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VEFEYÂT-I AYVANSARÂYÎ’DE BAYRAMÎ
ŞAİRLER/ŞEYHLER∗
Bayrami Poets/Sheıks in Vefeyat-ı Ayvansarayi
Ramazan EKİNCİ∗∗
ÖZET
Kuruluş tarihi bakımından tarikatlar arasında bir sıralama yapıldığında, Bayramîlik diğer tarikatlara nazaran (Kâdirilik, Sühreverdîlik, Rufâîlik, Mevlevîlik vb.) sonlarda yer alacaktır. XV. asırda
Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir mutasavvıf (Hacı Bayram-ı Velî) tarafından kurulmuş ilk
Türk tarikatı olan Bayramiyye, daha kurucusunun sağlığında Ankara ve çevresinde yaygınlık kazanmıştır. Şüphesiz bunda, dönemin Osmanlı padişahları Sultan II. Murad ile önemli ilişkiler tesis eden Hacı
Bayram-ı Velî ve Fatih Sultan Mehmed ile yakın münasebetlere sahip, Türk-İslâm tarihinin mühim
olaylarından 1453 yılındaki İstanbul kuşatmasında, fethi müjdeleyen ve Hz. Peygamber’in sancaktarı
Ebû Eyyûb-i Ensârî’nin kabrini firaseti vasıtasıyla tahmin eden Akşemseddin’in payı büyüktür. Daha
sonraki asırlarda Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde etkin olan bu tarikat, zaman içinde önemli
şeyhlerin adıyla anılan çeşitli şubelere ayrılmıştır.(Şemsiyye, Celvetiyye, Tennûriyye, Himmetiyye vb.)
Tasavvufî Türk edebiyatının muteber şairlerinin bir kısmı, Bayramî tarikatına mensuptur. Şiirlerinin dili itibariyle divan şiiri ile halk şiiri arasında gösterilebilecek bu şairler, bahis konusu tarikatın
mühim simaları içinde yer almaktadır. Biyografi alanındaki çalışmalarıyla tanınan XVIII. asır
nâsirlerinden Ayvansarâyî Hâfız Hüseyin B. İsmail, çoğunluğunu muhtelif tarikatlara mensup şeyhlerin teşkil ettiği Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Tercüme-i Meşâyihîn ve Tezkire-i Ayvansarâyî gibi isimlerle anılan
eserinde, Bayramî olduğunu bildirdiği şuarânın hayat hikâyelerine de yer vermiştir. Bu yazıda, söz
konusu eser incelenerek biyografilerine değinilen Bayramî şeyhler hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bayramîlik, Bayramî Şeyhler-Şairler, Biyografi.

―――――――――
∗

∗∗

Bu makale, 9-10 Ekim 2010 tarihlerinde Manisa’da yapılan II. Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf
Geleneği Sempozyumu’nda sunulan “Vefeyât-ı Ayvansarâyî’de Meşâyih-i Bayramiyye” adlı tebliğimizin,
çeşitli ilâvelerde bulunularak gözden geçirilmiş hâlidir.
Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

65



Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği

ABSTRACT
When they are put in chronologic order according to their foundation dates, Bayramilik is
in the last places among other dervish orders (Kâdirilik, Sühreverdîlik, Rufâîlik, Mevlevîlik etc.) The
first Turkish order Bayramiye which was established by a sufi (Hacı Bayram-ı Velî) who was born and
raised in Anatolia in 15th century, became common in Ankara and neighborhood even when its
founder was alive. Haci Bayrami Veli who had good relationship with Ottoman sultan Murat II of the
period and Aksemseddin who with his perception found the tomb of Ebû Eyyûb-i Ensârî who was
the flag bearer of Hz. Muhammet in the surround of Istanbul which is important in Turk- Islam
history in 1453, have a great impact upon its being common. In the following years this order being
effective in many regions of Ottoman territory, divided into branches remembered with the names of
important sheiks in time. ( Semsiyye, Celvetiyye, Tennuriyye, Himmetiyye etc.)
Some of the respected poets of Sufistic Turkish Literature are the members of Bayrami
order. These poets, whose poetic languages are in a place between Ottoman Poetry and folk poetry,
are among the important people of this order. 18th century prose writer Ayvansarayi Hafiz Huseyin
B. Ismail, who is known for his biography studies, mentioned to the life stories of poets who were
Bayrami in his books -which include sheiks of important orders- such as Vefeyat-i Ayvansarayi,
Tercume-i Mesayihin and Tezkire-i Ayvansarayi. In this article, the mentioned works will be analyzed
and information about Bayrami sheiks whose biographies were mentioned will be given.
Key Words: Religious Order of the Bayrami, Bayrami Sheiks-Poets, Biography

GİRİŞ
Osmanlı Devleti asırlarında yaşamış önemli şahsiyetlerin biyografileri araştırılırken müracaat edilecek kaynakları, söz konusu kişilerin büyük ölçüde meslekleri
(hattatsa Menâkıb-ı Hünerverân, Tuhfe-i Hattâtîn; kâtipse Devhatü’l-küttâb; şeyhülislâmsa Devhatü’l-meşâyih ve zeylleri, nakibü’l-eşrâfsa Devhatü’n-nükâba, sadrazamsa
Hadîkâtü’l-vüzerâ, Sefînetü’l-vüzerâ; müderris ise Şakâiku’n-Nu‘mâniyye ve zeylleri vb.),
şair olup olmadıkları (tezkiretü’ş-şu‘arâ türündeki eserler), herhangi bir tarikatın müntesiplerinden olup olmadıkları (belli tarikatların mühim zatlarını anlatan eserler
Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyye, Sefîne-i Evliyâ, menâkıbnâmeler vb.) ve medfun olduğu
şehirler (şehir monografisi hüviyetindeki Enîsü’l-müsâmirîn, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân vb.
) vb. etkenler belirler. Yukarıdaki zikredilenlerin dışında, başlangıçta tarih kitaplarının alt bölümü iken sonradan müstakil hüviyet kazanan vefeyâtnâmeler de hâl
tercümeleri hususunda, müracaat edilecek kaynaklar arasında ilk sıralarda yer alır.
“Vefeyât” Arapça bir kelime olan ve “ölüm, ölme” mânâlarına gelen
“vefât”ın çokluk şeklidir. Klâsik Türk edebiyatı türlerinden olan vefeyât; ünlü kişilerin hayatları hakkında verilen kısa bilgiden sonra o kişilerden kimilerinin yalnız
ölüm tarihlerini ve defnedildikleri yerleri, kimilerinin ölüm tarihleriyle birlikte
“nasp, nakil ve azil” tarihlerini bildiren eserlerdir.1

