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MERKEZ EFENDİ (H. 870/1465 SIRALARI-959/1551) !LE 
ŞAH SULTAN HAKKINDA BİR HAŞİYE 

EMEL E81N 

«Merl;ı.aba ey Merkez-i devran-i . can!:<> 
(Merkez Efendi türbesi kitabesinde, Kencan'ın 
H. 1229 tarlhli .merslyesinin ilk mısrac1) 

!stanbuldaki ilk ljalveti şeyhlerinden Merkez .Efendi'nin şahsiyeti, ba~ 
zı araştırıcıların dikkatini çekmiştir. Fr. Babinger, T. Yazıcı1 ve Merkez 
Efendi dergahında dörtyüz yıla yakın seccade-nişin ailenin ahfadından 
nierhu~ N. Kılıç2 bu konuda eserler neşr ettiler. Merkez Efendi'nin ced
d.im3 olması münasebetile, H. 959'da, yani vefatı yılında yazılmış bir vak
fiye sureti ailemde bulunuyordu. Bu yazı o vakfiyeden mülhemdir. Çalış-. . 
ma:mda bana bibliografya vermek, vakıfname'nin okunması ve tefsiri ·hu-
susunda yol göstermek lfı.tfunda bulunan zevata :m.lnnet' hislerimi burada 

· bi~vesile t~krar ifade etmek isterim•. Bendeki vakfiyenin bir sfı.re~i de 

l: Bk. bibliografya. . 
2 Bk. bibllografya, Kılıç-Çahkoğlu. Bay NCu:ullah Kılıç, Merkez Efendi'nin kızı 

Ümmi {Jatun (bk. not 102) ve damadı Seyyid Muşll.l;ı'ud-din'den (bk. not 86) inmek
tedir. 
. 3 Babam Ahmed Ferid Tek'in baba-annesi Solak-ba§t !smft.'ll'in kızı Ummu Kul-

.. şfım, Merkez Efendi'nin Şah Sultandan olan oğlu. A.J;ı.med Çelebi'den inmekde idi. Bu 
soyun erkek ve kadın mensCıbları, ·H. 1300 sıralarında bir borç sebebi ile hakları in
kiraz edinceye kadar, Merkez Efendi vakfiyesinden maaş a.Imışlardı. H. 959. tarihiı 
vakfiye ve -xbaha» denen H. 1132 tarihli hulasası dışında bir de şecere mevcQd idi. Şe
cere, babam 1938-1943 arasında yurt dı§ında bulunurken, .kayb olmuşdu: 

4 Merkez Efendi hakkında bana blbliografya lQtfeden zevat Prof. Dr. A. Erzi ve 
Süleymaniye Kütübhanesi müdiri Bay M. Ülker'dir. Vakfiyenin. ŞA.h Sultan camii me
zar taşları ltita.belerini Bay t.H. Konyalı lCıtfetti. Vakfiyenin okunması ve tefstri hak
kında Bay O. Ş!lk'e derin şükran borçluyum. 

Türkiyat Mecmuası XIX ş 



66 Emel Esin 

Bay Kılıç'da bulunmakda imiş. Maalesef bu diğer sfireti henüz göreme
dim. Ailemde Merkez Efendi vakfiyesinin m. Ahmed tuğrası ile H. 1132 
tarihli devrinden bir de «bahası» (hulasası) mevcuddur. Merkez Efendi
nin H. 959 tarihli vakfiye sureti bu yazı ile birlikde neşr edileceğinden 
(res. 6), burada vakfiyedeki başlıca noktalara işaret ile iktifa edeceğim. 
Vakfiye, Merkez Efendi'nin Yeni Kapı dışındaki öz dergahının hamam ve 
müştemilatına aiddir. Bunların geliri Merkez Ef endi'nin oğlu «Alµned Çe
lebi»ye ve onun ahfadına vakf edilmişdir. ·Vakfiyede, kaynaklarda bulun
mıyan hususlar vardır. Terceme-i hallerde Merkez Efendi'nin babasına sa
dece «Muştafa b. Kılıç Beg b. I:Iaydar» denirken, vakfiyede kendisine ule
ma ve şeyhlere mahsus lakablar verilerek şöyle adlandırılmışdır (bk. res. 
1) «~udvat'us-salikin, al-hadi ila' t-tari}s: il-il~an va'l ya1$:in, Mevlana el
Şeyb Muşlil,ı'ud-din». Muştafa adı ve Muşlil,ı'ud-din lakabı olan «mevlana» 
ve «şeylJ»ler tezkirelerde çok bulunduğundan, Merkez Efendi'nin babası
nın hangisi olabileceğini tahmin edememekdeyim. Vakfiyede Merkez Efen
di'nin «AJ.ımed Çelebi» dıŞinda, «Derviş_ Çelebi» ve «Ali Çelebi» adlı iki oğ
lundan da bahs edilmekdedir: Ayrıca, Merkez Efendi'nin bilinen oğlu «AJ.ı
med Çelebi»nin Yawz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan'dan doğduğu açık
ca' vakfiyeden anlaşılır : «Oğlum .Al;ıı:iıed Çelebi'nin ·valdesi Şah 'Sultan, ib
·neti Sul!an Selim Han» ibaresi bu husus'd~ şübhe bırakmamakdadır. · · 

. Bu bakı~~an Merkez Efendi'nin ve Şah Sultan'm hayat safhalarını, 
ya~iyenin getirdiği bilgiler ışığında, tekrar ele al~ak ihtiyacını duydum. 
Başlıca kaynaklar dışında Şah Sultan'ın . Topkapı. Kütübhanesi'nde mah
fftz H. 977.tarihli vakfiyesini5 ve Merkez ;Efendi ile Şah Sultan'ı;n oğlu Ah
med. Çelebi'nin Firfı.?.<a:badi'den türkçeye terceme ettiği Babus'ul-vasit ter
ceme-i ~ö.mUs ul-muJ.ıifin Topkapı'da mevcfı.d .ikinci cildi6 ile Merkez Efen
di'nin · yakinlarından Germiyanlı Şeyh Yaclcfıb'un oğlu ve Tezkire-i l}.alve
tiyye müellifi Şeyh Sinan'ud-din Yusuf 'un 1 , Atımed Çelebi'nin BabU8'ul
y~fine ilave ettiği pazı haşiyeleri8 taradım. Bu araştırmalar İşığında 
vardığım nedc~leri arzedecegim. . ·. . . . 

Merkez Efendi'nin H. 959'da doksan yaşında veya doksanını: -aş

kın vef5.t ettl@.nde. kaynaklarda ·ittifak vardır: o· h,alde, «Muşlil,ıuddin» ve 
. «Merkez». «lakab» larını sonradan alan -<<Mus~ b· .. Muştaf a b. ~ılıç . Beg 
b. ·.I:Iaydar», H. 870 · ~ıraiarında q9ğ_muşd:u0• Doğrmi yerinin H. 831'd~ ·Os-

5 Bk. Bibliografya,· Şah · Sultan vakfiyesi. : 
6 · Bk; .Bibliograf;ya, . Ahmed .. Çelebi. 
7 Bk; 'cAtM, 206. 
8 . Al)med ·çelebi'nin .-eserinde varak 1/a ve ·ondan önceki varakda haşiyeler. 
9 Taşköprü-zade, 522-23. «L §,kab» tabiri : YQsuf, 25/a:. 
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/ 
manlı idaresine geçen, Germiyan-oğullarmın ili olduğunda da ittifak .mev-
cuddur. Merkez Efendi'nin hem-karyesi Germiyanlı Şeyh Ya'J.rub'un oğlu 
Şeyh Yusuf'un eserinde doğum yeri Uşak olarak bildirilmektedfr10. Celal 
ud-din MaJ:ımud I:Iulvi'nin, H. 1030'da yazdığı Lemeıat da, Merkez Efen
pi!nin doğum yeri Germiyan ilinde, «Kütahya sancağında Laıkiyye ka
zasında Sarı Mahmu9.lu köyü» olarak verilmişdir11• Genç Musa, ilk tah
silini, her halde, din alimi ve şeyh olan babası, Muşlitıuddin lakablı M:uşta
fa'dan görmüşdü. Daha sonra, «Musab. Muştafa»'nın nerede dini ilimleri 
tahsil ettiği hakkında kaynaklarda ihtilaf ile karşılaşmakdayız. Taşköprü
zade12, 965'de yazdığı terceme-i halde, ~erkez Efendi lakabı ile tanınacak 
«Musab. Muştafa»'nın Mevlana Uıir Beg'in oğlu Mevlana AJ:ımed Paşa»'
dan ôkuduğunu bildiriyordu. Bu zat ."gıir Beg oğlu Mevlana Sinan Paşa'
nın · kardeşi, Bayezid II'nin 886'da cülUsunda Bursa müftisi tayin edilen 
AJ:ımed Paşa idiu. 'Ali1•1 ise, H. 1002-1007 arasında, Merkez Efendi lakabı 
ile tanınacak «Musa Muştafa»'nın Mevlana :aı±r Beg»'den okuduğunu söy
liyordu. :g1ir B'eg Bursa müftisi l:Jızr Begzade ,Al;ımed Paşa'nın oğlu;· Bur
sa'da Kaplıca ·medresesi müderrisi olan sf.ıfiyane ve şairane meyilli bir 
alim idi15. Bi.rbirini tutan bu iki kayda karşı I:lulvi'iıin10 , Merkez Efendi 
lakabı ile tanınacak Musab. Muştafa'nın !stanbul'da Veli'ud-din oğlu. AJJ.
med Paşa'nın danişmendi olduğu rivayeti şübhelidir. Esasen, genç Musa 
b. Muştafa'nın Istanbula geldiğinde, Veli'ud-din oğlu .AJ.uned Paşa çokdan 
Bursa'da menfi bulunuyordu. Bayezid II'nin culusu senesinde (886) İstan
bul'da değil, Bursa'da sancak beği idi. Yusuf b. Ya'lsiib ise, Müfti AJ:ımed 
Paşa b . ."gıir Beg ile Veli'ud-din zade AJ:ımed Paşa'yı karışdırniış görüri
mekde, fakat Merkez Efendi lakabı ile tanınacak Musa ·b. Muştafa'nın Bur
sa müftisinden, yani S:ıZr oğlu AJ:ımed Paşa'dan okuduğunu te'yid etmek
tedir11. 

