

Bu vesikanın dibace kısmında " .. sul-

.. 
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tan Ahi Evran Mahmud ibn-i'Ab

bas Aziz(~)ashab-ı hazret-i Muham

med el-Mustaf;;ı. bu din cümle çakeran 
filan aderxiiyan destegan-ı Hz. Ali A'zam 
efteh al~mütekellimin mevlana Ali yyü' d
din ve asgarahüm (yahud: Asferehüm) 
es-SeyYid Mustafa al-Aziz 'ufiyeanhü" 
denilmektedir ki, Ahi Evran Mahmud 
ibn-i Abbasın Hz. Peygamberin amu
ca zadesi ve sahabesi olduğu hakkındaki 
rivayete dayanmakta olduğu anlaşılmak-
tadır. . 

Eksik, tertibi, imlası ve muhtevası 

bozuk olmakla beraber bu vesika- Ahiliğe 
ve esnaf teşekküllerine aid ıstılahiarı 

tesbit bakımından ehemmiyetlidir. 
Şeyh Seyyid Şerif A. Muhyi'd-din 

Ef.ııin risalesinden alınan N otlar: 

Fütüvvet ve Tarikat adabı : 

Kaadiri tarikatı Pir-i sanilerinden Ş. 
İsma'il-i Rumi kolu asitanesi seccade
nişinlerinden, meclis-i meşayih re;sliğiyle 
de hizmet etıniş olan ilim ve kalem ehli. 
merhum Seyyid Şerif Ahmed Muhyi'd
d i n Ef.nin "Mijtalzu' d-dekayik Ji beyan il~ 

Jütüvveti ve' l-lzakayik" adlı eserden telhis en 
yazdıkları risaleleri (İ. Gavsi Erk
m e n k u I o ğI un da. yazma), . fütüvvetin, 
"Fütüvvetndme-i Tarfk" adı altında mensfıb 
olduğu tarikatle m'ümtezic bulunduğunu 
ifadeden sonra "şerait-i Jütüvvet" başlığıyla 
aşağı~aki izahları vermişlerdir: 

"Selif-i meşayilı Fütüvveti ağaca benzet
mişlerdir: 

"Aslı Tanrı sifatıdır. Budakları E-aliya 
sifatı, sıdk u safadır. Yaprakları Evliya sifa
tıdır. Kökü Tevlzid ve ilıldsdır. Suyu ralzmet-i 
Hudadır. Meyvesi ma'rijet ul-lalzdır. 

"Bu sifatlar ·imam Al i' de cem ol-
duğu içün (La feta illa Aliyy .. ) lzitabına 

iriş di. 
'' Fütüvvet sahibieri 7 kapıyı bağla)'a: Bu/ıl, 

kalır, hırs, Jevt-i ri_ya, halkdan kat'ı ümid, 
lzerze-abes, if' al-i şeytan. 

"7 kapı:Jiı açalar: Selza, luif, rıza, açlık, 

ümmid-i Hakk, zikr u tildvet, if' al-i Ra/ıman. 
"ve sair evsaj ki )'aramadıktan ictinab, 

herkese izzet ve lzidmet, kiiçüklere şifkat ve 
merhamet, dilşmanlara tahammül, bedlik idene 
du' a, sadat-ı ıtlema)'a hürmet, Izilaf söyleme-

mek, komşuZara iyilik, bugz ve luisedden te
vakki, sabr ü tevekkül, jdsıklardan ıraklık, 

kimsenin malına taına' itmeınek, halka menfa'
atli olmak, gazabın )'Utmak, ayba bakmamak, 
sırrı saklamak, her nerede olursa olsun Hakkı 
hazır bilmek ve huzu' ve lzuşu' da bulunmak, 
elinden ve dilinden kimseyi incitmemek. 

"Kifereye, münafık, reınmal, ştirib-i Hamr, 
delldk, delldl, çullza, kassab, cerrah, sa)')'ad, 
amel-dar, mdtra-baz layık-ı fiitüvvet olmadık
larından (Şedd) bağlanmaması hususunda cum
hUr-ı meşa)'ih ittifak itmişlerdir. 

"Sedd ve mühi-i Sedd": , . , 
"Bism il-ldhi 'al et-tahkik vel-Izamdil til

lil-ldizi 'al et-tevfik. Birinci düğüm: 

"Cebra'il aleyh is-selam. İkinci düğüm. 
"Hazret-i risalet-penah adına da üçüncü düğüm. 
Hazret-i resıU kuşağın. bir ucunu sağda7ı, bir 
ucunu soldan sokdu ve buyurdu: Ya Aliy)' 
mektubün 'ald bab il-Cenneh ·La ilaize illa
llalı M uhammedün resul-ullah. İşte buna 
Mü/ır-i Şedd dinür. Hz. Peygamber Izitam-ı 
risaletlerini tebliğ nutuklarından sonra: if dal-i 
enbiya ben' im, e} dal-i evliya Al i)')'dir, bu
yurdular. Hz. Resul ve eslzab a)'ak üzre olduk
ları halde Hz. Peygamberin ridasını seccade 
üzerine e lif (/) şeklinde uzunca kojub du' a 
itdikden sonra ridayı boynuna ko_yduğu ve 
Ali'nin karşısında eli bağlı durduğu, Hz. 
Pli)ıgamberin "Ellezfne )'ekulune · Rabbena in
nena dmenna Jagfir lena zünubena ve kd/ir' anna 
seyyi' tltina ve kına 'azab en-N ar" ayetini İnn 
ed-Diıze ind Allah il-İslam sonuna _kadar oku
dukdan sonra bo)'nundan Ridayı çıkaruh eline 
alarak: bu kuşak ol kuşakdır kim Mi'rac 
gicesi karındaşım Cebra'il belime kuşatdı ve 
beni Hakk te' ald hazretine getürdü. Ben dahi 
senin beline kuşatdun. (şeyh E b u T d l z b- i 
Jı.1 e k ki' nin Kuvvetu' l-Kulub adlı es ertnden 
naklen de: İmdi sen benim karındaşımsın 
Dün)'a ve Ahiretde." didikleri .zikrolunmak
tadır. 

~isalede "Cifne" de şöyle izah olunu
yor: 

"Fütüvvet mesleğindeki Cifneyi (pekse
med, hurma,]ağdan) tencerede hel va pişirmek ve 
ciimlqe dağıtmak, artanından Selman-ı Fa
risf'.J•e ve Hasan ve Hüse)'in'e göndermek 
sı2reti:J•le imam-ı Al i]y ilıdas itmiş dir. "Ya 
Ali_y)' seni ve sana )'aı·dım idenleri Hakk yar-
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lıgamışdır. Evladının ve ·senin Jıolunu tutan
lardan şirk gideriZmişdir ,~e ilim ile doldurul
muşdur.'' diye Hz. Peyg4mberin iltifat buyur
malarından şad olarak:' bu ikramı ve ihdası 
yapmışdır. Ashab-ı tatik ve e/ıl-i 'iifan buna 
ujmakdadırlar". 

Risalenin ikinci defteri sonunda da 
· Şeddin nasıl açılacağı anlatılınıştır: 

"Birinci düğümü tutub" Bismi Muham
med 'aleylı is-selam "diyüb Üf ilılas, bir Fatiha-i 
şerife okuya. A;arken" "lnna fetalına leke 
jethan mübfna "diye. !kinci düğümü küşadda 
'·Bismi Ci b ri l 'aleylı is-selam". l!ılas ve Fa-
tilıadan sonra "Nasrun min Allahi ve fet!ıun 
karib" yalıud'''ve esabelıüm fetlıun min Alla/ı" 
diye. Ü;üncü düğümü küşadda "Bismil-lillıi 
'al et-talıkik vel-lıamdü lil-lalıi 'al et-tevfik" 
diyüb l!ılds ve Fatihadan sonra "Nasr" sure
sini, müteakiben "La tüzig kulubena ha' de iz lıe- · 
deytena velıeb lena min ledünke ralınıete inneke 
ent el- Velılıdb" diye ve Şeddi Allalı yolunda 
kôjir ve nifs ile mücalıede, Hakka ibadet ve 
ta' at, rıza-yi llalıi i{ün emr u nelıyinde ş eri' at 
ve tarikat,.. üınur ve alıkdm ul-lalıa ittiba' 
i;ün kuşarz.ınalıdır. Şeddin Üf düğümünden biri 
elif-laın-mim sımdır ki, elif: Alla/ı, L: Cibril 
M: Muhammed 'aleylıim es-selamdır. diyor. 

Görülüyor ki, İsma'iliyye-i Ru
mi yy e kolunun irfan ve kalem ehli see
cade-nişini olan mü'ellif, fütüvvet mesleğiy
le ciddi surette ilgilenmis, bu mesleğin 
mensub bulunduğu tarikatle münasebe
tine işaret vermiştir. Tefsiri'yle mu'ak
kiblerinin Ahi babalığı da böylece İ s
ina'iliyye-i Rumiyye kolunun diğer 

bir vasfı olarak belirmektedir. Zaten Ka
adiriyye müessisinin ana ve babadan 
seyadeti haiz ve Haseneyne. müntehi 
bulunmalarıdolayısiyle Ali ibn-i Ebi-

. Talib'e ve ensaline taşkın bir muhab
betle bağlı olmaları ve bu ma'nada"Alevi" 
bulunmaları tabi'idir. Nitekim, Hasan 
Kaşif Yıldırım, bu vasıflarını bize 
açıklamış bulunuyor. 