―――――――――
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Türk biyografi tarihinin önemli sîmâlarından olan, XVIII. asır yazarlarından
Ayvansarâyî Hafız Hüseyin B. İsmail2 (ö. 1201 / M. 1787) tarafından kaleme alınan
Vefeyât-ı Ayvansarâyî adlı eser müellifin vefeyât türündeki iki eserinden biridir. Bu iki
eserden ilki Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl’de Osmanlı padişahları ve önemli devlet adamları söz konusu edilmiştir.3 Müellifin ikinci vefeyâtı ise kaynaklarda Vefeyât
adıyla bildirildiği gibi bazı kütüphane fişlerinde veya yazmalarda Tercümetü’l-Meşâyih,
Tezkire-i Ayvansarâyî, Tezkire-i Meşâyih gibi adlarla anılmaktadır. Bu adlandırmada
şüphesiz bahis konusu edilen şahısların büyük çoğunluğunun herhangi bir tarikatın
müntesibi olması önemli etkendir. Es‘ad Efendi 1375 numarada kayıtlı nüshanın
derkenarında, eserin mutasavvıflarla alâkasından hareketle yazılmış olduğunu düşündüğümüz tarikatların isimlerini ihtiva eden şu manzume yer almaktadır:
Budur on iki ≠arìø-ı ´ùfiyän ey müstefìz
Müstefì◊ ol erenleriñ şöhretinden ol úazìz
Naøşbendì æädirì vü Şäzelì vü Mevlevì
Gülşenì Saúdì Rifäúì `alvetì vü Bedevì
Celvetì Bektäşi Bayramì ´ayılsın bi’t-tamäm
Serlerinden eyle istimdäd u meded iltizäm
Baú◊ılar der ki ´ayılmaz Bedevì Şäzilì
Edhemì Veysì bedeldir lìk e´a≈dır evveli
Ayvansarâyî, bu vefeyâtında ise ünlü şeyhler, bilgin ve şairlerin hayatlarından, bu arada şiir yazan dört Osmanlı padişahı (Sultan III. Mehmed, Sultan I.
Ahmed, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed) ve beş şeyhülislâmdan (Şeyhülislâm Ahmed Efendi, Şeyhülislâm Yahya Efendi, Şeyhülislâm Ahî-zâde Hüseyin
Efendi, Şeyhülislâm Sunullâh Efendi ve Şeyhülislâm Aziz Efendi) kısaca söz ettikten sonra ölüm tarihlerini ve nereye gömüldüklerini bildirir. Kimi hallerde ölüm
tarihlerini belirlemek üzere ebcedle bazı ibareleri kullanarak tarih düşmüştür; fakat
her ebcedle verilen tarihten sonra da rakamla tarihini yazmayı ihmal etmemiştir.
Meselâ Hacı Bayram Velî’nin ölüm tarihini el-∆aber 2345 ا833 [1429-1430] tamlamasıyla belirtmiştir. Ayvansarâyî’nin ekseriyetini meşâyihin teşkil ettiği Vefeyât’ının
bugün tespit edilen dört nüshası bulunmaktadır.
1. İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1107
2. Süleymaniye Kütüphanesi Es‘ad Efendi, 1375,
―――――――――
2
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Hayatı hakkında daha geniş bilgi için bkz. Günay Kut-Turgut Kut, “Ayvansarayî Hafız Hüseyin B.
İsmail ve Eserleri”, Tarih Dergisi, Sayı :XXXIII, (Mart: 1980/81), İstanbul: 1982,s. 401-439;
Semavi EYİCE “Hüseyin Ayvansarayî”, DİA, 18, İstanbul: TDV Yayınları, 1998, s. 528-530.
Bkz. H. Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl (haz. Fahri Ç. Derin), İstanbul:
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1978.
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3. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane TY, 2464,
4. Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâkî Tekkesi, 3654
Yukarıda bulundukları kütüphaneler belirtilen dört nüshadan hareketle
Bayramîyye tarikatına mensup şeyhler hakkında bilgi vermeye çalışılacaktır.
Anadolu’da Kurulmuş Bir Tarikat: Bayramîlik
XV. asırda Hacı Bayram Velî (ö. 833/1429-30) tarafından Ankara ve çevresinde kurulan Bayramiyye Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir mutasavvıf
tarafından kurulmuş ilk Türk tarikatıdır. Daha kurucusunun sağlığında Ankara ve
çevresinde büyük bir yaygınlık kazanmış olan bu tarikatın tam olarak kuruluş tarihi
belli değildir ancak Hacı Bayram-ı Velî’nin, şeyhi Hamîdüddin'in Aksaray'da vefatından sonra Ankara'ya dönüp irşat faaliyetine başladığı 815 (1412) yılını Bayramiyye'nin kuruluş tarihi olarak kabul etmek mümkündür. Bu tarihten itibaren II.
Murad tarafından Edirne'ye çağırılmasına kadar geçen süre tarikatın kuruluş dönemi sayılabilir. Hacı Bayram II. Murad'ın tahta çıkışından (824/1421) sonraki yakın
bir tarihte Edirne'ye çağırılmış olabileceğine göre bu dönem 1412- 1422 olarak
kabul edilebilir.