Merkez Efendi'nin müstesna bir hafızaya sahib olup üç ayda ~iır'an'ı, 
«Şeyh tefsiri» ile birlikte hıfz ettiğini, Beyi3.vi tefsirinden de· Çok kısım
ları ezberlediğini, ayrıca 'ilm-i l;ıadiş ve f~ okuduğunu, Yfısuf b. Ya·~b 

' : 

lô Ytlsuf, v. 25/a. 
11 l;Iulvi, v. 223/a. . .. 
12 Taşköprü-zade, 522. 
13 Taşköprü-za.de, 193 rn:ı.zr Beg oğlu Sinan Paşa), 197. (Slnan.-P~şa ·kardeşi AJ.ı-

mea Paşa ve onun oğlu :{Jıi:r Beg), 431 C.Atımed Paşa 'oğlu :{Jıir Beg). 
14 c.A.U, v. 379/b. 
15 Bk. yuk. not 13. 
16 Jjulvt, v. 223/a. 
17 Ytlsuf, v. 25/a. 
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tasrih eder18
.- Genç medrese talebesi, Şerh'ul-·a~ifid okurken, gönlüİıde siı

fiyane bi~ meyi feveran ederek Karaman'a veya A.masya'ya, I:Iabib-i10 :I):a
ramani adlı şeyhe derviş olmak için gitmişdi20• Karamanlı süfi, Musa b. 
Mµşıafa'nın biatını kabUI etmemiş ve şöyle demişdi : «Senüfı şeybin h~, 
nuz seccade-nişin degül»21 • I:Iabib-i :I):aramani'nin 902'de öldüğüne göre22; 

Musa h. Muşıafa'nın Karamanlı süfi ile ·muhaveresi bu tarihden önce idi. 
Musa: b. Muştafa'ya va<z icazeti ile, ilk lakabı da, Karamanlı I:Iabib tarafın
daİı'. ş1:1 sözlerle verildi : «Şimden gerü Muşlil;ı.'ud-din»28 • 

. Musa Muşlil;ı.'ud-din'in İstanbula gelip, «millazimlerin meşrfıt:ası olan 
J:ı.üceratın birinde, medresede sakin»2'1 olmağa başladığı tarih ta'yin edi
lememektedir. Aynı devirde, Et-yemez zaviyesinin şeyhi Amirza (Emir
zade) ~aba ~Zl ile evleziip, o zaviyeye geçmiş ve Et-yemez şeyhinden ke-
mer kuşanm.ış~25• . . 

. Rivayete göre, H. 899'9.an beri İstanbul'daki baş Ualveti zaviyesi şey
hi bulunan Sinan'ud-din ·Şünbül Efendi'nin manevi cazibesi Mfısa Muş
lil.ı'ud-din'e te'sir etmekde idi. Ancalc.Sünbül Efendi ha~ında, «devran 
ederler ve -vaJ.ıdet-i vücfıd·· söyleşürler»26 · dendiği için, · Müsa'nın gönlünde 
S~bül Efendi'ye karşı tereddüdler· .vardı. İstanbul'daki süfi şeyhlerinin 
çoğunun sohbetine gidiyor, fakat Sünbül Ef endi'yi ziyaret etmiyordu. 
Medrese terbiyesi içinde vücud bulan «zühd ve ta~va der'i»27, sanki Musa 

.bir ·zırha ·bürünmüş gibi, Stinbtil Efendi'ye karşı bir mukavemet tevlid edi
;yol'.9.u. Sonu.nda manevi .:çekişme o kadar şedid oldu lı:i, Musa rüyalarında 
Sj.inbül Efendi'yi görmeğe :başladr28• Bir gece, Musa rüyasında, hfü~resinin 
.kap~sın~ Sünbül· Efendi'~n .zorladığn~ı ; gördü. Musa, «Mede<'.l, savm~<ama 
.girmesün!» diye tç~riden k~pıya dayanıyor, fakat ·Sünbül Efendi kapıyı 
zorlayıp, sanki «Cesed-i ademideki ruh» gibi, hücreye giriyordu. Musa, 
pirden .. «te1,3elli .bularak» ruyada S~bül E.fendi'pin ayağına _ yüz sürdü. 
Ertesi gµn, Mfısa, Stinbül EfeJ!di'.ye "l;>iat.etti20• Et-yemez ' şeyhi'nin bağla-. . . . 

. ' 
· 18 YOsuf, v. 25/a, b. 

19 Sa,d ud-din, II, 540-41. 
20 YQsuf, v. 25/a; I:JulvI, v. 223/a. 
21 YOsuf, v. 25/a. 
22 Bk. yuk. not 19. 
23 I:JulvI, v. 223/a. 
24 · 1;1uıvt, "\r. 223/a. 
25 YQsuf, 25/b. Hulvi; v: ·223/a, b. 
26 YQsuf, v. 25/b. 
27 Aynı yer. 
28 I:JuM, v. 223/b. 
29 Aynı yer. 
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dığı kemeri çık~rıp, Halvetilere mahsus siyaJ;ı «Şemle»30, ta,c, ve •amam~31 

ile «dal kisve»yi giydi32
• Sünbül Efendi, ulemaya verilen «Mevlana» unva

nı ile Musa Muşli]J.'ud-din'e hitab ederek, rf:ı.yaya şöyle ima etmişdi : 

«Mevlana, kapuya dayanamaduii! Ezelidür sizin naşibiİıüz. Es• 
. rar-i ~ikr-i celidür». . . ' . ' 

Daha sonra Sünbül Efendi :Muşli.l;ı'ud-din Mf:ı.sa'nın .I;Iabib-i !):arama-· 
ni'ye derviş olmak isteğinin boşa gitmediğini ihsas ediyor ve kendine: 
«Merkez» lakabı ile h~lafet veriyordu ; . 

«Sizlere, ·tekmil mera!ibde kamil olduğunuz, .I;Iabib lisanından 
tebşir oluna! Vaşıl oldunuz. Bu da,ire merkezi olup bizden size 
•ata,-i ıiilafet-i ma•neviyyedür». 

Sünbül Efendi, Merkez Efendi'ye cezbe remzi ~lan ruhani şa~abı d~ 
içirdiğini şu sözlerle ifade ediyordu : 

«Ral;ıi}.<-i ulf:ı.viyye-i bi ervadür!». 

Sünbül Efendi, Merkez Efendi'ye, tek bir nazar. tevcihi ile, «meratib-i 
~l)mayı» öğretmişdi58 • Bu mec.azın manasının halvete çekilmek . ve «er
bacin»31 denen kırk günlük çileyi doldurmak emri olduğu anlaşılrn,.aktadır. 

Bundan sonradır ki H. 900/1494 sıralarında, Söfi.~ük (veya Sevindik) Ko
ğacı Dede'nin vefatı üzerine, Merlı::~z Efendi onun makamına geçecekdi3s. 

Koğacı Dede devran eden ve böylece: ulemanın tenkidi~i celbeden. şeyhler- · 
den idi. Merk;ez Efendi'nin de «mucalla15'.» da .durup, Mevleviler gfüi devran 
ettiği, hatunu tarafından rivayet edilmişdi36~ Cezbenin bir. sıtma gibi gel
diği .ve c~zbelinin, aklı başında olmakla beraber, sıtm~ının titrediği hale 
müşabih şekilde, ihtiy§.rı olmadan de~ran ettiği, Sünbül Efendi çevresin!le 
anlatılıyordu87• Cezbeli, devran ederken, s~ki camicin kubb.esi yok. olup, 
melekler de devran ederken görülüyordu; · · 

I:Julvi'nin ·tabiri ile bu sırlar «tutuk»u38 (perdesi), Baba İlya~ İJora.-

30 Şemle rida gibi küçük bir ehram idi: cAşım, s. v. 
31 Dört parçadan müteşekkil Sünbüli tacının tepesi sivri ve tülbendi, UalveU 

usülünde, siyah idi : Agah, 113. . ,: 
32 Dal kelimesinin buradaki manasını anlamadım. 