Yine müdlif merhum,· Şedd'i ayrıca 
Jl:fa hasal-ı ö"ınrüm adlı eserinde de zik
retmekte olduğu gibi, sözünü ettiğimiz 

risaleyi de ihtiva eden mecmu'asının 4· 
defterinde "Ba'zı Kaadir0!J>e erkanı" başlı

ğıyle Ahilikte bulduğumuz islah ve tec
ziye sistemine yakın zahiri ve batıni 

seyyahat, şeyhi tarafından tura darb ve 
ta'zir sistemi mevcud oldUğunu kayd ey
lemekte ve bu arada şeyhin emr . eylediği 
seyyahatle de islah olmayanın şehirden çı
karİlacağını tasrih etmektedir ki, bu müey
yidenin tatbik kaabiliyyeti bütün şehirlinin 
bu tarikate müntesib ve erkanına ri'ayet
kar olmasiyle meşrut olmak iktiza eder. 
Bu neticeyi benimser isek, T efsir i dev
rinde Tosya'nın en az çoğunluğunun, 

Kaadiı:jyyeye müntesib bulunduğu ih
timalini kabul edebiliriz. Diğer tarikier
den bir çoğunun tarihi kayıdlara göre 
yakın asırlara · kadar To sya' da teessüs 
etmemiş olması da belki bu sebebleydi. 

Tosya'da esnaf teşkilatı : 

. Bir de Tosya'da görülen tatbikatı, 

hacı Hasan Abayın'dan ·naklen anla
talım (Bu tatbikat, esnaf teşekkülleri mev
cud bütün sana'at mensubları hakkında 
cari idi): 

Her esnaf teşekkülü, müratebeli icra 
ve murakabe uzuvlarına sahibdi: İşçi 
başı, Yiğit başı, esnaf mahfeli (meclisi), 
esnaf şeyhi, ahi ~aba. 

Bunlardan esnaf şeyhliğiyle Ahi ba
balık tamamen, ustalar mahfeli toplu 
haliyle kısmen m\lrakabe hizmeti görürler, 
işçi başı ve yiğit başı icra vazifesi yapar
lardı. 

Teşekküle mensub esnaf da kademe 
kademe idi: Çırak( eski · ta'birle şakird), 
kalfa, usta ! 

İşçi ve yiğitbaşı olabilmek için, us
talık mertebesine yükselmiş olmak, esnaf 
mahfel ustaları meclisinde söz ve re'ye 
sahib olabilmek için "başka çıkmış", kalfa 
olmuş bulunmak lazımdı. 

Çırak ( eski ta 'hiriy le : Şakird ) : 

Çocuğun bedeni ve ruhi gelişimi, çı
raklık vazifelerini yapabilecek çağa ula
şınca velisi, öğretmek istediği san'atı ya
vaş yavaş sevdirici telkinler yapİnağa baş
lar. Bir gün de hangi ustaya vermek iste
yorsa, o ustaya düşündüğünü anlatır, eğer 
iş hacmi ve ibtidai madde kifayeti, müşte
rilerinin sayısı i'tibariyle kadrosu müsa'
idse usta, çocuğu getirtir, görür. Usta da 
çağını müsaid bulursa, çıraklığa (ve ma'
nevi evladlığa) kabul edebileceğini söy-

... 
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ler. V elisi de ayni ş artlarla çocuğunu us
ta ya teslim ederdi .. Çırak, temizlik hiz
metlerinden başlıyarak, isti'dad ve kaa
biliyyeti arttıkça san'atın her kısmını ted
ricen öğrenir ve üç sene geçince tamam
lamış olur veya sayılırdı. Bu devre bitince 
ustası, esnaf yiğitbaşısına gider, çırağını 

"Başka . çıkarmak" istediğini söyler ve eh
liyyet kazandığını tesbit için şöyle bir 
sual ve c eva b geçerdi: 

Yiğitbaşı-Çırağınız san'atını öğrendi 

mi, diyanetini, islamiyyetini bilir mi, beş 
vakit namazını kılar mı, büyüklerini sa
yar mı, Hakka ri'ayeti var mı, iyilikyap
mayı sever mi? 

Usta- Evet her hususda takdire şa

yandır. 

Bundan sonra yiğitbaşı, işçibaşısı esnaf 
ustalarını mahfele da'vet eder, keyfiyyeti 
anlatırdı. Orada çırak, san'atinden, esna
fin .an'ane, adab ve erkanından imtihan 
edilir, muvaffak olunca esnaf ustalarına: 
Ne buyurursunuz, yol verelim mi? diye 

. sorulurdu. :Ustalar da eğer ahlak, etvar, 
erkan yönünden bir kusurunu görmemiş 
idiyseler "Ehlühu ve mahallühu. Ehlen 
ve sehlen" derlerdi. Bundan ~onra top
lantıda_ mevcud iseler Ahi_ baba, yok ise 
esnaf şeyh.i, o da yok ise yiğitbaşı tarafin
dan du'a okunur ve şu nasihat edilirdi: 
"Haydi oğlum. Sana yol verdik. Artık 
kalfasın. Kendi ·başına çalışacaksın. Es
naflık usul ve erkanına örrirün boyunca 
temaınİyle ri'ayet edeceksin .. "denirdi. 

Çıraklığa girebilmek için, müsli
manın dini bilgilerini edinmiş olması 

ş arttı. 

Başka çıkan çırağın iki yıi da kalfa 
olarak çalışması iktiza ederdi. Bu iki yıl 
içinde esnaf malıfetinde müzakerelerde 
söz ve kararlarda re'y sahibi olurdu. 

B(!.şka çıkan, hazır olan "Uslu"lara 
ikram, usta ile yiğitbaşıya hediye takdim 
edebileceği gibi, muktedirse kendi takdiri 
nisbetinde nzasiyle esnaf avarız sandı
ğına da para verir, yine esnaf ulu ve us
lularına Lokma da çıkarabilirdi. Fakat, 
bunların hiç biri iktidar-ı malisi müsa'id 
olmayan için mecburi değildi. 

Hediye ve lokma ikramında, kalfa 
çıkarılanın esnaf ulularının ellerini öp-

mesinde nakibliğini işçibaşı yapardı. Us
tanın da başka çıkardığı kalfasımi. mukabil 
hediye vermesi ad etti. 

Kalfalık: 

İki yıl kendisi hesabına, başka usta-' 
lar yanında haftalık ücret mukabili ça
lışmaktı. Kalfa, yanında çalıştığı ustanın 
ta'limat ve metodu dışına çıkamaz, çırak
ları ve dükkanı ustanın bulunmadığı za
manlarda idare ederdi. Kalfalık müdde
tinin, çıraklıgın geçtiği usta yanında ge
Çirilmesi de mümkindi. Fakat, başka usta 
yanı tercih olun urdu.· Çünki, ücret muka
velesinde kalfa serbest hareket edebilir, iş 
ve metod ·bakımından yeni usta yanında 
_yeni şeyler öğrenebilirdi. İki yılın dolması, 
ustalığın kazanılmasıydı. 

Ustalık: 

Çıraklık ve kalfalık devrelerinin ka-. 
panmasıyla Ustalık devri başlar. Bu 
devre, artık san'atı öğretme yetkisinin de 
başlangıcıdır . 

Esnaf mahfeli: 

Ustaların asli a'za ve kalfaların söz 
ve re'y sahibi bulunduğu bu, teşekkül, 

bir meslek ve san' at ihtisas, İstişare, tan
, zim ve kaza meclisiydi. Yiğitbaşı reislik 
ve idare ederdi. · 

Mahfelin karar ve hükümlerinin ın
fazı, yiğitbaşı ile işçibaşıya 'aiddi. 

İşçihaşı: 

Mahfel ustalan tarafından esnafın 

genç, zeki, gayretli ve nezaketli bir ustası 
işçibaşı seçilirdi. 

Yiğitbaşı: 

Mahfel ustaları tarafından yaşlı, tec
rüJ;>eli pilgili, zeki, fadul bir zat da Yiğit
başı seçilirdi. Esnafı, yiğitbaşı temsil 
ederdi. İşçibaşı yardıniçısı, da'vetçisi, İcra 
uzvuydu. Birer yıl için seçiliderdi; amma 
her yıl ayni zatların seçilmesi de caizdi. 

A varız akçesi, esnaf sandığı: 

Esnaf sandığı, teşekkülün ma'nevi 
şahsiyetine yapılmış vakıf ve bağışların, 

yılda bir hesabı görülen müessesesiydi. 
Yiğitbaşı muhafazasında ve onun m es'
uliyyeti altındaydı. Bu sandığın gelirleri 
esnaf kontrolü altında bir. deftere geçirilir, 
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geçirilen para yiğitbaşıya teslim olun urdu. 
Sandık parasından sarfiyat yapılabilmesi 
için, esnaf malıfetinin ön kararı olmalıydı. 
Sandık mu'amelatı, üzerinde en titizce 
durulan işlerdend_i. 

Sandığtn gelirleri çeşidli, çoğu şu 
nevi'lerden .·olurdu: 

a) Esnaf gayr-i menkullerinin han
latı, kira veya ecr-i misilleri, 

b) Vakıf veya vasiyet yoh~yla esnaf 
ihtiyacına tahsis olunan paralar, 

c) Esnaf Ava rı z akçe si (Başka çıkan 
şakirdlerin -kendi takdir ve rızalarıyla 
verdikleri paralar). 

d) Esnafın teşebbüsüyle yapılan Ca
mi', yol, köprü.. gibi hayır işlerine yar
dım için halkın teberru'atı. 

Sandığın masarifi de şu maksadiara 
münhasırdı: 

a) Esnaf gelir kaynaklarının ta'mir ve 
termimine, yeni gelir kaynakları· edin-· 
rneğe, 

b) Cami', yol, köprü, mekteb v.s. 
gibi hayır te'sislerinin inşa, ta'mir ve 
idamesine, 

c) Felakete uğrayarak ser~ayesiz kal
mış esnafa ribihsiz(faizsiz) sermaye, 

d) Esnafin geçinemeyecek hale düş
müş yaşlı, ma'lul, hasta ve fakirleriyle 
dışarıdan gelmiş, desteksiz kalmış fuka
raya yardım, 

. e) Bir kaç yılda bir ziyaret eden 
Kırşehir Ahi babasının ağırlama ve 
yol masarifiıı.e, 

f) Mukannen tekellif dışı devlet sal
·ması yardım işlerine, 

g) Yılda bir okutulması mu'tad 
mevZid-i şerif masarifine. 