Hacı Bayram'ın Edirne'ye niçin çağırıldığı konusunda kaynaklarda bilgi yoktur. Sarı Abdullah Efendi, mürit ve mensupları kısa sürede büyük bir artış gösteren
Hacı Bayram'ın halkı sapıklığa sevkettiği öne sürülerek padişaha şikâyet edildiğini
söyler. Bu iddianın Hacı Bayram'ın silsilesinin Erdebil sûfîlerine ulaşıyor olmasından kaynaklandığını düşünmek mümkündür. Zira Erdebil sûfîlerinde görülen Şiîlik
temayüllerinin Anadolu coğrafyasında büyük yaygınlık kazanan Bayramiyye tarikatında da olması ihtimali, Osmanlı için Anadolu’da sağlanmaya çalışılan siyasî birliğin
ve düzenin bozulması demektir.
Sultan II. Murad Edirne'de Hacı Bayram-ı Velî ile görüşünce, hakkındaki
söylentilerin doğru olmadığını anlamış; onun büyüklüğünü kabul etmiş ve Ankara'ya dönmesine izin vermiştir. Ayrıca Bayramiyye mensuplarından vergi alınmamasını
emretmiştir. Edirne'de Hacı Bayram adına bir mahalle ve zaviye ile çeşitli vakıflar
da kurulmuştur.
Hacı Bayram'ın Ankara'ya dönüşünden ölümüne kadar geçen yaklaşık on
yıllık süre Bayramiyye'nin devlet nezdinde meşruiyet ve itibar kazandığı ve Sünnî
temeller üzerinde gelişmesini tamamladığı dönem olmuştur. Bayramîler'in vergiden
muaf tutulmaları yüzünden Ankara ve çevresinde vergi toplanamaz hale geldiğinin
II. Murad'a haber verilmesi, padişahın da Hacı Bayram'dan kaç müridi olduğunu
―――――――――
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Günay Kut,, “Vefeyât-ı Ayvansarayî ve Nüshaları ya da Tezkire-i Ayvansarayî” Türklük Bilimi
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Vefeyât-ı Ayvansarâyî adlı eserden iktibas edilmiştir. Nüsha farkları için bahis konusu esere
bakılabilir.
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kendisine bildirmesini istemesiyle ilgili meşhur menkıbe Bayramiyye'nin bu yıllardaki yaygınlık derecesi hakkında fikir verecek niteliktedir.
Hacı Bayram'ın vefat ettiği XV. yüzyılın ilk yarısında Bayramiyye Ankara dışında Beypazarı ve Göynük'te Akşemseddin ve Ömer Sikkînî, Gelibolu'da
Yazıcıoğlu Mehmed ve kardeşi Ahmed Bîcan, Balıkesir'de Şeyh Lutfullah, Bursa'da
Akbıyık ve Hızır Dede, Lârende'de İnce Bedreddin, İskilip'te Muslihuddin Halîfe,
Bolu'da Uzun Selâhaddin ve Molla Zeyrek, Kütahya'da şair Şeyhî adlı halifeleri
tarafından temsil ediliyordu.5
Hacı Bayram'ın vefatından sonra Bayramiyye iki büyük kola ayrılmıştır. Tarikat mensuplarının bir kısmı Bursalı Ömer Dede’ye uyup zikir ve vird gibi şeylerden, hususî kisveden hatta topluluk yerleri olan tekkelerden bile feragat ederek
Melâmî adını almışlardır.6 Konuyla ilgili araştırmacılara göre asıl Bayramiyye, tarikat
mensuplarını irşat göreviyle bulunduğu Beypazarı'ndan Ankara'ya gelerek şeyhinin
vasiyeti gereği onun teçhiz ve tekfinini yapıp cenaze namazını kıldıran
Akşemseddin tarafından sürdürülmüştür. Akşemseddin'in kurduğu Bayramiyye
şubesine Şemsiyye-i Bayramiyye adı verilmiştir. Bayramî – Şemsîlik,
Akşemseddin'den sonra halifelerinden Kayserili İbrahim Tennûrî (ö. 887/1482)
döneminde Tennûriyye adını almış; bu şube Tennûrî'nin Şeyh Ali, Şeyh Lutfullah
ve Şeyh Kasım adlı oğullarıyla Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi'nin babası İskilipli
Şeyh Muhyiddin Yavsî (ö. 920/1514) tarafından sürdürülmüştür. Şeyh Kasım'ın
halifesi Mecdüddin İsâ'nın müridi İlyas Saruhânî’ye (ö. 967/1559) Tennûriyye'nin
Îseviyye şubesi nisbet edilirse de bu şube devam etmemiştir.
Tarikat silsilesi dört kişi vasıtasıyla Akşemseddin'in Hamza Şâmî adlı halifesine ulaşan Bolulu Himmet Efendi (ö. 1095/1684) Bayramiyye'nin Himmetiyye
şubesinin kurucusudur. Bayramiyye son dönemlere bu şube vasıtasıyla ulaşmıştır.7
Vefeyât-ı Ayvansarâyî’de Bayramî Şairler/Şeyhler
Vefeyât-ı Ayvansarâyî’de bahis konusu edilen şahıs ekseriyetinin çeşitli tarikatlara mensup şeyhlerin oluşturduğu bildirilmişti. Büyük kısmı Mevlevî ve Halvetî
tarikatı müntesibi şeyhler/şairlerin yer verildiği eserde, Nakşbendî, Celvetî, Kâdirî,
Gülşenî, Uşşâkî ve Bayramî tarikatlarında postnişînlik yapmış kimselere de değinilmiştir. Adı geçen eserde yaptığımız tarama sonucunda tespit edilen Bayramî şeyhler/şairler sırasıyla şunlardır:
1. Hacı Bayram-ı Velî,
2. Eşrefoğlu Rûmî,
3. Şeyh Akşemseddin,
―――――――――
5