33 J:lulvi, v .. 223/b. 
34 I;lulvi, v. 224/. . . . ., . 
35 I;lulvi, v. 224/a. Koğacı Dedenin ölüm tarihi: Yazıcı, I.A. 
36 I;lulvi, v. 227/a. 
37 Ahmed Çeleb.i'nin eser~in başll!daki Mşiye. 
38 l;Iulvi, v. 224/a. 
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sani'nin39, halvet üzerine, Dr. Kemal Erarslan tarafından neşredilecek ri
salesinde, bir az olsun aralanmaktadır. Köprülü'nün Anadolu'ya gelen ilk 
Yesevi Şeyhlerinden biri olarak gördüğü İlyas Uorasani, Merkez Efendi'
nin doğumundan iki asır kadar önce yaşamışdı. l:lorasani risalesinde Ye
seVİlik ile ilgili buİunaiı, Merkez Efendi'nin mensub bulunduğu, l:lalvetilik 
gibi tarikatların geleneklerine varılmaktadır. Mogol istilası zamanında 

Yakın-Doğu'y·a gelen Uygur ve diğer «bal;ıŞı»ların getirdiği - Budizm tesir
leri, Babai isyanı, Türkmen dervişlerinin cezbeli raksının hatıraları, san
ki l:lorasani risalesinde akisler bırakmışdı10• Baba İlyas l:lorasani., .. ilki 
«süfli», ikincisi <«Urfi», üçüncüsü <«Ulvi» adlarını alan üç «l.Jalvet»ten bah
Sf:?tmekdedir. üç «balvet»te görüle~ «vak<ıa»lar (hayaller). Kamalaşri Bab
§ı'nın H. 714/1314'de tarihci Re§iati.ddin Fa.Zlullah'a anlattığı, Burkan 
Şakyamuni'nin murakebesi esnasındaki 'igfal teşebbüsü v~ istişrak sahne
lerini, sanki tekrar etmekdedir. Kamalaşri esasen budist terminolojiyi is
lami bir vecheye sokmuş bile bulunuyordu: «burkan»lara nebi, bodhi
sattva'lara melaike ve Mara'ya iblis adlarını vermekde idi. Bu mecazlar 
ile Kamalaşri Müslüman muhitine budist tasav\rurıarı, hayvan şeklinde 
doğan günahkar ruhları, taclı bir bey şeklindeki bodhisattva'ları, muhte
lif varlık dereceleri sonunda erişilen nirvana'yı tanıtmış bile bulunuyordu. 
Ruhun bütün canlılara müşterek «hayvani» denen mertebesinden yüksel
mesi ve sonunda, istigrak içinde benliğini unutması safhalarına, Baba ll
yas l:lorasani, l).ur'an tabirlerinden mülhem olarak «rılhun <urfı.cU>> demek
tedir11. Nitekim üç «balvet»in seyri ve intibası, türkçe mi<rac-namelerin 
merhalelerine çok ·benzemektedir (mesela Melik Babşı'nın H. 840'da, He
rat'ta, Uygur harflerile yazdıgı Mi<rac-name .gibi) 42• Ancak, bu gibi kök
lerden yetişmiş olınakla beraber, Merkez Efendi'nin yaşadığı devirde, l:lal
vetilik ~aha çok mücerred· ve islami bir vecheye eriŞmişdi. 

Baba İlyas-ı Horasani risalesinde, üç «balvet» silsileşi, «rfıhı <tİrfıc it-:· 
miş». bir mürşidin işareti ile, dar ve karanlık bir hücrede başlamakda idi : 

• ;° ' 

39 F. Köprülü, Türk edebiyatında iZTc mutasavvıflar (İstanbul 1918), 54, 56, 229, · 
232-35, 270. 

40 K. Jahn, Rashicl ud-din's History of Inclia (The Hague, 1965), XXXIII, XXXIX, 
XLIV, LXIV; Royal Asla~ic Society nüshası, v. 2075 ve British Muse~ nüshası, v. 402. 
Yine bk. E. Esin, «The Turkish bal,ışı ancl tTıe painter Mul,ıammad Siyah ~alam», Acta 
Orientalia XXXII ( Copenhaguen 1970) . 

41 :{:):orıls!ni, beyt 12. Esma hakk. yın'e bk. }.lartrt, v. 343/a. 
42 A. Pavet de Courteille, Mir<idj-nameh (Amsterdam 1975). 
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Pes ol balvetde şart budur,· anı bil, 
· Küçirek bir karafiu bane bulgıl, 
Yüceliği ola mils:dar-i J.camet, 
Uzum secde yiri ola, •adet 

11 

:aorasani, salike şunları tenbih ediyordu : karanlık ve dar hücrede, 
yalnız başına, Kıble'ye dönük, oruçlu olarak, gözleri kapalı, farz namaz
dan ·başka hiçbir harekette bulunmamağa gayret ile, düşünceleri Allah·
dan başkasına dönmeden, salik, zikr edecekdi. Oruç bozarken yemeği ve 
suyu az ve ölçülü idi. «Allah», «Hu», «l:Ia.14», «I:Iayy», «l).ayyflm», «1$".ah
har» ilahl isimlerini zikr ederek, salik, bütün canlıların müşterek merte
besi olan «rflh-i payvani» derecesinden, kamil insan seviyesine yükselip,· 

. rengareng nfırlardan geçerek, sonunda, «l).ahhar» adının tecellisi ile kalır 
olarak, «va.J;ıdet» ve «nfır-i bi-nişan»a varmakta idi. Birinci «balvet»de, sa
like korku.İıç «vaJ.cı•a»lar ~özükecekti. İlk hayal salikin oturduğu yeri su 
basdığı idi. Daha sonra şeytanlar, ejder, kaplan, akreb, kurd, ~rslan, elin
de asa tutan bir menhus ihtiyar şeyh ve fitne uy~dıran güzel bir kadın 
şeklinde, salike görünürlerdi. En nihayet, gece olurken, elinde mum tutan 
bir melek gelince, kötü hayaller yok olur ve salik sabaha kadar zikre de
vam ederdi.· 

!kinci «balvet»te, ·oruç bozmak zamanında yemek az~lmakta, et yen-· 
memekte ve uyku yasak olmakta idi. Salik burun deliklerini ve kulaklari-· 
nı bal mumu ile tıkardı. İkinci «balvet»te, «Val.c•ıa» , gök gürültüsü gibi 
tezahür eden <«alem-i melekflt avazı» idi. Sonra bir rebab sesi duyulur ve 
evliya, enbiya, melekler, dönen felekler görülürdü. İlk «J.ıicab» kalkar ve 
salik «uçmak>>da kendi makamını temaşa ederdi. ikinci halvetten ·sonra, 
her .gün «sema< iderdi». Salik bu devrede halka karışmaz, konuşmaz, söy-
lenenleri dinlemezdi. · · 

· Üçüncü «balvet»te· oruç bozmak için. yemek bir lokm;ıdaıi ibaretti. 
Bu «balvet»te salik yedi kat göklerde, yıldızlarda, kamerde, .seyyarelerde, 
toprak altında seyr ederdi. Ayetlerin yazılı bulunduğu «lavJ:ı» , kainatı kap
layan «Jpirsi» ve «RaJ;ım.an'ın ada.Iet <arşı» gibi Kur'an remzlerini43, «salik 
müşahede 'iderdi». Sonra her «vak•ıa» nur içinde yok olıir ve «lıaş Qic_ab» 
açılırdı : 

Niteliksüz göre yüzin ljüda'nm 
Dahi gör~eğe yüzini cüdanm 

43 K,u1'>lin, LXXXV/22 (Lav).t), VI/150, 154; ll/255 (Minll.tı dolduran kilrst); 
XX/5 (Ral.ıman'ın istava eden, yani her §eyi seviyesinde tutan ,ar§ı) . 
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Artık kendine aid «bir saman çöpi» bile olmayan veli, yen:ıek ve içmekden 
külli kesilir, ne sağını, ne solunu bilirdi. «Cemal-i bi-nişanda» müstag
rakdı. 

Merkez Efendi'nin, Yeni Kapu dışındaki dergahında, «.Oalvet» yeri bi
linmektedir. Rivayete göre .bu yer henüz boş bir bozkır iken_. secde halin~ 
de bulunan Merkez ~fendi, yer altında akan ve yer üstüne çıkıp hastal~rı 
iyi etmek için «Zfi.rilik» eden bir kırmızımtrak şifalı suyun nidasını duy
mµşdu-11 . Merkez Efendi ile ·dervişleri bu yeri kazıp kırmızımtrak bir su 
ve e~ki .bir havuz bullD:uşlardı. Merkez Efendi bu kuyunun iç duvarında, 
bir mağarada, «balvet»e çekilirdi. Merkez Efendi.'.nin ij~hilerinden kalan 
iki beyt, benliğ~ni yok edip vahdete varmak ist eyen salil~e bu karanJık 
mağaradaki «balvet»te tecelli eden ruhani ufukl~ı sanki anmakdadır"~ : 

Eya alemlerin şahı, tecelli kıl, teselli kıl! 
Gönüller blİrcunwı mahı, tecelli kıl, teselli kıl! 
Ciğerden eylerüm feryad, bu benlik da<vasından dad. 
İkilikden kılub azad, tecelli kıl, teselli kıl! 

Merkez Efendi «mecma< ul-erva1}»~ 4 dediği ve «lJıir'ın nazarından 

ırak değildür»H diye tavsif ettiği bu su «arıkları» yanında, kendi elleri ile 
ve «f~arası» dervişlerin alın teri ile, bir cami ve dergah bina etm.işti48• 

Bu imaretlerin Merkez Efendi'nin eseri olduğu Şah Sultan vakfiyesinde 
te;yid edilir. Bir de ham.marn yapıldı ve burada hummalılar, su ile tedavi 
ediliyordu. Bu civar.a «Merkez vilayeti» deniyorqu. 