Toyga: 

E.snafca ilkbaharda (Hmr İlyas-Hı
dır Ellez) kır gezintileri de yapılır, bunun 
adına "Toygaya gitme" denirdi. Bu gezin
tinin masrafları paylaşılarak ödenir, san
dığa dokunulmazdı. Toyga, . adeta 
Tosya'ya has bir çorbadır. Ankara'da 
da bu ad ile bir Çorba yapılır. Fakat, 
Tosya'nınkine uymaz. 

To sya toygasının yapılışı: 
Pişmiş beyaz et, yahud kuzu veya koyun 

etinin yağsız yerleri teltel oluncaya kadar 
didilir. Ayni etin suyu iç~nde tuz, yıkan-

mış pirinç, bol nane, az sulandırılmış tam 
yağlı torba yoğurdu konulur ve tenceresi 
kuvvetli ateş üzerinde · kanştıra karıştıra 
helmeleşinceye kadar kayp.atılır (Bu hale 
gelmeden karıştırma terk edilirse yoğurt 
kesilir !). Taslara bölünÜr. Her bir tas-. 
dakine kızartılmış tereyağı veya sade. yağı 
dökülür. Bu çorba, Ahilikde "Cifne" de
nilen sofranın Tosya an'anesinde ilk kır 
ve bahar yemeğidir. Çok temiz, lezzetli, 
iştiha açıcı olur, yemesine doyum olmaz. 
Hiç bir yerde bu çorbayı böyle bilmezler, 
sanırız. Kır sofrasının diğer, yemekleri: 
Püryan denilen, gövde soyuğu olarak 
sırıkda ateş üstünde yapılan, yahud ten
cerede pişirilen To sya kebabı et yemeği, 
tere yağılı ve et suyu ile pişmiş pilav, 
Tosya'nın Gaziler (Un) helvası. 

Toyga gezilerinde musiki, güreş, 

oyun, av, bilmece gibi eğlenceler hoş 

gün geçirmeye yeterdi. Ha ha ·faydalı olur-
du. · 

* * * 
Esnaf teşkilatının en mühim tarihl. · 

fonksiyonu, da'va ve hüküm işlerinde gö
rülürdü. Esnafin birbiri aleyhindeki şi

kayetleri, tıpkı mahkemelerde olduğu gibi 
yüzyüze tahkik ve murafaadan edinilecek 
kanaate ve kana'atin hu~fılüne sebeb sa
yılan delillerin fil-hakika kana'at-halış 
olabilecek ehemmiyet ve ciddiyette bu
lunmasına göre hükme pağlanıidı. Şika7 

yet· ve da'vanın esnaf başları huzfı.:. 

runa çıkabilmesi için, mü'şteki veya müd:
de'inin o esnafa mensub olması şart de
ğildi. Dışarıdan bir zarar veya hakaret 
gören, yahud devlet, esnaf nizannnın çiğ,. 
nendiğini sanan herkes da'va veya şika
yet hakkını haizdi. 

Esnaf da'valarını görenler ilk kademe 
olarak yiğitbaşılardı. Esnaf .şeyhliği (son
raları kalkmıştı.), Ahi baba (vekilliği) 

ve Ahi babalık, aşağıdan yukarıya esnaf 
hüküm ve kararlarının tedkik, ibtal veya 
ta' dil salahiyeti taşıyan merci'leriydi. Ev
velce yiğitbaşılıkla esnaf şeyhliği arasında 
bir de esnaf kethuda (kahya)lığı varken 
sonraları bu kademe de ortadan kalkmıştı. 

İstisna'! bir vaz'iyete işaret edelim: 
Debbag (Tabak) esnafından gayri 

esnaf teşekkülleri veya teşekkül ile men
subları arasındaki bir da'vayı öteki es-
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naflar karar veya hükme bağlarlar da 
diğer taraf haklı bulmazsa, hadisenin ve 
hükmün debbag esnafı tarafından tedki-. 
lı:ini ve kararın, hükmün ibtal, ta'dilini 
isterse, debbag esnafı bu talebi is'af ve 
ihtilafı halle me'zundu. Diğer esnaf te
şekkülünün bu karara veya hükme uy
ması mecburiydi. Debbag esnafımn bu 
karar veya hükmü tenfiz olunınakla bera
ber Ahi baba vekili nezdinde ikinci, Ahi 
baba nezdinde niha' 1 derecede tedkiki is
tenebilirdi. 

Esnaf nizarnları : 

Görülüy6r ki, esnaf teşkilatı ayni 
zamanda. birer esnaf mahkemesiydi ve 
muratebeli bir sistem adaletini canlı tut
mak için esaslı usul ve nizama malikti. 
Bu ·sistemdeki nizamlar, dayandıkları 

ka'idelerin menşe'leri i'tibariyle iki bö
lümde toplana bilirdi: 

a) Devlet yasakları ve kanunları, 
b) Esnaf nizamları, yasakları, umu

mi adab ve erkan. 
Birinci kategoriye giren hususat da 

muhtelif bôlümler halinde tedkik oluna
bilir: Devletin umumi veya mahalll, 
ınıntakavi siyasetine; mükellefiyetiere; 
idhal ve ihraç meta'larının ta'yin, tahdi
dine; i'malatın vasıflarımn, ma'mulatın 

kalitelerinin muhafazasına; alıcı ve satı
cıların tahdidine ... müte'allik kanun, emir, 
buyuruldulada konulan esaslar. Bunlara 
aid vesika, kayıd örnekleri vereceğiz. 

İkinci kategoriye giren hususlar ise: 
san'atı ve ustalığını, san'atı yapmak hak
kım kazanmak; esnaf teşekkülü içinde 
söz ve rey sahibi olmak; tevzi'e tabi' 
ibtida'i maddelerle, satışı tahdicle tabi' 
mamullerden hisse edinmek; esnaf teşkila
timn ve bu teşkilatın desteklediği husus
larda devletin himayelerine mazhar ol
mak; rastgele herkesin; geçim vesiylesi 
bulunan işleri yaparak rekabet yapması 
tehlikesinden uzak kalmak.. gibi faydalar 
sağlayan esa~lardı. Bunlara aid de bir 
kaç vesika takdim edeceğiz. 

Bu nizarn ve sistemlerin müeyyideleri 
bakurundan da tasnifi mümkindir: 

Devlet nizarnıarını koruma işi, dev
letin her hususda en üstün malıalil oto
ritesi olan Kadı veya bunlarca vekil 

olarak .ikame edilegelmiş Na' i b lik mü
essesesine aiddi. Bu müessesenin müda
hale eylediği işler, esas i'tibariyle ya dev
let yasağına aykırı yahud esnaf nizarnı 
olarak konmuş olup da devletçe ferman
lada, beratlarla kabul ve te'y;ide mazhar 
hususat olmalıydı. Böyle mÜdahalelerin 
vuku' bulabilmesi için, ekseriyetle şika

yet yapılmış· veya da'va açılmış olması 

iktiza ederdi. Devlet tarafından te'yid 
edilmiş nizamlara aykırı fi'il ve hadi
seler kadı veya naib tarafından yol
suz ve haksiz görülüp ceza verilmesi de 
kabildi. Hatta bu cezalar içinde te' 
dib (dayak, falaka ta'zir), sürgün bile 
vardı. Te'dib ve ta'zir-i ser'i denilen 

> • 

dayak, esnaf beyninde gelecek semer ka-
mışının taksime tabi' tutulması hakkında 
yapılmış bir mukaveleye ri'ayet etmeyen 
Semerci Abdü'l-Kerim hakkında biri
sine tatbik ve mukavelename mahkemece 
tescil olunmuştur (H. ı 072/M. ı 66 I- I 662 
Tosya Ş.m.m.s. No.sgo sıra 35,· s. ı ro 
Kastamonu müzesi) 

· Görülüyor ki; esnaf nizarnı da, dev
let murakabesi de ahlak telakkilerinin 
korunması hususunda birinci derecede ti
tizdiler ve henüz sicile geçirtilmemiş bir 
mukaveleyi bile kanun kuvvetine yük
seltmişlerdir. 

Devletin niha'i murakabesi de, ma
halli nizarnların kanun mahiyyeti kazan
ması için, Divan-ı hümayfrnca müseccel 
ferman ve beratlarda zikr, bunlar değiş
tikçe tekrar edilmesi, şikayetler üzerine 
o sicil kayıdlarına müraca'at veya kadıyı 
tedkik ve murafa'aya sevk suretiyle te
celli ederdi. 

Esnaf ·nizamlarının yürütülmesi ve 
korunması da esnafın kendi bünyesi içinde
ki "Esnaf Ahi babası, Şeyhi, Kethudası, 
Yiğitbaşısı, İşçi başısı" gibi unsurlarına 
düşmekteydi. Ahi baba, muhtelif esnaf te
şekkülleri için müşterek olabildiği gibi, 
münferid de olabilirdi. Bunun misalini 
Tefsiri'ye ilk olarak Sofçu ve Debbag 
esnafı Ahi babalığının tevcih edilmiş ol
masiyle tesbit edebiliyoruz. Sonra bu sı
fat, diğer esnafa da şamil olmak üzre tevsi 
olunmuştur. 