6
7

Fuat Bayramoğlu - Nihat Azamat, “Bayramiyye” , DİA, 5, İstanbul: TDV Yayınları, 1992, s. 269;
Ayrıca Bayramî tarikatı silsilesi için bkz. Bandırmalızâde Ahmed Münîb, Mirâtü’t-Turûk,
Dersaadet: 1306, s. 27-28.
Abdülbaki Gölpınarlı, “Bayramiyye” , İA, 2, Eskişehir: MEB Yayınları, 1997, C.2, s. 424.
Fuat Bayramoğlu - Nihat Azamat, agm, s. 270.
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4. Derviş Himmet Efendi,
5. Şeyh Abdullah Efendi,
6. Şeyh Seyyid Abdüssamed Efendi,
7. Abdüşşekûr Efendi,
8. Şeyh Mehemmed Üftâde Efendi,
9. Şeyh Seyyid Osmân Hâşimî,
Ayvansarâyî’nin eserinde biyografisine yer verilen ilk Bayramî şair, Hacı
Bayram-ı Velî’dir. Şeyhin doğum yerini, aldığı eğitimi ve intisap ettiği mutasavvıfı
bildirdikten sonra vefâtına düşürülen tarihi ve en meşhur ilâhilerinden birinden bir
mısra örnek verir. Eserde, Hacı Bayram-ı Velî ile ilgili verilen bilgiler bugünkü
mevcut malumât ile örtüşmektedir. Hacı Bayram-ı Velî hakkında eserde şu bilgiler
mevcuttur:
“~äcı BayramBayram-ı Velì æuddise Sirruhu
~äcı Bayram-ı Velì, Anøara’da ™olfa´ol demekle maúrùf øaryedendir ki
Çubuø ™uyu’na øarìbdir. úUlùm-ı şerúiyye vü úaøliyyede mahäret peydä
eyledikden ´oñra Anøara’da müderris olmuş idi. Baúdehu terk edip Şey∆
~ämid-i Aøsaräyì ∆ıdmetine vä´ıl-ı ∆iläfetle bekäm olmuşdur.2345 ااel-`aber
833 [1429-1430] tärì∆inde därü’l-beøäya rı≈let edip anda defn olunmuşdur.
æabri maúrùfdur. İlähiyyätı vardır. Ez-cümle:
Çalabum bir şär yaratmış iki cihän arasında
Bu ilähì, maúrùf güftelerindendir.
(A 3b, E 2b, İ 13-14, U 1b)”8
Vefeyât’ta, Bayramî şeyhi olarak gösterilen ikinci kişi Eşrefoğlu Rûmî’dir.
Şair hakkında şunlar aktarılır:
“Eşref“Eşref-zäde Rùmì æuddise Sirruhu
Eşrefo˚lu Rùmì eş-Şey∆ es-Seyyid úAbdu’lläh Efendi. ~äcı Bayram’ıñ
kendinden inäbet edip ve dämädı olup şey∆iniñ emriyle Şey∆ ~üseyn-i
~amevì’ye varıp tekmìl-i sülùk eyledikden ´oñra yine ~äcı Bayram-ı Velì’ye
gelip ∆iläfetle şeref-yäb olmuşdur. İzniø’de tava≠≠un edip QRST UVW3X tebcìl-i
cennät 8899 tärì∆inde anda vefät eylemişdir. Nesli ∆älä bäøìdir. Dìvän-ı
ilähiyyätı olup andan niçe güfteler beste olunmuşdur. Beyne’n-näs maúrùfdur.
―――――――――
8
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H. Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî (haz. Ramazan Ekinci), İzmir: Tibyan Yayıncılık,
2012, s. 2.
Eşrefoğlu’nun vefat tarihini bildirmek üzere verilen terkibin sayı değeri 899’dur, eserde 889
şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca Eşrefoğlu’nun vefat tarihi diğer kaynaklarda H. 874 [1469-1470] yılı
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(A 4a, E 2b-3a, İ 14, U 1b-2a)”10
Müellif, Eşreoğlu Rûmî’nin isminin Abdullah olduğunu bildirdikten sonra Hacı Bayram-ı Velî’ye intisâbını ve onun telkiniyle Şeyh Hüseyn Hamevî’nin yanına
gönderildiğini söyler. Burada seyr ü sülûkünü tamamlayan Eşrefoğlu, tekrar Hacı
Bayram-ı Veli’nin yanına dönerek aldığı hilafetle İznik’e döner. Ayrıca bugünkü
bilgilerimize göre Eşrefoğlu’nu, ilk mürşidi olan Hacı Bayram-ı Velî seyr ü sülûkte
daha ileri bir merhaleye ulaştırması için Suriye'nin Hama kasabasında oturan
Abdülkâdir-i Geylânî'nin beşinci göbekten torunu Şeyh Hüseyin el-Hamevî'nin
yanına gönderir. Hama’da kırk günlük çilesini tamamlayan Eşrefoğlu, Kâdirî
hilâfetnâmesi alarak İznik'e geri döner. Bir müddet sonra İznik'te kurduğu dergâhında irşada başlar. Kâdiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu kabul edilen
Eşrefoğlu'nun fikirleri kısa zamanda yayılır.11 Yazarın Eşrefoğlu hakkında verdiği
bilgilerde kısmî eksiklik ve yanlışlık mevcuttur. Eşrefoğlu hilafetini Hacı Bayram-ı
Velî’den değil, Kâdirî şeyhi Şeyh Hüseyin el-Hamevî'den almıştır. Bundan dolayı
Eşrefoğlu Rûmî'yi, Bayramî şeyhi yerine Kâdirî şeyhi kabul etmemiz gerekir.
Vefeyât’da Bayramî olduğu bildirilen meşâyihin üçüncüsü Şeyh
Akşemseddin’dir.12 Akşemseddin’in adı, silsilesi, memleketi ve Anadolu’ya gelişi,
müderris oluşu ve Hacı Bayram-ı Velî’ye intisâbı hakkında bilgi verildikten sonra
İstanbul’un fethi esnasında üstlendiği manevi liderlik anlatılır. Ölüm yılını bildiren
terkib, kâşif-i esrâr 863 sahabeden Ebû Eyyûb-ı Ensârî’nin kabrinin yerini tespit
etmesinden dolayı kullanılmış olmalıdır. Ayrıca eseri Risâletü’n-Nûr “bir Bayramî
şeyhi tarafından kaleme alınan ilk eser olmasının yanı sıra Bayramiyye'nin ilk dönemlerine dair orijinal bilgiler vermesi açısından da büyük önem taşır. Bu bilgilerden, o dönemde Akşemseddin'in "tâife-i nûriyye" dediği sûfîlerin, daha doğrusu
açıkça belirtilmemekle birlikte Bayramiyye mensuplarının tutum ve davranışlarının
sünnete aykırı ve bid'at olduğu ileri sürülerek zahir ulemâsınca çeşitli tenkitlere
uğradıkları anlaşılmaktadır. Kendisi de eski bir müderris olan müellif, tenkide konu
olan hususları sayar; fıkıh, hadis ve tasavvuf kitaplarından deliller göstererek bunların sünnete uygun olduğunu savunur. Eserden ayrıca bu dönemde Bayramîler'in
halka halinde cehrî zikir yaptıkları, zikir sırasında Yûnus Emre'nin şiirlerini okudukları, savm-ı visal tuttukları, vecde gelip haykırdıkları, taçlarının büyük ve uzun olduğu, kendileri veya başkaları için dilendikleri, asâ kullandıkları, abâ veya eski ve
yamalı elbiseler giydikleri, halvete girip kırk gün çile çıkardıkları, Allah'ın rüyada
görülebileceğine ve mi'racda Hz. Peygamber'in Allah'ı zahir gözüyle gördüğüne