Bilinmiyen, fakat müstakbel I}.anuni Süleyman'ın henüz şehzade iken 
Manisa'da sancak-beği bulunduğu H. 918-26 yılları arasında olduğu anla
şılan bir tarihde, şeb.i§.denin annesi Manisa'da imaretler yaptırıyordu. 
Şehzadenin annesi, Kırım Hanı Menglü Giray'ın güzelliği ile meşhfl.r kızı, 
<Ayşe ~afşa Sultan idi.ı0 (Manisa'da muhtelif Valde sultanların imaretleri 
Evliya Çelebi'ye00 göre 896'da başlamış bulunuyor ve kitabelerden anla
şıldığı gibi •Ayşe ~afşa Sultan'ın 940'daki vefatından sonra 946'ya kadar 
devam edecekdi) 51

• İmaretler arasında bir lJalveti zaviyesi de olup, Valde 

44 Yusuf, v. 30/ a; Jjulvi, v. 227/a, b ; Ayvansarayi, 230-31; Evliya, I, 372. 
45 Bursalı, I, 160-61. 
46 AJ:ımed Çelebi'nln eserinin başında Şeyb YQsuf'un haşiyesinde. 
47 };lulvi, v. 227/a, b. 
48 Bk. yuk. not 44. 
49 Bk. Uluça y, 535. tAyşe Hafsa Sultan : Sicİıı-i cO,mıani, I, 49. Bazı Manisa kül

liyelerinin Sellin I'in annesi Bezm-i cAlem Sultana atfı: a.g.e. IV, 36S. 
50 Evliya, IX, 68. 
51 Bk. yuk. not 49. 
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(l:lafşa) . 'Sultan burası için Sünbül Eİendi'den bir halife· rica . etmişdi62; 

Merkez Efendi bu sfıretle Manisa zaviyesinde irşada: başladı: Manisa za7 
viy~sinin «n:ıul;lib»Jeri ve <<te~ekkür» meclislerinin» sadık mil<;laviı:xµeri ara
sııida, H. · 918~26 yılİarında sancak-Eıeği olup lŞ-26 yaşlarında bulunan. 
Şehzade Süleyman . (doğ. H. 900) da varcJ.!.. Merkez Efendi adeti ti.Zere; 
gözlerini kapatıp «niuhib ~esi» ile ayetleri okuyup, ~ur>4n tefsir edince, 
genç Şehz~de Süleyman · heyecandan ağ~~rdır.:ı; 'Böylece büti,in bir haY:at 
d~vam edecek bir dostluk başladı ve Süle)'.'man-ı ~antini, l;lalveti şeyhin-
den «Biziin Merkez»· diye bahs ederdi ' 1• · 

Şah Sultan, yaş bak~~dan, kardeşi Şehzade Süleyman'a (doğ. 900) 
yakın ise, Merkez Efendi'nin Şehzade sarayı ile dostluğu olan pu devir
de, o da belki Merk~=?' Efendi'ye muhib olmuşdu. Merkez Efendi · ile Ş8:h 
Sultan arasında, bu sırada şahsi bir alaka uyanıp, ·evle.nme ve sonradaı;ı. 
ayrılma vaki olması tasavvlır edilebilir. Merkez Efendi 918-26 yilları ara-· 
sında 48-56 yaşlarında idi.:· Esasen Merkez Efendi ile Şah Sultan'ın baş~a 
bir devirde evlenmiş · olmalarına imkan da yokdu. Oğulları .AJ;ınıed Çelebi 
seksen-beş etiz lügat ve nice risaleler yazmış; · 95l'den önce şeyh olmuş;" 
evlenmiş ve Jl63 ·veya 970'de ölmüşdü'G .. Bu faaliyet ancak 918-26 sırala
rında doğmuş olma~ı ile izaJ:ı edilebilir, çünki 946'da Şehzade Süleyman 
cülus edince, saray muhiti İstanbul'a taşınmış, Merkez Efendi ise Mani
sa'da kalmışdı. Bilinen· kayıdlara göre ise Şah Sultan· ile Merkez Efendi 
ancak 940'da (t~krar?) karşılaşacaklardı,. Şah Sultan H.940-46 arasır.
da Lu!fi Paşa· ile evli bulunuyordu. Şah Sultan ile Merkez Efendi, 918-26 
arasında evlendiler ve bir oğulları oldu ise, bu husus acaba neden; şimdi 
neşrettiğimiz vakfiye haricindeki başka kayıdlarda görülmemekdedirZ Bu: 
s'uale cevab ölarak, ancak Ayvansarayi'nin bir kaydi hatıra gelmekdedir: 
Ayvansarayir.0 , cAzeb-kapusı cami<i· banisi, H. 970'de vezir-i. acıam olan 
Me~ed :ı?aşa'nın İkinci Selim'in kızı !sm-i '.lla~ Sultan ile evlenip bir oğul
lari dünyaya geldiğini, fakat · keyfiyetin gizlendiğini söylemekdedir. ·Pa-: 
dişalıa rakib çıkmaları endişesi ile, şehzadelerin öldurülmesinin lüZum.ıu · 
görüldüğü Osmanlı mubltinde, sultan oğullarının da· hayatı . tehlikede s~
yıldığı ve doğumlarının . gizlendiğini Ayvansarayi. im~ .~tmekdedir. Ak
Koyunlu hükümdarı Uzun I:Jasan'ın kızı ile Erdebil şeyhi I:Iaydar'ın oğlu 

.. .. 
52 Yüsuf, 26; f.lulvı:, 224/a. 
53 Aynı yer. 
54 Yüsuf, v. 28;b. : ... 
55 Bk. yuk. not 46, 92, 93, 97, 98. .. 
56 Ayvansardyt, II, 37-8. .. 
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Şah 1smMl'iıi H. 907/1501'de devlet kurup, Yaviız Selim'e rakib çıktığı 
günler henüz yakın idi. 

.. . 
. Yine Merkez Ef endi'ıiin hayat hikayesinin orta safhasına dönerek, 

Şimdi onun şahsiyeti ha.Kkınd·a ·bazı ·rivayetleri hatırlatmak gerekınekde
dir.' Horasanlı nyas Baba'nın H~lvetilerin ruhani m~rtebeleri hakkındaki 
~is.alesine göre, ruhu artık <«UrUC» etmiş bull.İnan Merkez Efendi, «-baş 
<Ubfıdiyet»e erişmiş, eşyanıiı . hakikatını, kesr~f içinde vahdet olarak gör- . 
müŞ bulunuyordu. Nitekim, I;IulviG7 ~e Merke~ Efendi'yi bu ~ald~- anlatır : 

Ferd idi terk-i mu~enna idüben, 
,Afemde hiç·bir kara mllfayyed degül, dl mti!).a.J> idi 

Halbuki, her bağdan azade, mutlak serbesti içinde olan ve yalnız yaşayan 
bu veli, sakalı ağirdığı çağda dahi, yine de bazen, aorasani;nin tabirleri 
ile, «rfıhun <ı.ITucU>>Iiun ikinci merhalesi, «nefs-i lewame» makamında, 
kendi kendini suçlayan canların yaşadığı <«IŞ1$: vadisine» daım:ak.da idi." 
Küçük çocuklarııi duası müstecab olduğundan, · günahlarının affı için dua 
etmelerini «Oğ}ancıklar»dan ağlayarak yalvarırdıGS : 

· «Siz ma..silınlarsiz ..... bu yüzi ~ara, sakalı alc, <aşi ~oca içün 
du<anuz iletüfi. Bula ki ;tcıyametde yüzler ağ ola». 

. . 
Sünnet-i Peygamberiye uyguil .olarak Merkez Efendi hayatını başka

larının hizmetine adamışdı. Pe'ygamberin ihlas, tevazu ve hizniet misalini 
takib eden, «şaJ;ıabe siretlu bir ;aziz» olmuşdu69• Resô.lullahin sünneti üze
re, cemaatin re'yiİıe ehemmiyet verir ve daima cemaatle namaz kılardı80~ 
Merk~z Efendi'nin Manisa'da bulunduğu yıllara aid olduğu anlaşılan men
kıbele~de, yine Sünnet-i Nebevi'ye uyarak, yalnız başına, günlerce yollara 
Çıktığı, rastladığı köylülere «meskenet ve tev§.zü,» içinde konuşarak, on
lara İslamı teklif .ettiği, namaz öğrettiği · nakl edilir0 1• Hayvanlara kötü 
muamele edenlere, Peygamber'in hayyanlara ş'efkat tenbihlerini öğretir 
ve şöyle d~rdi02 : • 

1 

·«Zinhar 'bu gavları, aç, ·ab · ve <alefe mul;ıtac koma ve tal;ıam- . 
·ınülleri ~adar yüklet ve bi-mhayet ·vurma!» 

57 f.lulvi, v. 233/a. 
58 YOsuf, v. 27/b. 
59 Yüsuf, v. 26/a, 29/b. 
60 YOsuf, v. 25. 
61 Y1lsuf 26/ b, 27 / a, b. l;lulvt, 226. 
62 YOsuf, 26/b-27 / a . 

r 
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Merkez Efendi hem insanlara, hem hayvanlara karşı merhametli idi03
• İn· 

sanları üzecek söz söylemezdi. «Komşularımız fareler incine» endlşesile. 

kedi beslemezdi. 