Esnaf şeyhliği, Ahi babadan sonra 
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gelen bir · kademeydi. Esnafın ma'nevi 
ra bı tasını temsil ve · ibtidai madde da
ğıtımına, alış-verişine nezaret eylerdi. Es
naf. kethudası, daha ~iyade devlet korni
seri gibi bir uzuvdı,ı ve esnaf uluları, 

otoriteleri arasından nasb olunurdu. Son
raları bu iki uzvu ortadan kalkmış bulu
yoruz. Kethudalığın, esnaf intihabıyla 
başa getirilegelmiş olan yiğitbaşılara .yer
lerini terk etmesi, zannımıza göre bir 
asır yakınımıza kadar: gelen tedrid bir 
İstihalediL İşçibaşı, yiğitbaşının tebliğ ve 
icracısıydı. 

· Esnaf nizamlarının yürütücüleri böy
lece ilk kademe de yiğit başılar ve onların 
icra vasıtaları olan işçibaşılarıydı. 

Yiğitbaşıların salahiyet ve mi.i'eyyide · 
olar.ak tatbik edegeldikleri hususların Ahi
lik nizarnı müeyyideleri olduğunu bili
yoruz: 

I) Suçlu (kendi ta'birleıince yolsuzu) 
yu masraf ve ikram yapınağa icbar, 

2) Dükkan kapatma kurban asma, 
lokma çıkarmaya icbar, 

3) İbtida'i madde tevzi'atından ha
riç tutma, 

4) Ma'mul mal satışlarında hisse 
ayırmama, 

5) Selamlaşmamak, yardım etmemek 
(umumi boykot). 

Suç ve· suçlu nasıl tesbit ve tecziye 
edilirdi? Bunu. "Da'va" müessesesini ted
kik ederek anlıyoruz : 

Esnaf davaları: 

Bu da'valar ya esnaf teşekkülleri, ya 
bir esnaf mensubu tarafından, diğer ayni 
esnafmensubu yalıuel diğer esnafmensubu 
tarafından ve hatta esnaf teşekküllerine 
mensub bulunmayanlar t;;ı.rafından es
naf mensubları aleyhine Yiğ!tbaşı nezdin
de açılırdı. Yiğitbaşıdan da'va, Ahi ba
baya arz olunurdu. Da'va iki. esnaf teşek
külü arasında olup da taraflardan biri 
Debbag (Tabak) esnafı değilse, Tabak 
esnafı yiğitbaşısına götürülürdü. Çünki 
Debbag esnafı, ötekiler üzerine rüchanı 
ve otoriteyi haizdi. Bu fark, pirlerinin 
Ah i E vr an olmasından ileri geliyordu. 
Da'va neticesi aleyhine olanın, ilk kararı 
veren yiğitbaşı ise Ahi babaya (Vekili) 

müraca'at ve temyiz edebilirdi. İki tarafı 
da birer esnaf teşekkülü olup da tabak 
esnafı yiğitbaşısı karar vermiş idiyse, a
leyhine karar verilen taraf da Ahi baba 
nezdinde temyiz edebilirdi. , 

Kendisine arz edilen da'vanın icabı 
ise yiğitbaşı, esnaf (uslular, ustalar) mah
feli a'zasını toplar, onlar huzurunda da'
va ve müdafa' aları tedkik, · tahkik eder, 
re'yleri olanların fikirlerini alır, karar 
ve hükmünü mucib sebeblerini anlatarak 
tebliğ ederdi: Mahfelde Esnaf şeyhi,. Ahi 
baba vekili de hazır iseler yiğitbaşı mü
tereddid bulunduğu hususlar hakkında ken 
dilerinden fetva mahiyetinde fikir alır, 

karar ve hükmü sonra verirdi. Fakat; 
bu hal, hükmün temyiz eelilmesine mani' 
değildi. Mahalli son merci' olan Ahi baba 
vekilirün kararının temyızı, bir kaç 
yılda bir yapdığı ziyareti sırasında Kı.r
şehir Ahi Evran zaviye ve tekyesi 
şey hi olan ve · seyyid unvaniyle imza 
koyan asıl müşterek ve umumi Ahi ba
baya arz olunabilirdi. Ancak bu hal, 
sembolikti ve hemen hiç vuku' bulmazdı. 

Da'va sebebi olan haclisede da'va
cının şahsi zarar görmüş olması veya 
olmaması halinde tatbik olunacak mü'
eyyidelerde" liafiflik, sertlik olurdu. Da
vacı sözden üzülmüş idiyse özür diletme k, 
kahve veya çay ısmarlatmak gibi barış

tırıcı usul yeter görülür; umumi veya 
mesleki adab ve erkan dışına çıkılmışsa 
İhtar ve nasihat de bulunulut, aykırılik 

ehemmiyyetli idiyse yukarıda sıraladığı

mız cezalardan da birisi verilirdi. Meslek 
ve eliyanete aid olmayan kusurların ce
zası ayıblayıcı nasilıattı. Da'va olunan 
her hangi fi'liyle da'vacının sadece maddi 
bir zararını mficib olmuşsa, eski halin 
i'adesi veya zararın tazminiyle de mükel
lef tutulurdu. 

Da'va neticesinde verilen hüküm, der
hal ita'ati icab ettirirdi. İta'at etmeyen
lerin 'aleyhinde mü'eyyidelerin derece 
derece tatbikine gidilirdi. Boykotaj, bun
ların en sertiydi. Buna, bütün diğer esnaf 
teşekkülleri mensubları da iştirak ederler
di. Hükmü temyiz etmek de, icra ve it
tiba'ı geciktiremezdi. Aslolan, esnaf niza
mma kayıtsız inkiyaddı. Hakk, yanlışlık 

varsa sonra sahibine dönebilirdi. 
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Hüküm tebliği d·e yumuşak bir istı~ 
lah ile: "Yolsu::.sunuz" denerek yapılır, 

mahkum ise, "Yolumu açmak için ne emir 
buyurursunuz?" diye sorar, öğrenir: '' Yo
lum_dayım" sözüyle ita'atını, teslimiyyetini 
bildirir ve hemen yolunu açmak üzre 
cezanın tatbikatma geçerdi. "Y olsuz" 
çıkarılmayı intac eden hal, esnaf ma'..' 
mullerinin normu, formu bakımından ka
lite düşürme idiyse, böyle ma'mullerin 
hepsi müsadere ve imha olunurdu. Bir 
aralık esnaf teşekküllerinin müsamahalı 
davranmaları yüzünden bu . tatbikatın 
azaldığı, bunlar için devlet otoritesinin 
müdahalesi istendiği de ba'zı kayıd ve 
v~sikalardan anlaşılmakta ise de Tosya'
da biz, bu cezanın son zamanlara kadar 
yürütülmüş olduğunu biliyoruz. Bu mü'
eyyidenin istisnasız herkese tatbik edil-. 
diği müddetçe ma'mul emti'a rakibsiz 
kalabilmiş terakki . devamlı ve müşterek 
olmuştu. 

Kayda lüzum olmasa gerek ki, dev~ 
letçe el konulması kanun icabı fi'iller, 
es~afmerci'lerinde görülmezdi. Fakat, ayni· 
fi'iller esnaf nizamına da aykırı ise, bu 
cihetten ayrıca tedkik olunur ve karara 
bağlanırdı. 

Esnaftan olmayanların, esnaf veya dev~ · 
let nizarnıarına aykırı hallerden doİayr 
açtıkları da'vanın haklı bir hükme bağ
lanmadığı yolunda kadılara ve Divan-ı 
hümayfı.na (Saltanat makamı) baş vurula
bilirdi. Ya tescil edilmiş ferman veya be- · 
ratbir üzerinde, ya mahkeme hüccetlerin
de mevzu tedkik olunarak şikayet müra
fa' asız veya böyle mesnedler yok ise kadı 
veya naib tarafindan, ~araflar müra
fa'a olunarak karar ve hükme bağlanırdı. 
Su vakfina ait bu kabil bazı vesaik 
mevcuttur. 

Da'valar ve c ereyan şekilleri, mü'
eyyideler hakkında bu kısa izahı yaptık

. tan sonra, bu gibi da'vaların açılmasına 

sebeb ve hüküm verirken nazarda tutul
ması şart olan esnaf nizamlarının esaslı 

kısımlarını da arz edelim: 

a) Adab ve erkana daima ri'ayet, 

b) Mensub olduğu ve münasebette 
bulunduğu esnaf karar ve nizarnıarına 

ri'ayet, 

c) San'atini yaparken, malını sa
tarken doğruluğa, malının formunu, kali
tesini ve. standard vasıfhı.rını muhafaza ya 
dikkat, 

d) San' atın ibtida' i maddelerini es
naf tevzi'atı dışındakimseden kendi he
sabına almamak: satılmasına müsa'ade 
edilen kimseden gayri ye ve . değer fiya'
tından fazlaya satmamak, . 

e) Başka esn.afiçin "du'a edilmiş" işi 
ve kalfa-usta çıkılmamış san' atı yapmamak, 

f) Çıraklara, kalfalara, ·küçüklere şef- . 
katsizlik, mürüvvetsizlik, büyüklere hür
metsizlik ve hiç bir kimseye hiç bir-sebeble 
IıırÇınlık, sertlik, merhametsizlik, cami'- . 
anın ahlaki ve dini duygularına ri'ayet'
sizlik etmemek, umumi)ryetle herkesi hüi-: 
mete ve hizmete, bilhassa muhtacları 

yardıma İayık bilmek, . ' 
h) Dini vazifelerini . ihmalsiz v:e 

ihtimarola yapmak (Bti mecburiyyet, iyi 
insan ve san'atkar olmanın v~ öyle kal
manın şartı sayılmış ·olmasından doğ;. 

muştur.). 

İ yi insanlık icablarına uymayan hal
ler de, esnaf teşkilatı kademelerinin mu~ 
ntkabelerine tabi'di. 