10
11
12

olarak gösterilmiştir. Bkz. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul: 1333, C. I, s. 17; M.
Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Ankara: Bizim Büro Yayınları, 2001, C. I, s. 42.
Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s. 2.
Necla Pekolcay – Abdullah Uçman, “Eşrefoğlu”, DİA, 11, TDV Yayınları, İstanbul: 1995, s. 480.
Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali İhsan Yurd-Mustafa Kaçalin, Akşemseddin Hayatı ve
Eserleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1994; H. J. Kissling,
Akşemseddin: Bizans’ın Son Zamanlarında Yaşamış Bir Türk Velî, Çev. Ramazan Ekinci, Sûfî
Araştırmaları (2011) Manisa: S. 4, s. 83-96.
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inandıkları da öğrenilmektedir.”13 Müellif, Akşemseddin hakkında şunları aktarır:
“Aøşemsü’d“Aøşemsü’d-dìn æuddise Sirruhu
Aøşemsü’d-dìn, ismi Me≈emmed bin ~amza’dır. Şihäbü’d-dìn-i
Sühreverdì neslinden Ebù Bekrü’´-™ıddìø ra¬ıya’llähu úanhu ≈a◊retlerine
müntehì olur. Şäm’da dünyäya gelip Rùm’a ta∆´ìle gelmişdir. úO§mäncıø müderrisi olup ta´avvufa mäõil olduøda ~äcı Bayram-ı Velì’ye intisäb eylemişdi.
Näõil-i ∆iläfet olduøda Ebu’l-fet≈ Sul≠än Me≈emmed `än’a müläøät eyledikde
İstanbul fet≈ine teveccüh edip vaøt-i fet≈i taúyìn ve baúde’l-fet≈ Ebù Eyyùb-ı
En´ärì ra¬ıya’llähu úanh medfenini da∆i taúyìn eylemiş idi. İstanbul’da Zeyrek
Cämiúi’nde säkin olup hücùm-ı näsdan näşì iŸinle Türbeli Göynük näm øaryede
inzivä edip vefätında defn olundu˚una ار2c اdeRf käşif-i esrär 863 [9 Nisan
1459] tärì∆ olup CemäŸìye’l-ä∆ir’iñ beşinci günü idi. Ta´avvufda Risäletü’n-nùr
ve säõir risäleler ve ≠ıbda da∆i teõlìfleri vardır. Güftelerinden:
Zihì cän kim münevverdür bugün nùr-ı tecellädan
bu e§erleriniñ ma≠laúıdır. İstanbul’da bir mescidi vardır. Beyne’l-e≈ibbä
maúrùfdur.
(A 4a, E 3a-3b, İ 14-15, U 2a-2b)”14
Vefeyât-ı Ayvansarâyî’nin İstanbul Arkeoloji Müzesi 1107 numarada ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane TY 2464 numarada kayıtlı nüshalarında
Akşemseddin’le ilgili çok daha farklı bilgiler mevcuttur. Bu yazmalarda, esere sonradan ilave edildiğini düşündüğümüz bölümde ise, Akşemseddin ve Emevîler döneminde İstanbul kuşatmasına katılan Ebû Eyyûb el-Ensârî hakkında bilgi verilir.
Ayrıca bu kuşatma esnasında sahabeden ve tâbiînden şehit olan 63 kişiden bazılarının isimleri sayılır. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden evvel, şehrin
müslümanlar tarafından on bir kez kuşatıldığı bilgisi aktarılır ve bu kuşatmalarda
yaşanan olaylar anlatılır. Akşemseddin hakkında verilen bilgi ise şu şekildedir:
“eş-Şey∆ ~äcı Bayram-ı Anøaravì ∆ulefäsından Aøşemsü’d-dìn úÁrif-i
billäh Me≈emmed bin ~amza ki ~a◊ret-i ™ıddìø-i Ekber neslinden yigirminci
veled-i emcedidir. Şäm’da dünyäya gelip diyär-ı Rùm’da ta∆´ìl-i úulùm eyledi
ve úulùm-ı ´ùfiyyeyi da∆i ~äcı Bayram’dan a∆Ÿ eyledi.
Vaøtä ki sul≠än-ı Ebu’l-fet≈ Me≈emmed `än İslämbol’a15 niyyet eyledi,
Velì[yyüddìn] Paşa-zäde A≈med Paşa’yı Şey∆ Aøşemsü’d-dìn ile Aøbıyıø
merhùmları daúvete irsäl eyledi. “Cihäda geleler ve nu´ret-i ümmet-i
mer≈ùmeye duúä edeler.” Aøbıyıø mer≈ùm, mec®ùb olma˚la andan bir ceväb
´ädır olmadı, läkin Aøşemsü’d-dìn A≈med Paşa’ya ∆aber verip “Ehl-i İsläm
filän gün øalúaya filän ma≈alden øaba øuşluø vaøtinde dä∆il olup fet≈ ederler ve
―――――――――
13
14