Kırlardaki menkıbelerde, Merkez Efendi basit insanların anlayışsız
lığı ile de karşılaşır ve buna sabr ederdi. Bir çiftçi, nasihatlara cevaben, 
Merkez Efendi'ye serkeşlik ederek : «Behey şU:fi ! Sen var pilavın yiye_ 
git! Bize karışma!» demişdi04• Aya-Sulak {veya Balıkesir) mescidinde, 
~deti üzere, gözleri kapalı ~ur>an şerh ederken, hocanın gözleri kapalı ve 
müstagrak olmasından bilistifade, cemaat mescidi terk edip, bağ bozmağa 
giderlerdi0~. Merkez Efendi'nin ak-donlu merkebinin, tam hoca konuşma
ğa b3..şladığ.ı'. ~aman, anırması da; «rfıh-ı J:ı.ayvani» mümesillerinin müna.: 
sebetsizlikleri ar.asında rivayet ol:unur00• 

Merkez Efendi'nin Manisa şifa-hanesinde tabib olarak meşgfil bulun-. 
duğu ve mesir07 denen şifalı macunu icad edip, Selim I'in annesi Bezm-i 
c.Alem Sultari. camii minaresinden, Nev.rUz günleri, halka /attığı rivayeti 
Sicill-i cQşmani'de mukayyeddir. Merkez Efendi H. 936-939 yıllarında Ma
nisa' dan ayrıldığı ve I:Iafşa Sultan şifahanesi ancak H. 945'de itmam 
edildiğine göre, Merkez Efendi'nin Manisa'da faal bulunduğu şifahane da
h,a eski bir müessese idi. Mesir reçetesi, nyas-ı S:orasani'nin verdiği, üçün
cü «baivet» sırasında, iftar için yenmesi gereken. lokmanın reçetesine epey 
benzemektedir. Minareden Nevrfrz günü mesir atmak adeti ğünümüze ka
dar devam etti. Yine bu yıllarda, Saruhan sancağında, Denizli'de ve baş
ka yerlerde, Merkez Efendi'nin bina . etmiş olduğu sanılan imaretler bu
l.u11:duğu N. Kılıç08 tarafından öğienilmiştir~ Ancak, bu imaretler daha son· 
ra? havaliye yerleşecek bulunan Al}lned Çelebi'ye69 de aid Olabilir. 

İstanbul'da, H. 936 veya 939 yılında70, baş l:Jalveti dergahı Koca Muş
ıafa ha~ahında, Sünbül Efendi ölüm döşeğine düşmüşdü. Menkıbelere 
göre, ölüm yaklaşınca, manevi nida ile, yerini alabilecek «balife»lerini ça
ğır~ışaı . . Sünbül Efendi, Ölümünden sonra, taşradan ilk gelecek «balife»-

63 Mecdi, 523. 
64 }.lulvt, 226/a. 
65 Yusuf, 27; l;Iulvt, 225. 
66 YCtsuf, 29/b. 
67 Sicilı-i cOsmdni, IV, 363. Mesir, ince çubukları olan şeylere, çubuklu elbiseye, 

ve bir cins tatlıya öen.lrdi: ..Aşım, s.v. }.lafşa Sultan Dllr üş-şifası: Konyalı, 55. 
68 Kılıç, ?5. ..-: . 
6~ Bk. aııağ. not 97, 98. 
70 Taşköprü-zilde 372 (Mecdi zeyli) H. 936 tA.rlhini; YO.suf ise, H. 939 tllrihtni 

vermeltdedir. . · 
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sının; <«abd-i abi]5; (bir rivayete göre>~ cabd-i babeş») de olsa», makamına 
geçmesini vasiyet etmişdi. . Bu . vasiyet Bubari'ııin Ahkam· b~bı'nın dör
düncü hadisine dayanarak, kim olursa olsun, bir habeş kölenin dahi hali
fe .olabileceği hakkında~i hadise işaretten ibaret gözükmektedir. Şeyhin 
Ölümünün ertesi seherinde, bir hafta önce Manisa'dan çıkdığı:ıp. ifade ed~n 
Merkez Efendi, Koca MuŞıafa Paşa'ya geldi 11• Merkez Efendi'yi tanıma
yan dervişler tereddüd içinde iken, Germiyanlı Ya~.l(Ub12, Merkez Efendi'yi 
hücresine. davet ile, ona: biat etti. Ya·~fıb rüyasında Merkez Efendi'yi Haşr 
gününde, Resfilullah'ın huzfınİnda, Koca· Muş!afa Paşa dergahının önüıi
deki zincirli servinin gölgesinde, «Tal;ıa» süresini tefsir ederken görmüş
dü. ~ur>an remzlerinden· zahir ve batın uın:manlarının birleşdiği mecma<ul
b'a/.ıre~n-·reinzinin· Merkez Efendi'de tezahur ettiğine Germiyaİilı Ya·~b· 
inanmakda idi. Rüyada Merkez Efendi'nhı amamesi, b~zen zahiri dUnya 
timsali gök rengine mail yeşil, bazen batın aleminin esrarına işaret, si
yah olarak görünmüş idi. Merkez Ef endi'nin irşadının husfısiyetinin şe
ri•atın he~ zahirini, hem batınını aksettirmek olduğu Şah Sultan vakfi
yesinde de mukayyeddir. 

· Taşradan üç halife daha gelince, kimiiı şeyh olması gerekdiğini tacyin 
iÇi~, dört halife, mescidin ~ört köşesinde birbirine müteveccih olarak, hal
vete girip mti.cahede73 ettiler. Diğerlerinden fazla, yedi gün yerinden kalk
madan, su içmeden ve yemek · yemeden halvet edebilen Merkez Efendi, 
yedi gün sonunda, cezbe halinde mihraba oturdu ve va•z etti7~ . . «~arii.» 
ona biat ettiler. Merkez Efendi'nin İstanbul'da ve taşrada pek çok «ab
dabı ve beşyüz «balif e»si olduğu ve «balife»lerden birinin Hindli olup 
Merkez Efendi'nin irşadının Hiıidistan'a da yayıldığı rivayet edilir7G. Mer
kez Efendi cuma günleri' Fatih camicinde16 · ~ur>dn tefsir eder; Ayasofya'da 
da va~z ederdi77

• 

Merkez Efendi Koca Muş!afa Paşa dergahına post-nişin oldukdan 
sonra, Germiyanlı Ya·~b'un Yanya ilinde bir S:alveti-Slinbüli dergahına 
şeyh olduğu anlaşılmakdadır18• O s~rada, sonradan 'tarihci ve Asaf-name 

71 l;lulvi, v. 224/a.. 
72 .AtM, 204-205. 
73 · ljulvi, v. 224/b. 
74 Yusuf, v. 27/b. 
75 Yusuf, v. 30/a.; l;lulvi, v. 226/b. 
76 l;lulvi, v. 226/a.. 
77 · YQsuf, v ,.- 25/a.. 
78 Bk. a§ağ. not 80. 
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müellüi olarak tanınacak olan Liltfi Paşa79 Yanya beği idi ve Şah Sultan 
ile evli bulunuyordu. Ya•ls:fib'un orada doğan oğlu Yusuf b. Ya•ls:fib'un an
lattığına göre, Şah Sultan, Yanya'da Şeyh Ya·~b'a intisab etmişdi80• Luı

fi Paşa'nın 940'da Karaman beylerbeyliğine ta'yini81 üzerine, Şah Sultan 
Şeyh Ya•ls:fib'dan İstanbul meşayihini sormuşdu. O da «Merkez Efendi'ye 
varasuz» demişdi. Şah Sultan Lutfi Paşa ile Yanya'dan çıkınca, «yolları
na J:ıaranıiler gelüb rencide ve adamların remide eyler. MütaJ;ıayyir iken, 
Merkez Efendi'yi müşahede eylerler, gelüb balaşlarına sebeb olurlar.»82 

Şah Sultan'ın Merkez Efendi'nin birden peyda olup kendisini eşkiyadan 
kurtardığını «müşahede etmesi», Merkez Efendi'yi şahsen tanıdığına de
lildir. Bu menkıbe Merkez Efendi ile Şah Sultan arasındaki, Ahmed Çe
lebi'nin doğmasına sebeb olan izdivacın, Şah Sultan Lutfi Paşa ile evlen
meden önce olduğu faraziyyesini desteklemekdedir. Şah Sultan, 940'da 
İstanbul'a varınca, Merkez Efendi'ye · intisaba tevessül eder. I:Iulvi, bu 
safhayı şöyle anlatmakdadır : 

«Me~dür ki İstanbul'a geldüklerinde Şeyh'den biat edüp, taş
rada (Yeni...:Kapu dışında), (Merkez Efendi'nin~ kendü ellerile 
ve fu~arasınun •ar~-i cebini ile yapdukları zaviye ve camice ev
J.caf ta'yin edüb ve Eba Eyyüb-i Enşari şehrinde kendü bağçe
sinden bir mikdar ibraz eyleyüb, dahi bir zaviye ve ca.mi< bina 
eylerler». · 

Böylece 840 sıralarında, Şah Sultan Merkez Efendi ile, tahminimize 
göre ikinci kerre olarak, buluşmuşlardı. Ahmed Çelebi, bir kaç yıl sonra 
şeyh olacağına göre, bu devirde, yetişmiş bir genç idi. Şah Sultan, Eyfıb'ün 
Bahariye semtindeki yalısının bağçesine bir zaviye yapdırmıştı (Cami'nin 
binası daha geçdir) 84• Merkez Efendi Şah Sultanın yalısındaki zav:iyeye 
halifelerinden Gömleksiz Mehmed Efendi'yi tacyin ile kendisi Koca Mus
tafa Paşa'daki merkezde ikamete devam etti8

$ . Merkez Efendi, damadı 
Seyyid Muslih'ud-din'i de, Yeni Kapu dişındaki öz zaviyesine ta:yin et
mişdi86. Seyyid Muslih'ud-din de Merkez Ef~ndi gibi Germiyanlı ,idi81• B ir 

79 Lut.fi Paııa, Yanya beyi iken, 940'da Karaman beylerbeyliğine tayin oldu : Ya-
zıcı (1956/1), 110 (Gökbllgin, 96'ye atf). 