Da'va müessesesini ·anlatırken Kır
şehir Ahi Evran dergahı post-nişini 
olan asıl Ahi babanın bir kaç yılda bir 
memleketi ve esnaf teşe:[clrüllerini ·. ziyaret, 
edegeldiklerini söylemiştik. Bunun da vu
ku' tarzıni kayd edelim: 

Ahi baba vardığı yerde Ahi baba ve 
zaviyesi var . ise oraya, yok ise de b bag . 
esnafina misafir olurdu. Tosya'da Tef
siri merhum zaviyesinde ikamet edermiş~-
Esnafi toplar, şikayetleri olup olmadığını 
sorar, varsa çözer, verdiği hüküm taraf
lar, hatta teşkilata mensub olm'ayanl~r 
için kaziyye-i muhkeme gibi mer'i ve mu'
teber olurdu. 

Şikayetler ve da'valar görüldükten, 
üç günü aşmayan misafirlik bittikten son-. 
ra: 

"San'atinizi ilerletin, yükseltin~ Biri
birinize kardaş sevgisi ve saygısı. ile 
sımsıkı bağlanın. Y olsuz işlere, · haksız 
hırslara sapmayın. İnsanlığınızı, müslü:
manlığınızı unutmayın, Gönül üzmeden, 
canlıya eza vermeden, cema'ati terk et-
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meden kaçıriıİı, seha ve kerem sahibi, 
muhtaçlan ayırd etmeksizin hizmet . ve 
yardım ehli olun!.." yoluncia nasihatler 
eder, giderdi. 

Bu nasihatler,:.fÜtüvyetnameletde, şe
cerelerde yizılı olan "Ahi"lik 'an'ane ve 
esaslarımn bir hülasası değil :mldir ? 

Esnaf teşekküllerini bağlayıcı devlet 
nizam.ve·kannnlarmdan ba'zılarıİıı göste
ren bir kaç kayıd hülasası: 

ı) İstanbul'da Çoka karhanesi için 
eşedd-i lüzumu olan yapağıların mzaını 
mucebince mukarrer fiyatla ka.D.. mikdatda 
mübaya'ası ve· karhaneye muktezi yapaği
lar i'ta kılınroadıkça alıara mal verilme
mesi hak. Rumeli ve Anadolu cihet-' 
lerinde buhin,an kadılara ve a'yan ve 
me'murine. Hüküm tezkiresi: 24. Rama
zan.II39/M.I727- Takrir: C.ahar.r 136 
/M.r724 Deft.- Cevdet Ticaret No. ı892, 
s4s-26 Başv. arş. 

2) Ecanibe yapağı satılm~sı memnu' 
iken gümrük eminlerinin tama'larından 
nakline ruhsat verdiklerinden· bahsile ba'
dema' bir dirhem bile i'hracına ruhsat 
verilmemesi lık. Hüküm: Evasıt-ı Safer. 
r2r9/M.r8o4 Deft. r68 Cevdet Ticaret. 
Başv._ arş. 

3) Kara hisar-ı Sahi!J'de kırkım 
mevsiminde Çıkan yapağımn rayiciyle ve 
peşin para ile _ mübaya'a m.e'muruna 
satılarak İstanbul'a sevki lık. Takrir 've 
Hüküm. 23.Z.b.'de. 1246/M.I83ı: Cev
det Ticaret deft. No.64o. 

4) Sof ve Şal satışı üzerine mevzu' 
inhisarın ref'iyle serbest surette istenilen 
mahallerde satılınasi lık. İ'lam: 28.Z.ka'
de. I 203/M. I 7 89: Cevdet Ticaret Deft. 
249 Başv. arş. 

s) Şal ve Sof boyalarımn halis ol
masına dikkat edilmesi ve İ st an b u 1' a 
getirilecek kalp boyalılar sattırılmayup pa
re pare edileceği lık. ki teblig cevabı. 16. 
Receb.1206JM.1792 Cevdet Ticaret deft. 
70. Başv. arş. 

6) Şal ve Sof işlenen ince . ipliği, 
tiftiği, tamgasız Sofu İ st an b u 1, İzmir, 

Hale b v.s.ye. kaçıranların ele geçince. 
miri (Devlet hazinesi) riaım!Ja zabt u 
girift ve ashabı te'dib edilmesi lık. Fer
man Gurre-i Muharrem.124s/M.r829. . 

7) K angırı (Çankırı) ve karyelerin~ 
de v.s. ta;raftan gaytan i'mal olunarak 
ol canibierde ve To sya ve· Koçhisar 
(Ilgaz) semtlerinde hod-behod boyadılub 
satılmasımn men'ine dair. Q:alib paşa: 

buyuruldusu: s.R.evvel. 1234/M. ı818: 

Kangırı şer'iyye mahk. mahfuz sicilli No. 
23, s. 98 Ankara Etr:~ğrafya Müzesi; 

8) Tiftik kuşaklarım kırmızıya boya
mak Kumkapı'da bulunan boyacı es~ 
nafına mahsus iken dışarılarda'n kırrmzı 
boyalı tiftik kuşaklar getirilmekte. Men'i. 
Arz: 29.Şevval.1203/M.1789 Cevdet Ti
caret: 1949 Başv. Arş. 

. 9) Küre Bakın satılmadıkça To
kad v.s. den bakır nakline rriüsa'ade 
edilmemesi, dinlemeyenlerin nefy ve kal'
a-bend olunması lık. Ferman: 29.C.ev
vel.I I97/M.1782 Tosya ş. m.m. s. No.s99 
s.24, sıra No.II9 Kastamonu Müzesi. 

ro) I 239 Muharreminden- i'tibaren 
bir yıl dirhem yapıp satmak İsak zirnıniye 
(iltizam<,ı) ·verilmiştir. Mütesellinilik emri: 
7.C.evvel.I2S9/M. · 1824 Tosya ş.m.m. 
s. No. s96 s. 40, sıra No. Ss. . 

I I) De b bag esnafı dirhemleri mün
hasıran Ankara lı S ava tarafından ya
pılacak. Emir: 29.Zil-hicce. I2SıfM.I836 
Tosya ş. m. m. s. No. 599, s. S9' sıra 
No. 6s Kastamonu Müzesi; 

12) "Debbaglar Ahi babası ve sair 
ustalar mahfel-i şer'i şerifde bizlere bir 
kethuda lazım ve mühim ohnağla Serden 
ağalarından İsmail Ağa nam kimes
neyi üzerimize kethuda nasb olmağla 

askerimizin dahi nizamımıza ri'ayetlerine 
medar olmak umudiyle İsma'il Alem
dar-zade kadrühfıya Kadısı Hayrullah 
Ef. arzıyla kethudalık tevcih." Ramazan. 
ı 171 /M. ı 7s8 V.K.arş. Defth. T.Tosya 
No.ıi27. 

13) Dolma enseriye, yağ murnuna, 
keçeye, Trabzon ipliğine narh Tosya ş. 

m. m. s. No. s86 S.34, sıra I3I: I9.C. 
evvel. II36/M.ı723 Kastamonu Müzesi. 

* * * I7 

.. 
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Tosya'da Tefsiri'riinkinden l::ıaşka 

vaktiyle Akça Kavak, şimdi Acı Ka
vak denilen ve arkeolojik bir çök yeraltı 

ve üstü eserler bulunan mevki'de "Ah i 
S ey di" adındaki zate nisbet edilen 
bir Ahi zaviyesi daha mevcuddu. (Kangırı 
ş. m. m. s. No.ı8, s. 41 Ankara'da Etno
ğrafya Müzesi). Hicri g86 tarihli Emlak 
ve Esnaf tahrir defteri de · (Tapu ve Ka
dastro U. M. Kuyud-ı kadimesi, Çankırı 

No. 578, s. 12ı) bize Mustafa.Ahi, Sinan 
Ahi adında iki · mescidin ve mahallenin 
Tefsiriden iki asır önce. mevcut olduğunu 
göstermektedir. ı26o tarihli Asker .. ve 
Nüfııs tahrir defterinde de bir Ahi Pi; 
mahallesinin . adı geçmektedir. 

TEFSİRİ SEYH MUSTAFA· EFEN
DiYE VERiLEN Z.KA'DE II2g/M.ı7I7 
TAR1HLİ İCAZETNAME (Bk. klişe: ı) 

NİN TA VSİFİ: * 

İcazetnamenin kağıdı (Abadi)dir. 
Yazılar sülüs ve nesihdir. Metiri iÇindeki
leri, tezhibli çerçeveler kaplamıştır. Milı
rabi ve çiçek şekilli süsleri vardır. En. 
üstten bir _kısmı ve ba'zı. daireleri kopuk- . 
tur. Sağ çerçeve dışında ba'zı zevatın ad
l~rı ve her iki yanda tek satır halinde 
yazı vardır. Rulo halindeki · icazetname
nin eni o.2ı,5 boyu 2.29 M.dir. 

Çerçeve içindeki ilk büyük daire or
tasında Muhammed Resulu'llah, et
rafindaki ayrı · ayrı daireler içinde ·de 
Aslıab-ı S o ff a adları yazılıdır .. 

İkinci daireler kümesinde "Aşere-i 
mübeşşere (Cennetle sağlıklarında müj
delenmiş on zat)" isimleri ayrı ayrı 

daireler içinde yazılmıştır, Bunlardan 
Ebu Ubeyde'den alınan bir kol 
Hasan-ı Basri'den başlıyarak Hacı 

Bayram V e li 'ye ulaşmış, bu zattan 
önceki beş isim, icazetname çerçevesinin 
dışına çıkmıştır. 