15
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sen ol anda pädişäh ≈a◊retleriniñ yanında bulunursun.” dedi.
Vaøtä ki ol gün olup øalúaya anıñ dedigi vaøtde ®afer bulunmadıøda
pädişähdan ∆avfımdan şey∆iñ çädırına geldim. Bäb-ı ∆aymede fuøarädan biri
bevväb idi. Şey∆iñ tenbìhi ile näsı du∆ùl-ı ∆aymeden menú ederdi. Çädırıñ bir
ma≈allinden baødım, açıø baş secdeye varmış. Ben henüz na®ardan färi˚ olmazdan muøaddem, bükä ederek şey∆ aya˚a øaløıp tekbìr ü ≈amd eyledi. æalúa
≠arafına baødım, úasker-i İsläm bir ≠arafdan du∆ùl eylemişler.
Emr-i fet≈ tamäm olduøda Sul≠än Me≈emmed bir iki gün mürùrunda
şey∆iñ hücresine gelip ´abä≈ namäzını edä ve evrädı da∆i i´gä eyleyip baúde’dduúä16 “~a◊ret-i Ebù Eyyùb-ı En´ärì ra¬ıyallähu úanhu øabrini taúyìn ediè.” diyü
şey∆den ricä eyledi. æaløıp däbbe süvär olup bir miødär mürùrlarından ´oñra
şey∆ bir yeri gösterip “Bu ma≈alde bir nùr müşähede ederim ki øabr-i şerìfi ol
ma≈alde ola.” dedi ve ä∆ar zamän teveccüh edip baúdehu dedi ki “Teveccühümde rù≈-ı şerìfine müläøì oldum. Fet≈-i øalúayı baña tebrìk eyledi ve ®ulmet-i
küfrden beni ∆alä´ eylediñiz.” dedi.
Pädişäh dedi ki “Cenäb-ı şerìfiñize benim iútimädım vardır, sizi ta´dìø
ederüm veläkin nﺑ5p qrstu517 mefhùm-ı şerìfi hükmünce bir bürhän ü nişän isterim ki úalämet-i ´ädıøasını re’yü’l-úayn görüp anıñla ˚uzät-ı Müslimìn da∆i
mesrùr u şädän olalar.”
Cenäb-ı Şey∆ yine müteveccih olup bir säúat øadar zamän mürùr ve
erkän-ı devlet ve ˚uzät-ı ümmet da∆i cemú olmuşdu. ~a◊ret-i Şey∆ baş kaldırıp
úa´ä ile taúyìn ve “Şu yeri ≈afr ediñ.” dedi. “Väøıúä iki Ÿiräú øazıldıøda baş
≠arafından bir mermer üzerine bir ≈a≠≠-ı úArabì ®uhùr eder. Maúnä-yı ∆a≠≠ şu
demekdir.” diyü taørìr eyledi.
Vaøtä ki iki Ÿiräú ≈afr eylediklerinde öyle bir ∆a≠≠ ile birer ∆äme buldular. `a≠≠ını bilenler øıräat u maúnäsını beyän eylediklerinde pädişäh ≈a◊retlerine
≈äl ˚alebe edip kemäl-i sürùr ve taúaccüb sebebiyle ma≈alden eger ◊ab≠ eylemeseler ´äøı≠ olur idi. Der≈äl türbe ma≈allini ta∆mìn ve dä’irenmädär temel içün
≈afrına ol anda şürùú ve hücùm olunup bir øaç arşun hemän ol gün øazdılar.
Ba∆şişler verip ~a◊ret-i Şey∆’e bir iki altun úa≠iyye ba∆ş olundu. Türbe, øubbe
ve øurbünde camiú ve hücerät binä olundu. Şey∆iñ anda säkin olup mürìdleriyle
zäviye olmasını şey∆den niyäz eyledikde, øabùl eylemeyip va≠an-ı a´lìsine
gitmege iŸin ≠aleb eyledi. Mükedder olmasını müşähede eyledükde, şey∆iñ
in´ıräfına iŸn-i hümäyùn ´ädır oldu. Şey∆ da∆i mesrùr18 olup vedäú eyledi.
Üsküdär’a geçdikde büyük o˚luna dedi ki “Bu ≠arafa deryäyı geçdikde,
derùnum nùr ile pür-nùr oldu.” dedi. Pes va≠an-ı a´lìsi olan Göynük øa´abasına
varıp, nice zamän saúy olup anda úäzim-i där-ı bekä oldu. Risäletü’n-nùr,
―――――――――
16
17
18

baúde’d-duúä A: baúde-ez-duúä İ.
Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi 2/ 260, “Kalbimin mutmain olması için.”
mesrùr İ: mu≠ayyeb A.
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Risäletü refúü’l-me≠äú ve ≠ıbbda da∆i bir kitäb teõlìf eylemişdir. On iki o˚lu olup
cümleden ´a˚ìri mecŸùb idi. İstanbul’da bir mescidi vardır. æu≠bü’d-dìn-zäde
Mevlänä Me≈emmed İzniøì üzere Cenäb-ı Aøşemsü’d-dìn beyya◊a’llähu
vechehu ار2c اdeRf käşif-i esrär 863 ≠ärì∆i CemäŸìye’l-ä∆ire’siniñ beşinci
pençşenbih gecesi rı≈let-i cennet eyledi.”
(A 1b-2a, İ 1b-3a)
Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Sultan II. Mehmed İstanbul kuşatmasına
karar verdikten sonra Veli[yyüddîn]paşazâde Ahmed Paşa olarak bildirilen XV.
asrın zirve şairlerinden Ahmed Paşa’yı, fethe iştirak etmeleri için Akşemseddin ile
kaynaklarda genellikle keşf ve keramet sahibi bir meczup olarak tanıtılan
Bayramiyye’nin Celvetiyye kolu silsilesinde yer alan Akbıyık Sultan19’a elçi olarak
göndermiştir. Akşemseddin, Ahmed Paşa’ya fethin zamanını müjdeler ve ordunun
şehre nereden taarruz etmesi gerektiğini söyler. Kuşatmanın zaferle sonuçlanmasının ardından Sultan II. Mehmed, Emevîler zamanında İstanbul kuşatmasına katılan,
Hz. Peygamber'i Medine'de evinde misafir etmiş olan ve Türkiye'de "Eyüp Sultan"
olarak anılan sahabe Ebû Eyyûb El-Ensâri’nin kabrini bulmak üzere Şeyh
Akşemseddin’e müracat eder. Söz konusu kabrin bulunması esnasında ve sonrasında yaşanılanlar anlatılır.
Ayvansarâyî’nin eserinde zikrettiği bir diğer Bayramî şeyhi Derviş Himmet
Efendi’dir. Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Himmetiye kolunun kurucusu Derviş
Himmet Efendi hakkında verilen bilgiler, diğer kaynaklarla da örtüşmektedir.
Himmet Efendi mutasavvıflığının yanında, şairliği açısından da değerlendirilmelidir.
Şiirlerinde Himmetî, Himmet, Derviş Himmet mahlaslarını kullanan Derviş Himmet Efendi tekke şiirinin önemli temsilcileri arasında kabul edilir.20 Yazar, Himmet
Efendi’nin Bayramî hilâfetini aldıktan sonra İstanbul’a geldiğini ve kendine bir
zaviye yaptırdığını bildirir. Kasım Paşa ve Halil Paşa Cami‘lerinde vaizlik görevinde
bulunduğu bilgisi verilir. Ölüm tarihi ve defnolduğu yer bildirildikten sonra meşhur
ilahilerinden bir beyit örnek verilir:
“Dervìş Himmet Efendi æuddise Sirruhu
Dervìş Himmet Efendi øuddise sirruhu, ≠arìø-ı Bayramiyye’den ∆iläfetle
İstanbul’a gelip ahäliyle hüsn-i ülfet üzre iken Defterdär İbrähìm Paşa kendine
Naøøäş Paşa Saräyı øurbünde bir zäviye binä edip anda säkin ve æäsım Paşa ve
İstanbul’da `alìl Paşa Cämiúi’lerinde väúi® olup bu ≈äl üzre iken Ruyzﺗﻣﮥ اRﺧ
∆ätime-i evliyä 1095 [Ocak-Şubat 1684] tärì∆i ™afer’inde rı≈let ve Üsküdar’da
úAbdü’ş-şekùr Efendi Zäviyesi’nde medfùn øılındı. Tekyesi, o˚lu úAbdu’lläh
Efendi’ye tevcìh olunmuşdur, yazılsa gerekdir. Güftelerinden bu ilähì
meşhùrdur:
―――――――――
19
20
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Yine bir sevdäya düşdüm úaşøuñ elinden elinden
Yine úummän olup ≠aşdum úaşøuñ elinden elinden
(A 9a, E 17a, İ 28, U 14b)”21
Vefeyât’ta, Himmet Efendi’den sonra onun sulbünden gelen Bayramî şeyhler hakkında bilgi verilmiştir. Bunlardan ilki oğlu ve halifesi olan Abdullah Efendi’dir. Yazar, Abdullah Efendi’nin hayatından kısaca bahseder. Hacca gittikten
sonra Süleymaniye Cami‘i müezzini olduğunu ve babasının yanında medfun olduğunu bildirir. Vefatına İsmet Efendi’nin düşürdüğü tarih mısra‘ını söyledikten sonra şâirin Hz. Peygamber’in kabr-i şerîfi karşısında yazdığı şiirden bir beyit örnek
sunar:
“Himmet“Himmet-zäde Şey∆
Şey∆ úAbdu’lläh Efendi æuddise Sirruhu
Sirruhu
eş-Şey∆ úAbdu’lläh Efendi, Himmet-zäde’dir. Baúde’l-≈acc silsile-i
selä≠ìne dä∆il olup Süleymäniyye väúi®i olduøda rı≈let ve pederi yanında defìn-i
türbet oldu˚u el-~äcc Me≈emmed úİ´met Efendi’niè bu mı´raú-ı tärì∆i ile
muøayyeddir:
مRp ﻣnV ن ا2 Ru ﮦ هﻣت زاﮦVا