80 Yusuf, v. 33/a. 
81 Bk. yuk. not 79. 
82 l;IulvI, v. 226/b. 
83 l;Iulvt, v. 227 /a. 
84 AyvansarA.yt 256-57 (Cami:in itmam tarihi 963'dür). 
85 J;Iulvi, 227 /a. 
86 .Aynı yer. 
87 I;Iulvi, v. 229/b. 
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gece, Seyyid orada değil iken, Koca Mustafa Paşa'da taamhanede bulu
nan Merkez Efendi, Seyyid'i seymeyen dervişlere onun kerametini gö~
termek için, «Seyyid, gel!» diye nida etti. İstanbul'un siı.r kapıları kapalı 
olmasına rağmen ve Seyyid, Yeni Kapu dışındaki mibrabda bütün gece 
oturduğu halde, Mustafa Paşa'da da aynı anl~rda belirmişdi. Lutfi ı;:>aşa 
H. 844'de sadr-ı aczam olunca, Şah Sultan, Davud Paşa'daki sarayı yanın
da da zaviye yapdırıp, Şeyh Ya:Js:llb'u· da Yanya'dan oraya getirtmişti88• 

· Kanfuıi, 943 yılında, Körfüs seferine çıkarken askere va~z için Merkez 
R:fendi'yi de beraber götürmek istedi80 • O devirde 73 yaşlarında olması ge
reken Merkez Efendi, sevab addettiği gazaya iştirake yine de tehalük gös
terdi. Şah Sultan'ın da Körfüs seferinde bulUI).duğu rivayet edilir00• 

·Hicri 846 yılında, Lutfi Paşa sadr-ı a'zam iken, Şah Sultan ile ara
sınqa p~ kayga çıkdı01• Lutfi Paşa, bir fahişeyi, tenasi:ı.l uzvunun kesilme
si ile, cezalandırmışdı. Harem-ağaları Şah Sultan'.a Jm~u anlatmış, ·O da 
akşam, Paşa yanına gelince, ona nasihat ile, görülmemiş ve haya hislerini 
~:encide eder saydiğı bu cezanın tekerrür etmemesini istemişdi . <Ali'ye na
'zaran Lfıtfl Paşa gösterişli bir adam olup, bir' az sarf ve nahv bildiği için, 
kendini beğenmiş ve <«anfıd bir· Arnavud» idi. «Her ].<aıfgı zaniye elüme gi
rtlrse, ol yÜzden siyasetim mukarrerdür ! » diye inad ederek, Şah Sultan 
ile münakaşaya girişdi. Şah Sultan, k'ızıp, «Sen bir mua,nnid ve ~lim bi
edebsün ! » diye azarlayınca, Lutfi Paşa «bozdağan»ına el vurup, Şah SuJ
tan'ı döğmeğe kalkmışdı. Harem ağaları üşüşmüşler, ·Silleler ile ite-kaka, 
Lutfi Paşa'yı koğmuşlardı. Şah Sultan'ın şikayeti üstüne, Padişah, kız kar
deşinin Lutfi Paşa'Clan boşatılmasına karar verdi. Lutfi Paşa sedaretten 
de azı oldu. · 

' 
Merkez Efendi ise, artık çok ihtiyar olmuşdu. Seksen yaşını müte-

caviz bulunduğu H. 951 yılında oğlu Ahmed Çeleb~'yi çağırdı . .A.µmed ~
lebi ·bir müddet İstanbul dışında «Baba Na~aş»da02 şeyh olup, bir ara ba'.

.Jlasının sılasına dönmüş ve orada evlenmişdi. Merkez Efendi oğlunu kendi 
yerine Mustafa Paşa dergahına seccade-nişin kıldı93• Merkez Efendi'nin, 
son· yıllarda, elde asa gezmekle beraber, yine mühtaclara da manevi hiz
metlerde gayretli olduğunu, hatunu rivayet ederdi94 • . 

88 Yiısuf, v. 33/a, b. 
89 l;l:ulvt, v. 225/a. 
90 Ayvansara.yı, 256-57. 
91 ..A..ll, v. 339/a-340 a.. · · 
92 a:uıvt, v. 227/b. 
93 <.Ata.t, 205. 
94 a:uıvı, v. 226/a, b. 
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· Hicri .959 yılında Merkez Efendi, kendi tabiri ile (bk. vakfiye, res. 6), 
«dehr elinden .şerbet-i mevti içüp, mest ü medhfış» oldu. Fatih camicinde, 
cenaze namazını devrin şeyhülislamı Ebu's-Sufıd Efendi kıldırmış ve Mer
kez Efendi'nin hu!Usunu şu sözler ile anmışdı : 

«Dünyada bir bi-riya var ise! Metk~z Efendi idi»06
• 

. . . <«Azim» bir kalabalığın takibettiği Merkez Ef endi'nin tabutu Yeni 
.Kap~ .dışındaki zaviyesinde defn edildi. Ebu's-Su,cud Efendi şu mersiyeyi 
söylemişdi00 : . 

Dar-i feiıaaa'n çıkup gitdi bel.caya 
Merkez Efendi ki ana I:Ial.cJ.c ola hemrah. 

, Sanmafiuz öldü ·anı, .balvete girdi 
Yoldaş olubdur ana.virdi, sehergah95b 

:ı>:utb-ı zaman idi ol işbu devirde. 
Döne-döne, ~aJ.cıbet, buldu ecel rali . . 
Mah-i Rebicul-a}Jir'in onyedisinde 
Ruz-i şenbihde. ol kıldı sefer; ah! . 
Hatif-i ğaybi ana dedi ki tari.b 
'DMresin· Merkez'in nur ide :Allah. 

. . . '. ' . 

Babasının yerine Mustafa Paşa dergahında 959'da culUs eden Ahmed Çe-
lebi, iki yıl sonra feragat ederek, babasının sılasına, bir rivayete göre 
Uşak'a, geri dönmüş ve yer,ini Şeyh Ya<J.cfiba ~ırakmışdı97 • .AJ;ımed Çelebi'
nin Uşak zaviyesinde şeyh olup98, 963 ve;ya _ 970'de vefat ettiği nakl edi
lirDo. 

.· . 

.. Ş.ah Sul~an,· H. 977 tarihlı vakfiyesind~100 Şahi Sultan diye . anılmak
tadır. Vakfiyeden anlaşıldığına göre, H. · 977'de Şah veya Şahi Suitan to
runlarının oğulları bulunan çok· yaşlı bir . hanım idi. Vakfiyede, 977'de öl
müş l:iile · · bulurian . ve ·:babasınm .. adı :verilmeyen, ·. «Şah Sultan kerim.esi 
tsm-i l:Jan : suıtan»daıi b·ahsedilmektedir: \~tsm-i J;Jan :surtan» "adı Eyyfib
da, Şah Sultan cami~i'ndeki mezar taşlarında da verilniekde ve «Bint-i Şah 
Sultan» olarak tanıtılmaktadır. <<1sm-i J;Jan», Hüseyin :Pa:şai adlı biri ile 

95 :E;Iulvi, v. 227 /a. 
95b Bu ifadeden, Merkez Efendl,'nin seher vakti öldüğü anla§ılır. 
96 • Bursalı, I; ·160~6ı i 'Kılıç, ·47.' ' ·· 
97 }3:uM, v. 227/b, 228/a. · ~ 
98 Ta§köprü-zade, 435. 
99 : l:İıil:vi·;:-v .: 228/a .. : .. . · 
ıoo Şah Sultan vakf:, v. 21/b. 
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evlenerek,,.ôndan iki kızı olmuşdu. H. 963'de «!3.'un»dan ölen «Nesl-i. Han 
Sul!3.m>111, !sm-i Uaıi'ın kızi ve· Şah Sultan'ın torunu olduğu ancak mezar 
taşından bilinir. Vakfiyede. Nesl-i Uan'dan bahis var ise de, akrabalık. de
recesi verilmemişdir. İsm-i. Han'ın Hüseyin Paşa'dan doğan diğer kızı 
~<Vaşf-i Han Sultan» ise, hem ... vakfiyeden, hem mezar taşlarından, Şah 
Suıtan'ın torunu olarak riıeydana çıkar. «VaŞf-i ·uan:;>rn «Ahmed» ve «Muş
·ıafa» .adlı' iki. oğlu olmuşdu. H . . 977'de Vaşf-i Han da ölmuş bulunduğun
.dan,' küçük o1duğu anlaşılan bu iki çocuğun vasisi . Şah Sultan idi. Şah 
Sultan Dimetoka köyleri ve İstanbul'da bir çok ev, hamam ve saireden 
ibaret mülkünü «Vaşf-i Han»ın oğlu «AJ:ımed Beg» ve. onun ahfadına vak
fetmişdi. 

Şah Sultan'ın Eyyüb kıyılarındaki yalısının bahçesinde inşa ettirdi
ği zaviye ve cami ile, (vakfiyenin bildirdiğine göre)' kendisi için yapdır
dığı ve annesinin de medffuı . bulunduğU tütbeden ibaret olan külliye, bu
gün harab vaziyettedir101

• Cami, son . yıllarda, epey l:ıasit şekilde, ta<mir 

101 Türbenin kubbesi yıkıldıkda.iı sonra, iyi niyetli, fil.kat kitlibeleri okuyamayan 
kimseler, mezar taşlarını gelişi güzel i dağıtmışdır. Bu · karı;ııklık, ancak üsUl.d lbra
hiın Hakkı Konyalı'nın arşivlerindeki -ka_ydlar ne .aydmlanmakdadır. Şa.h Sultan'ın an
nesi, Yavuz Sultan Selim'in cariyesine aid birinci mezarın sütfuı şeklindeki mermer
·den baş ve ayak taşları tam olarak durmaktadır. Bir numaralı mezarın .ayale taşı ki.
ta.besi: 

· ._: . . . ıJ~ ('::l. .... _.::.:.~ • j\kL o~ ~..UIJ • ~~_ll ~1 - . ~JI ~\...,, 
Bir' numaralı mezarın lJaş taşı kitabesi : .. 