Bundan sonra altın tozu, koyu yeşil 
ve bordo rengine yakın koyu kırmızı 

mürekkeple işlenmiş ve süslenmiş, küçük 
kubbemsi, girinti çıkıntı arzeden genişçe 
bir mihrab tezhibi, altında bir kalın kır
mızı orta çizgisiyle yanlarında altın tozu 

* Şeyh Ahmed Ef. oğlu merhum Muhyi'd-din 
Ef. nin metrukatı arasında bulunmuştur. 

iki ince çizgi bulunan iki hatla ayrılmış, 
aralıkcia · "sahib ve malik Şeyh Mustafa 
Tosyevi meuliden" ibaresi mevcuddur. Met
ne girmeden üç satıda Tefsiri'nin, arap
ça olarak, Çilingir baba diye anılôi.-

. ğını, icazetini To sya kasabasında, ·sakin 
"meslek saliklerinin ve ariflerin . el' i Ulu
(Tosya'nın Büyük seki köyü) köylü Şeyh 
Mustafa Ef.den aldığını, buzatın tahir 
neseb ve zalıir silsil esinin "miirşidii' s-salikin 
ve Kutbü'l-'arifin eş•şeylı _Muhammed Ak 
Şemsii'd-din"e ulaştığını, anlatmıştır~- ·· 

Metin, hamd ve du'a ile başlamakt·a, 
Ak Şemsü'd-din'den hz. Resul ul'
laha,11!N_ebiyyu'l-lahın ana ve babadan 
Hz. Adem'e, Ebu Bekiri's-Sıddık 
(r.a.)in Nebiyy ul-lah soyuyla hangi. ba
tında birleştiği, Ak Şemsü'd-din'in 

Halvetiyye pirlerinden Ş. Şihabü' d
din-i Sühreverdi yoluyla neseben Sıd
diki olduğu beyanlarını ve sonra da tev
be, telkin, tar ik, hadis rivayet silsilderi ve 
Ak Şemsü'd-din'den Uluköylü Mus
tafa Efendiye kadarki silsilderi ve birçok 
tasavvufi nesayilıi i):ıtiva etmektedir. 

Bu kısa izahtan sonra, muhtevanın 
tafsiline geçebiliriz.: 

İcazetnamedeki Ak ŞemsÜ' d-din 
silsilesi şöyledir: · 

ı) Şeyh Muhammed el-mülak-
kab bi- Ak Şemsü'd-din 

2) Fakir Nurü'd-din Hamza 
3) Haci Ali 
4) Muhammed 

5) Hidayetu'l-lah eş-şeyh Musa 

6) Şeyh Muhammed 

7) Şeyh Ebu-Hafas (el-mukalleb 
(El-mülakkab olacak) eş:-Şehir bi
Şihabü'd-din-i Sühreverdi' 

8) Muhammed 
g) Abd ul-lah 

ıo) Mes'ud 
II) Hasan 
12) Asım 
ıg) Nasr 
14) Kasım 

ıs) Muhammed 
ı6) Abd u'l-lah 
ı7) Abdu'r-Rahman 
ı8) Kasım 

ıg) Muhammed 
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20) Abdu'l-lah el-mükenna bi
Ebi-Bekiri's-Suddiki'l - 'Atik (R). 

"At ik" lakabının: '' Allah E b-u
Bekiri Ateşten azad etti." ma'nasınd~!ci 
hadis-i şerifle izahı da bu neseb silsilesini 
hemen ta'kib etmektedir. 

Ak Şemsü' d- din'in tarlk'ı şeyh 

Şihabü' d-din-i Sühreverdi'ye ulaş
tığı; tevbe ve telkini kendisinden aldığı; 
" silk-i tarik-i · Şihabi " den hırkası, 

ke~disi_nden olmadığı ve icazetini hz. Re
sulden ruyada aldığı belirtilmektedir. Mü,.. 

. te'akiben tevbe hakkındaki ayat-I kerime 
ve alıadis-i nebeviyye; vesaya-yi evliya 
zikrol unmaktadır. 

· Ve Zü'n-Nun-ı Mısri'nin tevbeleri 
riıevzu'una göre yaptığı. şu tasnif veril
mektedir: 

I) Tevbe, günahlardan ise; · bu 
amın'in sıfatıdır. 

2') · Tevbe, gafletten edildiyse; bu, 
h ass' ın sıfatı dır. 

3) Tevbe, "gayr-il-Hcikk"tan idiyse; 
bu, H ass u'l-has·s sıfatıdır. Bundan sonra 
takva, ta'at, murakabe, namaza, Cum'aya 
cema'ate, sünnet ve n:lfilelere, Kur'an ti
lavetine, batıl ve gıybetten dili tutmaya 
dair nasihatte bulun~lmaktadır. B~nu, 
"Karnının, hicab yerinin ve dilinin kö
tülüğünü benim hatırıriı için bırakana 
·cenneti tekeffül ederim." mealiı;ıdeki 

Hadis-i· şerif ta'kib etmiştir .. 
Nasın tevbe, takva, tarikatına rağbet 

ettiğine işaretle, Ak Şemsü'd-din'in 
ceddi şeyh Şihahü' d-din-i Sührever
di'nin tariki ni ·şöyle tavsif etmektedir: 
mahabbet ehli cezbeli salikierin "şettar;,_ 
lan yoludur. Ve o, Allaha götüren yolların 
en yakınıdır. Bu yolun şu üç esasını da 
vermektedir: 

I) Alıyar ve vasıllar yolu olan ri ya
zat, namaz, oruç, hacc, cihad; Kur'an 
tilaveti ve bunlardan başka olan zahiri 
arnellerde kesreti; 

2) Mücahede ve riyazat erbabının 

yolu olan ahlak değiştirme, nefsi tezkiye, 
kalbi temizleme, ruhu tahliye ve batını 

ma'mur kılmaya yarayacak şeylere çalış
mak; ki, bu, ebrar ve abdal vasıllar yo
ludur. Çoğu kimseler, bu yolla Allaha 
ulaşmışlardır. 

3) iradi (telkin!) ölüme dayanan 
ı:riuhtar ve şettar tarikı olan Allah ile ve 
Allaha yönelip rürümek. 

İradi mevtin ( IJi_j ı)\ J.i l.f _r ) 
hadis-i şerifine dayandığı kaydolunduktan 
sonra, bunun on şart ile husul bu~cağı 
şöyle ifade olunmakta.dır: · 

I) Tevbe: Allaha iradeyle dönüş. "lrci' t 
ila Rabbike" hükm-i eelili gereğince 
gerçek ölümdeki gayr-i iradi rücu'da 
olduğu gibi. 

2) Zühd: Gerçek zühd, Dünya ve Ahi
ret hususlarında tezehhüddür. Şu ha-

7 dis-i şerifde olduğu gibi: 

ı)lA .r- il.,~~ ö .,~>~\ ~\ ~ (;>- l::i...Ui)) 

~\ ~ i\.,~;.- ö:_,~l J {_.,i. il.,~>-'>ı 
. (( .ıJ.ı\ ~\ ~ ı)~ly- '<ı J l~...U\ 

3) Tevekkül: Gerçek ölümde olduğu 

gibi, Allaha yaklaşmak için, bütün 
sebeb ve neseblerden kesilmiş olarak 
Allaha tevekkül. Şu ayet-i keri!I!-ede 
huyurulduğu vechile: 

((4~J~ .ı:iıi~Jf~ ıY J)) 

4). Kana' at: hayvani temettü'attan, nef
sani şehevattan uzak, insani havayi
cin iztırar haddinden fazlasından, ~ 

me'kulde melbusda, meskende israf
tan ölümde olduğu gibi müctenib 
kalmak. 

5) 'Uzlet: Ölümde olduğu gibi, halk ile 
muhaletadan . inziva ve inkıta' ile 
çekinmek. Mürebbiye öyll'!sine tes
lim olmak ki; ölünün yıkayıcısına 

teslim oluşu gibi. Ta ki,' hudus ede
cek levsiyattan, ecnibe-i cenabatdan 
velayet suyuyla dilediği gibi yıkasın. 

6) Zikre mijlazimet: Allahtan gayriyi 

zikirden vazgeçmek uP .J '>liJ~ i J~.ll 
<ı uP .J '>ll .;;? ·ayet-i kerimesinde olduğu 

gibi. Tevlıid kelimesinin cü7leri, nefy 
ü isbat insan kalb, ruh, nefs ve 

ahlak ve mizacında sıhhat husule 
getireceği hakkında tafsilat ve izahat. 

. :;: ı:. • 

7) Sabır: li.r4 ı)J~: ~.cl 1'1~ .. l:..k:-J ıı 

(( ı) J~i Y. \:.j 4 4 \jj ts"' J 1 J ~ ll 
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. ayet-i kerimesiyle. ihticac edilerek, 
nefsani hazlardan, ölümde olduğu · 
gibi .mücahede ile ayrılmak. 

8) Murakabe: Havl Ü· kuvvetten geç
mek, çıkmak. 

. . g) Rıza: Ölümde olduğu gibi, alıkam-ı 
ezeliyyeye · i'tira2 sız teslim olmak. 

IO) Tevlıid: bütün yücud ve· rnevcu
diyyetle. Ölümde olduğu gibi, mat

lub, mahbub, maksud, maksad, mev
cud kalmamak, bilme:mek ve ancak 
tek var Allah'ı tanımak suretiyle." 

l_,..r"l lA_,-~~ 0~L,a.ll' ~i J:. )) 

ner_..UI.ı.l ~ .liıll_,~ ::lin ayetleriyle 

teblig huyurulmuş olan sıdk u ihlas şartı 

bunları ta'kib etmektedir. 

İcazetnameyi veren Ulu ~Seki-i ke
bir) köylü Şeyh Mustafa Efendinin yu
karıya telhis ettiğimiz metni, tarikat men
subları arasında intikal edegeleİı metin
lerden istinbat etmiş olduğu anlaşılıyor. 