İde Himmet-zäde yä Rab úAdn-i aúläyı maøäm 1122 [1710-1711]
Zäviyesine o˚lu Seyyid úAbdu’´-´amed Efendi näõil olmuşdur, yazılsa
gerekdir. Eşúär-ı dìvänı ve ilähiyyät-ı dìvänı da∆i vardır. Ez-cümle Medìne-i
Münevvere’de Rav◊a-i Şerìf muøäbilinde bu güfteyi inşäd eylemişdir:
Rav◊aña çün yüz süren bulur emän
el-Emän ey fa∆r-i úälem el-emän
(A 9a, E 17b, İ 38-39, U 14b-15a)”22
Yazar, Derviş Himmet Efendi’nin sulbünden gelenlerden bahsetmeye devam eder. Eserde biyografisine yer verilen bir başka Bayramî şeyhi Abdullah Efendi’nin oğlu Seyyid Abdüssamed Efendi’dir. Şeyhin seyyidliği validesi tarafındandır.
Babası gibi Süleymaniye vaizi olmuştur. Babası yanında medfun olan şairin ölümüne düşülen tarih mısra‘ına yer verilir ve şiirlerinden bir beyit örnek olarak zikredilir:
“Şey∆
“Şey∆ Seyyid úAbdu’´úAbdu’´-´amed Efendi úAbdu’lläh EfendiEfendi-zäde
eş-Şey∆ Seyyid úAbdu’´-´amed Efendi, úAbdu’lläh Efendi’niè o˚ludur.
Siyädeti, välidesi ≠arafından silsile-i selä≠ìne dä∆il olup Süleymäniyye väúi®i
olduøda ordu şey∆i taúyìn olunmuş iken, şikeste-mizäc olup rı≈let ve pederine
hem-civär oldu˚u bu mı´raú ile muøayyeddir:
―――――――――
21
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Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s. 22.
Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s. 23.
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ﻣy ا3 ue V2 ﺗا23 ىez

Düşdü bir tärì∆ Şey∆ úAbdu’´-´amed sene1150 [1737-1738]
Güftelerinden bu naút-ı şerìf maúrùfdur:
Tende cänım cända cänänım Mu≈ammed Mu´≠afå
Zäviyesi o˚lu es-Seyyid Nùru’lläh Efendi’ye tevcìh olunmuşdur ki
Sul≠än A≈med şey∆i iken vefätına  اﻣqRtyا ﺳz väúi®-i Sul≠än A≈med 1180
[1766-1767] tärì∆ olmuşdur. Zäviyesinde väøıf-ı mezbùr yanında medfùndur.
(A 9b, E 17b-18a, İ 39, U 15a) ”23
Eserde hayatına yer verilen bir başka şeyh, Derviş Himmet Efendi’nin torunlarından Abdüssamed Efendi’nin kardeşi Abdüşşekûr Efendi’dir. Şairin Ayasofya şeyhi olduğu bilgisi verilir. Kur’ân tefsiri, divanı bulunan şairin ilahilerinden bir
mısra aktarılır.
“Şey∆
“Şey∆ úAbdü’ş
úAbdü’ş-şekùr Efendi æuddise Sirruhu
úAbdü’ş-şekùr Efendi, müşärün ileyh úAbdu’´-´amed Efendi’niñ li-ebin
øarındaşıdır. Silsile-i selä≠ìne dä∆il olup Aya´ofya şey∆i oldu. VzRVا
واVäúi®-i Aya´ofya 1180 [1766-1767] tärì∆inde vefät edip Üsküdar’da väøiú
zäviyesinde pederi yanında defn olunmuşdur. Zäviyesi, dämädına tevcìh
olunmuşdur. Á§är-ı øalemiyyesi vardır. Ez-cümle æur’än-ı úa®ìmü’ş-şänı
mevúi®a ≠arìøı üzre tefsìr eyleyip ve iki defúa tefsìr-i şerìf ≈atmi müyesser
olmuşdur ve ilähiyyät u dìvänı olup ez-cümle bu güfte e§er-i øalemidir:
Düşdü göñlüm burcuna tìr-i ma≈abbet yä Resùl
(A 9b, E 18a, İ 40, U15a-15b)”24
Vefeyât’ta Derviş Himmet Efendi neslinden gelen Bayramî şeyhler anlatıldıktan sonra, Celvetî tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmud Hüdâyî’nin25 hocası
Üftâde’nin hâl tercümesine değinilir. Eserde herhangi bir sıra (ölüm tarihine göre
sıralama, elifbâ sırası) bulunmadığından biyografisine yukarıdaki şeyhlerden sonra
yer verilmiştir.
“Şey∆
“Şey∆ Me≈emmed Üftäde Efendi æuddise Sirruhu
eş-Şey∆ Me≈emmed Üftäde Efendi øuddise sirruhu’l-úälì, Burusavì’dir.
Muøúad ~ı◊ır Dede’den Bayramiyye ≠arìøına a∆Ÿ ve anda bir zäviye binä
eylemişdir. Anda şey∆ iken vefätına teberrüken Müstaøìm-zäde’niñ bu tärì∆i
i∆tiyär olundu:
―――――――――
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qﻣدyp 5  وى5uy4s 2ا2ﺗآ
R او ﺗR اﺗUR ارﺗu2Rﺗ
Tekrär-ı ma∆la´ ile düşdi dile øalemden