. . .. ( ı.> j> 1 ... ~~~~ ~('~ .)'i .\+:..o ~ r.:.:-i 'ı:' J ? l:il> ı.,:..o l> . • 

(~ur,lin, XX/55)~ Meali: '«Siii ondan (toprakdan) yarattık v·e oİıa sizi iA.de ederiz ve 
ondan sizi 'Sonra,. yine çıkarır~. . ' . · 

·Nesl-1 EİAn'a A.id olan mezarın, biri baş, diğeri ayak· taşı olduğu, muhtemel bulu
nan, fakat blUen iki ayrı meza:r hfilin!l sokulmuş, eş boyda iki mustatll şeklinde, mer

. mer ve celt sülüs yazılı kitabeleri, belki birbirini aşağıdaki sırada takibetmekte idi . .. 
B8.Ş taşı ~ta.besi : · · 

. . . 
.z..Aı_ .olkL "a~-ı . ..::..Aı,. Jtl:J- .:,ı.;. J_i . ~ fr} ı ..::..1A;...·1 ...,; , 

Ayak taşı ~ta.besi : 

~~ ~ j (Y!-:... J . .:...1: .ı..:- • 

..::...iı jlkL ol.!. 
. : .·.' . 

o..ı..41\l.)j J~IJ\ j :· ı:>jlc jlkL ı:,\i. d:... • . 
ı:,_,.cUJI 0'° (~) il .. · :.. · '..· . . ~ 

Bu taşın arkasında, üstad Konyalı şu türkçe ibareyi de eskiden okumuşdu : «Yoğidi 
buna misal. Kılmışdı I:Ja~ bunı şii.l)ib-i cemıu. Solduğulıca, Rabb ..... verdl mevt»·. 
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edilmişdir. Zaviyenin izleri. bile kalmamışdır. Türbenin· temeller inin için
de; kubbe yıkıldığı zaman kırıldığı anlaşılan mezar taşları durniakdadıt': 
Bunlardan kırık olmayan ilk mezar taşının (res. 7/a,.b) Şah Sultanın an
nesi, Yavuz Selim'in cariyesine aid olduğu anlaşılır. İkinci mezar, ki taşı 
çokdan yok olmuşdur, İsm-i J:Jan'a aid olabilirdi. Vaşf-i- l{an ile güzelliği 
mezar taşında tasvir edilen ve .H. 963'de taundan, ölen Nesl~i- Jjan'ın -me
zar taşları ·buradadır. Mezar taşlarında, Vaşf-i Jjan, Hüseyn Paşa: · kızı sı
fatı ile; fakat Nesl-i ljan ise, Şah Sultanın kızı İsm-i ljan Sultanın kızı 
olarak tanıtılinaktadırlar. Vakfiyeye ve Ayvansarayi'ye göre102 Şah Sul:,. 
tanın da m~zarı burada olmalı idi. Ancak Sioill-i <Oşn:ılZni103 ise, Şah Sul
t'an'ın mezarının, Yavuz Selim'in diğer kı.zİarı· ile beraber, bab~larının ya
nındaki mahsus türbede olduğunu söyler ki bu türbe' İ.H. Konyalı'nın lut
fen bildirdiğine göre, bugün yıkılmış bulunan Jjatuniye tti.rbeil idi. 

Şah Sultan, Merkez Efendi'yi, onun evladı ve· dervişlerini de· unutma.
mışdı. Merkez Efendi adına Şah Sultan'ın kendisini~ .kurmuş bulunduğu 
iki zaviye ile; Merkez Efendi'nin Yeni Kapu dışındaki öz ·zaviyesi:ııin ida;. 
meE?i iÇin; vakfiyeye: şartlar koy~uşdu. Bu. zaviyelerde Merkez Efendi'iıiiı 
halifeleri şeyh olacak ve onun usfüünde irşada . deva~ edeceklerdi. . Şah 
Sultan vakfiyesinde Merkez Efendi'nin irşadı şöyle anlatılmakda ·idi : 
«Batını nefy-i taleb-i ma-siva ile rfı.şen-zamir, .Zahiri şer=-i şerif-i Nebevi 
ile inünir ». 

Vaşf-i Han'ıri, kahve rengi taşdan, üst kısmı sivri kemerli ve ·mulçar,.üas'lı · .ba§ ta
şı iyi vaziY,etdedir ve kitabesi §öyledir : 

l_.:.~ ~-"'" ..:...A._ ı,Jl.> ._;,..,,,_, • ı,Jl_,.c)IJ 4-11:" )~ ~::.Jx.:\ ..ı.i ~ ·:UI ~ ıı 

. ı)l.J.1 ı!.\.lA ~\ l.ıo _#1 ı)L~I ~\ /:~ J: 1_,l _,ii 

Vasf-i Han'ın mezarının bir eşi de üveği kız-kardeşi, Hüseyin Pa§a'nın başka bir 
hanımdan kızı olduğu anla§ılan Fatıma'ya aiddir. Burada Hüseyin Paşa «Al-mücahid 
fi sabilillah Ta'ala» unvanı ile tanıtılarak, kızı Flitıma'nın bütün ömrü oruç tuttuğu 
bildirilmektedir : 

Aynı türbede, H. 1010'da vefat eden Şehzade Bayezid kızı 'Ay§e Sultan'ın da me
zar taşı ~örülmekdedir. 

Şah Sultan külliyesinde ayrıca Şah Sultan Hankahı'nm şeyhlerinden Şeyh Ah
med'in yıkılmamış bir türbesi mevcüddur. Kitabe, tarihi §öyle vermeltdedir : 

(Hesabıma göre 1227). 
102 Şah Sultan vakf., v. 11/b v.d. Ayvansa~ayi, " 132,, 257, 
103 Sicill-i 'OsmO.ni, I, 45. 
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«Mal;ımiye-i !Çostantiniyye ebvabundan . Yeni Kapu baricinde, mer
kez-i dwire-i irşad, merl)fun Şeyh Merkez Efendi mezar-ı rahmet-medarları 
civarında, bina buyurdukları cami•-i şerifin dahi, . uslfıb-ı sabık. üzere .... » 
diye başlayan Şah Sultan vakfiyesi kısmında104, cami ve. zaviyede bulunan 
bütün kimselere .yevmiye harçlık, dervişlere yemek masrafı ve cami<e kan
dil parası v·akf edilmişdi. Merkez Efendi'nin kızı «Ümmi l;latun»a ve Mer
kez Efendi oğlu «Fahr-i erbab'üş-şalal) ve esl}.ab'ül-felal) merhfım AJ.uned 
Çelebi'nin kızı Selime Hatun'a» hayatta . oldukları müddetce, yevmi iki 
akçe vakf olmuşdu. Şah Sultan vı:ı,kfiyesine şunu· da ilave etmişdi105 : 

«Ve merl;ıfım . ve mağfur leh Şeyh Merkez Efendi'nin türbesin
de her gün, şabal;ı vaktinde ..... Şeyh-i mezbftr rfıhiçün bir ciiz> ..... 
okuna» · 

Merkez Efendi'nin Yeni Kapu dışındaki cami:•i, çile-hanesi, kuyusu ve 
türbesi çok kerre ve. son yıllarda da ta•mir görmüşdür (res. 2-3). Ancak 

, zaviye yok olmuşdur (res. 4). Merkez Efendi türbesi hastaların ümid bağ

ladığı bir ziyaretgahdır. Yatalakların gö~ekleri getirilip, türbenin par
maklıklarından geçirildikden sonra, hastaya giydirilir. Merkez Efendi'nin _,. 
sandukası, üzerindeki siyah l;lalveti sarığı ile, kubbeli bir türbe içindedir. 
H. 1229'da yapılan tacmir esnasında, ku}Jbe yıldızlı bir gece seması şek
linde tezyin edilmiş (res. 5). Kubbeli türbeye mutassıl uzun bir sofada 
Merkez Efendi'nin hatunu Et-yemez Şeyhi'nin kızının (sanduka üstünde 
yemeniye iğnelenen yazıda adı «tladice» olarak verilmişdir),'Merkez Efen
di'nin kızının ve halefi olan damadının; ve daha sonraki şeyhlerin sandu
kaları dizilmişdir. Merkez Efendi türbe;:ıi1:Ji.n yanında, İstanbil~'un en bü
yük mezarlıklarından biri t~şekkül etm.işdir. 

104 Şah Sultan vakf., v. 13/b, 14/a. 
105 Şah Sultan vakf., v. 14/a. 
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MERKEZ EFENDİ VAKFİYESİNİN TRANSKR!PS!ONU 

Katabahu .. al)abd ui-f apr ilayhi Si.ıb})i~aıiu Es-Seyyid MeJ;ımed 
b. aH):iizi bi madinat Kostantiniyye, gufira lahu. 
• • • •••• • ·~ 1 • • • • 

...... J:Iarrarahu al-fa~r ileyhi Ta<ala· Me1;ımed b. l.lüseyn al-I):azi bi 
casakir-i Aµatoli. 