Daha aşağıdaki kısırnlara girmeden. de 
"Dide"si Şeyh Ak Şemsü'd-din'in 

Ebu Bekiri's-Sıdd ik muhakkak .it
tisalini te'kid ve müşarun ileyh halifesi
nin ·de Hz. Resulu '1-lah'a ulaştığını. 

kaydettikten sonra, Hz. Adem'e kadarki 
isimleri vermekte ve nesi-i Peygamberle 
Hz. Ebu-Bekir'in de eecllerinden olan 
" ........... " de birleşmekte olduğunu 
da tasrih eylemektedir. Peygamberin 
anneleri Arnine'nin nesebiyle de " ... " 
da birleştiğiile işaret olunmaktadır. 

Bundan sonra· (Tevbe) nin ·ada bı, ve
rilip alınış şekilleri gösterilerek,". . . . . 
"ayeti müte'akiben de tevbenin metni 
verilmektedir: 

~_;1_,(3)~1-liliJ~I. ~'~yin 

r..s~ J'. J ~ tl J~ __,::ll_, ~__,::ll .ı.h....l_, ~1 

~ _, .ı.~#' _, .ı..! T _, ..\~ u..\=-'"" J>:- .liı 1 ~ __, 

. l_.J. w 1 '-'.) .liı.4.::1-1 J . . 

Tevbe verildikten sonra yapılacak 

(Telkin), (~ır ka ilbası) izah olun up (Mü
tevvib) ler silsilesi sırasiyle verilmektedir: 

<S~t:,;\ L>~. t~ J.Ç __,J_,I ( 1 

0:_..Uiu~ .-ı:;AA~Ier.?)L~er • ..U ler)~ c 2 

~_;ll '-:1}~ 0. ~ 
ö..l4 <S.J).CJI JI.J}JI .liıl~ 0. ~Y. ( 3 

(4~)~-' 4i J~) <S~ .JJJ~I, ~ ~~ . 

J~::JI ~~ 0_..UI f ( 4 

<S.-ı:;~l :_;->- 0_..u1.)~ ~~~ ( 5 

0:_-tli.J~ J J~::JI ( er_..UI) f bt.. ( 6 

. &_,kjl.~~. 

· <S;6:JI ~~~ 0~..U10j .:.\.:>-_,~1 t::f' (_7 

<S~.JJ_y.JI JR er_..UI~~~Cf' ( 8 

<S~.)JJr..JI ~~ ~~ 0_..Uis--~ tf' ( 9 

er_..UI<~::~ _, ~li cı o 
<S .J..H. ..u b\..';.! ~ (ll 

<S~L~I* f"\All ~1 ~ (12 

(.$k.UI <Sy tf' (13 

c.?-JDI 0 JJ"'" (14 

JlkJI ~_,b ( 15 

~~~ (16 

<S~ 0->-- ,(17 

.ı.~~J .liıli.} ~lk ~1 ı:;:l· J>:- (18 

~ J .ı.# .liıiJ...<:ı ~- ( 19 

Ma'ruf Al-Kerhi'nin bir başka 
silsilesi, bunu ta'kih etmiştir: 

c.?-J~l ı,j-' J,._. ( ı . 

~)·&_,.. er.ı J>:- < 2 

( ~1) flsJI ~.Y ( 3 

( .ı.~l) J~L,a.ll r. ( 4 

( ~ 1 ) )~~~~ ( 5 

0; .... :ll 0. Js;. 0.~WI0:_j (6 

( .ı.~ 1 ) J>:- 0.· ..\:~ 1 0::->-- ( 7 

f'"" J .ı.# .liıl~ .ı:iliJ Y'.) o~ ( 8 

Bundan sonra da "Telkin" (Tevhid) 
hususunda Resul-i ekrem'le Hz. 
Ali arasında geçen muhavereden bahse
dilmektedir ki; Allah te'ala indinde efdal 
olan ibadet usulü, Allaha götüren yol-
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ların en . yakını. ve kolaylıklısı sorulması 

üzerine, zikrin Hz. Ali yy' e ta'lim edilişi 
anlatılmaktadır. Bu-muhaverede Hz. Pey
gamber tarafuidan · öğretilip tatbik etti
riimiŞ ·olan tdkin usulünün de Hz. Ali yy 
tarafindan Hasan~ı Basri'den şu zevat 
yoliyle intişar etmiş olduğu gösterilmek
tedir 

(.$' AJI ,:r> (' 1 

~~~~:>- ( 2. 

Jlkll- :ıjl:ı ( 3 

t.?-_;S::II ~ J .ro ( 4 

~ {.$'f '< 5. 

((.$':ıl~ ) * ( 6 

( :ı l..::.1 ) ~ l..::.1 ( -7 . 

(.$' JJ:.:_..\)1 :ı_,.....~\ .J..i'-1 ( 8 

< "'!~ ~~~ r {.$'JJ .Jt'..Jı ..w;! < 9 

( ~\) 0:...\ll.ı.::::-J <.S,.;li ( ı9 

( ~\ c:;:l) (.$':ı)J_;~-~~~~I 41 ( ll 

( 4~:>-1 0.1 ) (.$':ı ) J .Yı-11 _)'.? Ll~..\)\ ~ ~__; ( ı2 

(.$'j~.ı:.IIJ:. f- ..i. 0'. ~ 0' • ..\ll~~ ( ı3. 
'(.$'pkll ~~~ 0_..\ll)j ( ı4 

:ı~ 0_..\ll t=f- J <.S"' J~ 0:...\ll_ı~ ( ı5 
J4A-.,., ~\ 

.. . 

(.$'~\ ı:.r>" ( 0:. ..\) 1 y~ ) . .ı.:A! 6..;, ( ı6 

(.$' ~~\ r,j->-

:ı r 0:. ..u ı t=f- < 4 
<.$"')di 

(~) , r ··~ı .i_dl..ı....ç. · ..\)\ · · ( 5 ı.;J" . • (./_ J.Y 

. (.$' j 1.1;.ı:.ll d f- ..i. Ll. J;;. 0' • ..\)\.~ ( 6 

0'_..\ll.ı.::::-J ~t; ( 7 

lS:ı.;)Jyı-11 ..w;! ( 8 

:ı_,.....~ı .J..i'-1 ( 9 

Ll • ..\) l.ı.:::-J <.S,.; li J lS)_,:.;, J.ll :ı t~ ( ı o 
(.$')~)\ c::_) ~\ (ll 

,s...l.i_,~l d~ Gl ( ı2 
. . 

lS]I_;;!JI ~ 0' . ..w;! ~~~ ~\ (ı3 

:ıl~ J lS:ı\~1 {.JJ <.S,.;li ( ı4 

~:ıl~\~ {'"tAli~\ ( ı5 

,~.1lllS~ ( ı6 

(.$'~~\J/GI ( ı7 

~~~(ıs 

/ 

r:ı' r.,li'.J.' < ı9 
~..i._ 0'. ı..i"Y ( 20 

J.;ıı ~J\ ( 2ı 

( · t_ ·u,.; -.J) J;;.J_;.r~Jll~\ ( 22 

( · d . t_.· uP) ~\JJ""'J ( 23 

Jt~~l :ıF 0:_..\llj.J Bundan sonra Ak Şemsü'd-din 
1 i.bn~i el-fakih Nfırü'd-din Hamza' 

r,j->- li~ Y ( ı7 nın muvaffakiyyetine, fazlının artmasına, 
~~~~s- 0. ı..,.A ..... ~ -~ ( ıs kıyamet gününde Sıddıklarla ve kendile

riyle beraber Seyyidü'l-Mürselin'ii:ı 
(.$'~\ 0. · d")\...1.~ 0 .. 0'_..\ll-0) ( ı9 ·. Hamd livası altında haşrolunmasına 
JJ..JI_ ·ıY JA!I ~ . Ll_ ..Ulu~ j.;L2JI du'a edilmektedir. 

· • · o~ t~ u···U~..;, 4::--t:.:. ~bl:\ 

- (Hırka) nisbesi de şöyle yazılıdır: 

0_..uı0~. ~~ 0. 0 ..... )1~s- 0_..uı0~3 < ı 

ıY _;All if}~~ Ll_ ..\ll~__,.;. 0 . ...\...$. 

_ ..w;! l3l c_:-.ı:JI 0'. ~ Y. 0""'l~l Gl_ ( 2 

. Jl JJ-<ıı l,)ls;. 0'. / 0'. ~~~ 
·.;ı 

.ı.:AA!I J Jt~ ~\ :ır 0:_...1.Hr-=f. c_:-,;, ( 3 

Metin burada bir ayrılma yapıyor 
ve farsça bir kıt'a alıyor.· Kıt'anın sağ 

köşesinde "her nifes ne yere .irişiır ya'ni 
kalbe vrisıl olur. Sen sana silsiledir dime." 
sol köşesinde de "ya'ni Hırka ve Asadan 
sıdk l! saja irişmez ya'ni lzrisıl olmaz ve dahi 
Tesbilzten miitekebbir ve mürayi olmakdan 
gayri bir şry lzdsıl olmaz. Zira silsileden bir 
kimse bir )'ere vrisıl olmaz." denildikten 
sonra; metin çizgisinin sol yanındaki dı
şında: "bu iki beytin ma'na-yi · muhas-
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salı oldur ki salik-i tarikat ve vasıl-ı ha
kikat olanlar. 

~~&~1~1 ~~1c_j01 

~~~J"J'I .u.s-'~1 ..Lo...! ü..l....! I~IJ .us-' 

hadis-i şerifi mukte;::asınca islah-ı kalbe sa'y-i 
belig iderTer (Men arife nifsehu fekad arife 
Rabbehu) mucebince ayine-i kalbte hakika
tini görürler. Nify-i ma-siva idüb Hakkı anda 
bulurlar. <:,ahirin olanlar ancak zryy-i meşayihe 
rağbet ider. Ma' na-yi hakikatten lajz-ı hakikat 
lziss ider. Ma'a lzdza Asel dimek kande Asel 
)'imek kande fifhem ve metin çizgisirup sağ 
dışında arapça olarak; La' I i zade diye 
anılıp çağırılan "Abd ü 'I-Baki yyü' 1-
Hüseyni ibn-i Şeyh Muhammed ibn-i 
İbrahim, tarafından yazılan icazet kıs
mında: "şeyh-i kamil, alim, amil, zahid, 
vasıl mevlana eş-şeyh Mustafa el.:. Tos
yevi ül-Bayrami ül-Şihabi ül-meş-· 

hur bi-Çilingir- .zade"nin kütüb-i sit
tetü's-Sılzalı ve Muvatta'dan, müdlifine 
kadar hepsinin senedieriyle icazet istemiş 
olduğunu beyandan sonra asrının amil 
ulemasının kıdvesi, dehr ü avanı. vasıl 

salikierinin üsvesi, Beytü'l-lahi'l 
haram kapılarından Babü's-selam'da 
Müderrris Şeyh Ahmed ibn-i Muham
med. ibn-i Ahmed ü'n-Nahliyyü'l
Mekki'nin senedi ve mevlası olduğunu, 
evaili' 1-Kütübi' s-sittetü' s-sılzah ve' l-M uvatta' ı 
Mekke'de mücavereti sırasında kıt'a 

rivayetleriyle almış olduğunu kendisin
den işittiğini, kendisinin de ondan riva
yet üzre Mevlana eş-Şeyh Mustafa Tos
yevi'ye kütüb-i seb'adan icazet ver
diğini, o'nun hayrata ragıb bulunduğunu, 
müte'akiben de rivayet silsilesini . kayd 
ediyor ki, şudur: Ş. Ahmedü'n-Nahli, 
ş. Muhammed ibn-i Ala'ü'd-dini'l-

'Babili, ş.Salimü's-Si~ehveri, Necm 
ü'l-Gayti, ~adı Zekeriyya al-An
sari, Ahmed ibn-i Aliyyü'l-'Aska:
lan i. Şer/ı-z Bulıdri başlarında son zatın 
senedi meşhur olduğuna da işaret olun
muştur. I I29 zil-ka'desinde bu icazet 
verilmiştir. 

Yukarıdan beri verdiğimiz silsileler, 
icazetnameye mü'taden alınanlar olup, 
asıl Ulukövi Mustafa Ef.ye kadar Hz. 
Resul-i ekremden inen silsile bu son 

kısımdadır: Hz. Resul, İmam Ali,_ 
İmam Hüseyin, İmam Zeynü'l-'A
bidin, İmam Muhammed_ Bakır, 
Ca'fer-i Sadık, BayezOid-i Bistami 
Ş. İbrahim-i Hindistan!, Ş. Musa 
Bistami, Ş. Ebu'I-Hasan-ı Hırkani, 
Ş. Ahmed-i Horasani, Ş. Süleyman-ı 
Isfahani, Ş. İsma'il-i Ne~cari, Ş. 
İshak Harezm i, ·Ş. Şemsü' d-din-i 
Irak!, Ş. Sa'dü'd-din-i Bağdadi, 
Ş. Muhammed Kufi, Ş. Hacı Osman
ı Rumi, ·ş. Mahmud-ı Basri, Ş. Hü
seyin-i İstervaı:ii, Ş. Süleyman-ı 
İskenderani, Ş. İbrahim-i Basri, Ş .. 
Şadi çelebi, Ş. Hani.id ü'd-din-i. 
Kayseri, Ş, Hacı Bayram, Ş. Şems
ü'd-din-iş Şam! mevliden el-Rumi. 

(~ )üş-Şihabineseben. Ş. Fazlu'l-lah 

ibn-iş şeyh Ak Şe~s.ü'd-din, Ş. Şi

·hab ü'd~din ibn-i Ş. Fazlu'l-lah, 
Ş. Necibü'd~dln ibn-i Ş. Şihabü'd
din, Ş. Rüknü'd-din ibn-i Ş. 

Necibü'd~ diri, Ş. Cemalü'd-din 
ibn-i Ş. Rüknü'd-din, Ş. Mustafa 
ibn-i Ş. Cemalü' d- din, Ş. Mah
mud ve bunlardan sonrada Ş. Mustafa 
Ulukö vi. 

Sonunda da: ş. Mustafa Tosyeviyy 
el-mülakkab bih Çilingir baba ve kün
yetihi ş. Ebi-Hafs (Hafas) Haddadi 
Tefsiri Tosyevi ve Tefsiri'nin, oğlu 
şeyh ·hafi.z Hüseyin-i Tosyevi'ye ica
zet verdiğ]nin tarihsiz ve arapça hatimesi. 

* * * 
İcazetnamenin imla, yazı ve dil itibariy

le de dikkatı çekecek hususiyederi vardır : · 
İcazetnamede I I3·5 satır yazı vardır. 

Dili ·arapça, pek azı Türkçedir. Yazı, 
çeşitli ise de Nesih ve Nesih kırması, 

Sülüs galiptir. Fasıl başlarında· tezhib, 
çizgi, surh (kırmızı mürekkeb) vardır. 

Gerek arapçası, gerek imla tarzı söz gö
türür. İmla şekilleri ba'zan öyle ki, ma'na. 
ve isimleri ya kaybettirecek, yahud de
ğiştirecek hal alır. Mesela aslıab-ı kirarn 
adlarını Üsdü'l-gabe ji ma'rifeti's-sahabe 
(İbn ül- Es ir: Mısır tab'ı)den kontrol etti
ğimiz zaman, 'Arnmar i b n-i Yas ir' in 
'Amman, Ha b bab ibn-i Erett'in Hüs
sam ibn-i Ers, Sevhan Ebu Abd ul
lah (Hz. Peygamberin köleleri) Sevhan 
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ibn-i Abdu'l-lah, Utbe ibn-i Mes-ud 
Utbe ibn-i Sa'ud, Ebu Kesir ise Ebu 
Keşir, Davud-ı Tai Davud-ı Tair ve 
Ecdad-ı Peygamberi'9.en Şeybe Şeyyibi, 
Haşim (b-) Haşim, ümm-1 Nebiyy 

Arnine Emine, meşayihden Vecihü'd
din, Vecirii'd-din, Mümşad Müm
şar gibi isim yanlışlıkları görülmek-
tedir. · 

Arapçası yuvarlak T ( ö) ile yazılan 

kelimelerin uzun ( ü) T ile; Z ( j ) ile 

yazılması kab eden Zalıid . ( ...uı.lj ) in 

Zel( ~ )ile; zel yazı~acak( ~~~ ) in . Z ile; 

Zile yazılacak tezkiye( .ı.::S})nin zel ile; sonu 

'ayın ( l.) olacak inkıta' ( t_lk.Ail) ın 

( ~ )Hemze il~; Zel ile yazıl_acak ( _?• :UI) 

in Z ile;tarik veya taraik ( ıJlyb , ~)") 

ın tavayık; ( ~~;:ıı_,) nin( ~...;:ıı_,); elif-i 

maksure (ı.> ) ile yazılacak ( ı.>-""" ) nın 

(1_,.... ) ; ( t_\::a.JI )in (t_L.all ) ; ( ~~\)12JI ) 

yeriİıe bir nisbet (ı..>)si ekl~nerek(~\)211); 

hiç. bir ka'ideye dayanıruyarak Türkçe 

(o..\:_,:) ' o,:)o,:)) yi cem'i mütekellim edatı 

( li ) yı ekleyip Araplaştırmak ve · De

demiz, Diclemiz ma'nası vermek; ( '4\::ll) 

veya ( '[;\::li) olması muhtemel bir keli-

menin, sonraki( ~4 ) kelimesindeki ( 4 ) 
ya çjfte vazife gördürürcesine kısa ve 
kısır qırakılması gibi. · 

Gerçi işaret ve tesbit etttiğimiz yan-
lışlıkların belki pek çoğu, yazıcı eksikliği 
veya dikkatsizliği olabilir. Zamanları im
la ve elfazına uygun olanları da buluna-

bilir. Fakat; sak ( ~) malıiyyeti alan 

icazetna:p:ıedeki tertip ve izahlarda bile 
vuzuhsuzluk hakim gibidir: birbirinden 
kopye gelen ana metin kimden başlar? 
Sonraki katmalar kimin kime vermiş ol
duğu icazetnameden i'tibaren girmiştir.? 
Hele Halveti silsilesiyle Bayramiye kolu 
ve kütüb-i seb'a ve sitte kazetlerinin bir
leştirilmesi te'amül icabı ınıydı? Değil

diyse, bll istisnanın vuku'unu hangi se
beple izah edeceğiz? Tarikatlerde müte
halif metinlerle icazetnameler yazılagel

mişlerse de, birkaç hususda birkaç ayrı 

koldan zevatın icazetnameleri metninin 
bir icazetname içinde . toplanınış olanını 

görmedik. Bu metin, zannımıza ve anla
yışımıza göre, hem Halvetiyye, hem Bay
ramiyye, hem de İmam-ı Mali.k'e ula
şan muhaddislik icazetini ihtiva etmek
tedir. · 

İcazetname, Tefsiri tarafindan, me
tin dışı arapça bir şei·hle ve bütün muhtevi 
bulunduğu hususlarda "ben de oğlum Ş9lı 
Hüseyin el-Hajız-ı Tosyevi'ye icazet verdim." 
sözüyle oğluna devredilmiştir. 

Ensali metrukatı ,içinde başka· hiç 
bir icazetname bulunamaınıştır. o 

K ·ı S A 'L T M A L A R 
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