...... Ketebehu al-faJPr "ileyhi Subl;ıanahu Muştafa ·b. I:Iüseyn al-I):azi 
bi •asker-i Rfunili. 

AU:ıaıİıdulilla:hi aHa~ vaccaha ~ibadahu na]:ıv al~hayrat ve s~a man 
şa•a minhum ila taraf il-mabarrat va's-şalat u va's-salam <ala· man l.ı~§a ı · 

ummatahu ila'l-l;ıasanat va •ala alihi va aşl;ıabihi hum an-nucfun il~hudat 
ila's-sa·Mat. Ve ba•du sebeb-i tal)rir-i kitab ve ba'i~-i taspr-i bitab oldur 
ki ]pıtb-i eflak-i tar"5:at ve Merkez-i d8.>ire-i J;ıa~at, şa.id-i mesMd iş-
şerife, salik-i mesalik-{ selef, ka.Şif-i rumfız til-al;ıadi§ ya'l I):ur>an, aş-şay}J 
Musa eş-şehir bi-Merkezi ibn ~dvet is-salikin; el-hadi ila ' t-taril,c il-iy~an 
va'l ·ya.l_dn Mevlana a:l-merJ;ıUni ·a.ı-şayli MusliJ:ı ud-din, işbu dar-i dtinya ... 
dar-i metine o11!1adl~ğuna vaJ_cıf ·oıu~, binaen·~ala ~alik meclis-i şer•-i 1.Jatir-i 
lazini 'üf-tevkirde, v~-i atiy ul-lisanr li ecl it-tescil mütevelli naşb eyledü-
ğü Murad Efendi b. Naşfil:ı mahiarında bi . t-ıavu va'r-riza ahsai:ı-i niyyet 
ve sıdk taviyyet birle, 'i~ar~ı şal;ılJ;ı-i şer:i lcılub, Dar us-saltanat is-seniyyet 
ul-Kostantiniyyet ül-mal;ı.miye kalası kapularından Yeni Kapu dimekle 
macrUf kapunun baricinde v~i, olub balevat-ı riıüte•-addide mefruşet'un 
bi'r-rib§.m ve beyt-i §iyab ve kenif ve '.lcazgan müştemil J;ıammam ve ]Jadil,ca 
ve fisldye ki canib-i erba•adan· ·biri tariI.c-i •am ve etraf-'ı baldyeden mer-
h~m ve mağffirun leh cennet-mekan Sultan Bayezid Han vaJs:fı olan arz-i 
baliye ile maJ:ıdud ve led il-ciran Çifte hammam dimekle ma<rUf hammamı, 
aria mülasık olan "dükk8.nlan ve öntinde iki dıvarı ve hammam ve hadiJ.ca-
ya mülaşık olan yerleri ve ?ahrında arz-ı haliye ki içünde mecra-i mM ve 
mezbele ilI.ca olıca~ mev:Zi ki cümlesinin J;ıududları led il-ahali ve 'l-crran 
·ma•lfun ve vaşfdan müsfağnidür, cemi< tevabi:-i levaJ;ıi~ ve •amme J;ı~ 
u mera.fi~ ile, J;ıasbeten lillah il-Celil, vaJP:-ı J.ıabs-i sebil edüb, şart eyledüm 
ki ol }.ıammam-ı mer~ icar ve icaresinden 1)§.şıl olan a~çenin birin be
her.-yevın İlafret-i Resuı.:f Ek.rem ·rfı.hı içün I):u:r>an-ı •Azimden, •ala vecli-i 
tertil bir cüz-i şerif tilavet eden kimesneye verile ve bir a~çesi ben.im rfı.-
J:ıum içtin bir cüz tilavet eden kimesneye verile ve bir ~çesi dahi oğlum 

Derviş Çelebi ve <Ali Çelebi ruJ;ılariçtin beher yevm bir cüz-i şerif tilavet 
eden kimesneye verile ve öglum AJ;ımed Beğin valdesi Şah Sultan ibnetü 
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Sultan Selim :e:an •aleyh ir-ralµneti ve'l gufran rfıhu içlin beher yevın bir 
CÜZ>-i şerif tilavet iden kimesneye yevmi birer a~çe verile. Ve madam ki 
ben kendüm ].<ayd-i J:ıayatda olam, mütevelli olam, kaçanki dehr elinden 
şerbet-i mevti nuş ile mest ü medhfış olam, oğlum .AJµned Çelebi mütevelli 
ola; ol dahi asfıde-i civar-i raJ:ımet old~da, evladına olup meşruta olup, 
neslen ba:de neslin ve fer•an bacde aşlin, §Ümme ve §Ümme ve §Ümme, ev
lad-ı evlad-ı evladından ~ükur ve ina§ dan mertebe-i fılada mevcfıd olan 
mütevelli olup ve ba•d el-inı_draz bu şart üzere •uteJ.casının olup ve J;ıam
mam-ı meıkurun ve sayirinin murfır-i eyyam ile icaresine lpllet ve bina
sına külli meremmet !arl oldukda, mli>eccele ve mua:-ccele ile abara icarı 
ve •ala ma if.tiil il-J;ıfil cümle tebdil ve tağyiri mütevelliye mufavvaz ola. 
Fazla kalan azyad, J,<alil ve keşir, mütevellinin ola deyü, <a].<ar-i mezbfırı 
farigan •an iş-şavağil, li ecl it-tescil, mütevelli naşb eyledüğü mezbür Mu
rad Efendi'ye teslim, dahi sayir evJ.cafa taşarruf eyledikleri gibi taşarruf 
eylediğini meclis-i şer:-i ].<avide i•tiraf eyledükden sonra vaJ.cıf-i mezbur 
semt-i vifa].<dan canib-i ş~aJ.ca teveccüh edüb, va~ı <aJ.car eimme-i abyar 
olan İmam-ı. A·ıam ve hümam-ı aJ.cdem ].<atında şal}ih ve lazım olmaduğuna 
bina,en vakf-ı mezbfırdan rücu• eyledüm, mülküm istirdad eyledüm deyü 
niza, eyledükde, mütevelli-i mezbür cevab-ı ba şevaba şurfıc idüp, eğerçi 
va~-ı caJ.<ar •ind el-İmam-ı Acıam ğayr-ı lazımdır, lakin İmaİneyn-i Huma
meyn J,<atlarında şal}ih ve lazımdır, ana binaen redd etmezin deyü niza, 
ve imtina eyleyüb, J:ıakim-i mev~<-i şadr-i kuttab tfı.ba lahu ve ]).usn-i ma,ab 
buZfırunda müterafican ve fasl Ü J;ıükm rağiban old~armda ]).akim-i mu
maileyh dahi canib-i va].<fı evla ve ahra görüb, va~-i mezbüru evvelen şıl;ı
J;ıatine ve §aniyyen lüzfımuna <alimen bi'l ablaf beyn eimmetin il-aşraf 

hükm etmekle vakf-ı mezbür evkaf-ı lazimeden oldu. Faman beddelehu . .: . . 
ba,da ma sami·ahu fainnama i§mahu· •ala'lle~ina yubaddilfınahu. Inn' Al
laha Semi<Ull •Alim ve acr ul-vaJ.cıf •ala l;Iayy il-Karim. Ve <ala h~ va
J.ca<a 1-işhad va't-ta.J;ırir fi'l yavın it-tasi' min şahri Şavval il-mukarram 
sana tis a va bamsin va tis< amia. 

ıs:,udvat ul-•ulama iI-ınuJ:ı~n Mevla Şeyb Ali Efendi. 
<Umdet ul-kuzat Mevlana Sinan Efendi b. l;Iaydar. 
Emir'ul-umera il-kiram Süleyman Paşa. 
Fabr ül~müderrisin Mevlana Şun< ullah Efendi. 
Mevlana civaz b. <Ali. 
Al-l;Iacc Vefa b. <Abdullah. 
l;Ialil Beg b. Receb. 
MuJ;ıi ud-din Beg Bayezid. 
<Abd ul-l;Ialim <Abd ul-Menaf ve gayrihim min el-bazırin. 
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E. EŞiN 

Resim 1. Ahmed b . . Mustafa Taşköprüzade'nin Şakı'ik-i 
Nu'maniye adlı eserinin, il. Osman devrinde (H. 1026-
31/1617-21) Haki lakablı Muhtesibzade Belgradlı Meh
med tarafından tercemesinde, varak 283/a' da Merkez Efen
di'yi Sünbül . Efendi'ye bfat ederken · gösteren resim. 
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E. ESİN 

Resinı 2. Merkez Efendi'nin Yenikapı dışındaki de!'gahının girişi. 

Resinı 3. Merkez Efendi dergahının avlusu ile mescid, çile-hanenin bulunduğu 
kuyunun balen görün~ü. 
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. • 1 Şey~ \ evi Hünka.r l. öşkü 
Dervış hücre-\j_,ıeri '+- ~ '{I< 
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R esim. 4. Merkez Efendi dergahının halen yıkılmış bulunan bazı kısımlarının el ile 
çizilmiş bir resmi. (N. Kılıç'dan istinsah edilmiştir). 
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Resim 5. Merkez Efendi türbesinin içi ve sandUka. 



E. ESİN 

Resim 6. Merkez Efendi vakfiyesi. 
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E. ESİN 

Resim 7. Eyfıb'da Şah Sultan ktilli
yesinde, Şah Sultan'm annesinin me
zarının baş ve ayak taşları (bk. not 101). 