Tärì∆-i irti≈äl-i Üftäde o fütäde 988 [1580-1581]
İlähiyyätı vardır. Ez-cümle biri budur:
İlähì yäri øıl baña ki senden ˚ayrı yärüm yoø
(A 10a, E 19a, İ 42, U 16a-16b)”26
XV. asrın sonlarında Bursa’da doğmuş olan Şeyh Üftâde hakkında verilen
bilgi ve ölümü için düşürülen tarih diğer kaynaklarla da benzerlik gösterir.
Üftâde’nin Dîvânçe ve Hutbe Mecmuası adlı iki eseri vardır.27 Ayrıca Celvetî tarikatı,
Şeyh Üftade ve Hızır Muk‘ad Dede üzerinden Bayramîlik tarikatına bağlanır.28
Ayvansarâyî’nin eserinde bilgi verdiği son Bayramî şeyhi Seyyid Osman
Hâşimî’dir. Yazar, Osman Haşimî’nin, Kasımpaşalı Emir Efendi olarak bilindiğini
ve Sivas’dan gelerek müderris olduğunu bildirir. Bayramî tarikatına girmesi ve Gazanfer Efendi’den hilafet alması anlatılır. Şeyhin yaşadığı dönemde, Bayramî tarikatı
mensuplarının itikatlarındaki kusurlardan ötürü katl edilmeye başlayınca Osman
Hâşimî, Halvetîliğe intisap etmiştir.
“Şey∆
“Şey∆ úO§män Häşimì
Häşimì Efendi æuddise Sirruhu
eş-Şey∆ Seyyid úO§män Häşimì, æäsımpaşalı Emìr Efendi demekle
maúrùfdur. Sivas’dan gelip müderris olup ´a≈na gelmiş iken terk ve ˙a◊anfer
Efendi’den Bayramiyye ≠arìøına intisäb edip sädät-ı şarø úädeti üzre ´aç irsäl
edip gìsùdär olmuş idi. æäsım Paşa’da æulaøsız näm ma≈alle øarìb zäviye binä
eylemişdir. Baúdehu ol ≠arìødan baú◊-ı kimesneler iútiøäd-ı øabì≈ isnädıyla øatl
olunduøda `alvetiyye’den Nùrü’d-dìn-zäde Efendi’ye intisäb eylemiş idi. Bu
≈äl üzre iken تRSW5 اSc ≈asenetü’l-cennät 1003 [Temmuz-Ağustos 1595] tärì∆i
ÿi’l-øaúde’sinde úazm-i beøä ve cämiúine mutta´ıl türbede defn olunmuşdur.
Á§är-ı ≠abìúatinden güftär-ı ke§ìri olup ez-cümle bu güfte anıè ä§är-ı
≠abìúatindendir:
~amdü li’lläh ~aøø bize derdini dermän eyledi
Derd-i úaşø ile dün ü gün kärum ef˚än eyledi

―――――――――
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Vefeyât-ı Ayvansarâyî, s. 25.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul: 1333, C.I, s. 21-22.
Daha geniş bilgi için bkz. Bandırmalızâde Ahmed Münîb, Mirâtü’t-Turûk, Dersaadet: 1306, s. 3739; H.Kâmil YILMAZ, “Celvetiyye”, DİA, 7, İstanbul: TDV Yayınları,1993, s. 274.
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(A 15a, E 33b-34a, İ 67, U 29b-30a)”29
Vefeyât’ta Seyyid Osman Hâşimî hakkında verilen bilgileri diğer kaynaklarla
mukayese ettiğimiz de görülüyor ki Seyyid Osmân Hâşimî XVI. asır BayramîMelâmî şeyhlerindendir.
Hacı Bayram-ı Velî’nin vefâtından sonra Bayramîlik tarikatının Şemsiyye ve
Melâmiyye diye iki kola ayrıldığını yukarıda belirtmiştik. Melâmiyye kolu Bursalı
Ömer Sikkinî vasıtasıyla esnaf ve tüccar sınıfı arasında kısa sürede yayılmış; etrafında bir çok mürid toplamıştı. Ömer Sikkinî’den sonra kutb olan Bünyâmin-i Ayâşî
zamanında, Melâmîlere karşı ilk zındıklık ve mülhidlik suçlamaları başlamıştır. Siyasî otoritenin sert ve tavizsiz tutumundan dolayı, birçok Melâmî şeyhi şiddetle cezalandırılmıştır.30 Aleyhinde çıkan dedikodular sonucu tahkikata uğrayan XVI. asrın
önemli Melâmî kutblarından biri de Seyyid Osman Hâşimî’nin intisap ettiği Gazanfer Efendi31’dir. Mensup olduğu tarikatın temsilcileri, Ehl-i Sünnet itikadının dışına
çıktıkları iddiasıyla katledilen Seyyid Osman Hâşimî aleyhinde de “Oğlan Şeyh ve
Hamza Bali32 tarîkindedir”33 diye dedikodular başlamıştır. Ayvansarâyî’nin de belirttiği üzere, Halvetî meşâyihinden Nureddinzâde’ye intisap eden Hâşimî bu şekilde
canını kurtarmıştır.
SONUÇ
Bu yazıda, en hacimli nüshasında meşâyihden, şuarâdan, selâtin-i
Osmâniye’den toplam 294 şahsın yer aldığı Vefeyât-ı Ayvansarâyî adlı eserde,
Bayramî olduğu özellikle bildirilen şeyhler/şairler tanıtılmaya çalışılmıştır. Nâsirin
üslubundan anlaşıldığı üzere hayatları hakkında bilgi verilen Bayramî şeyhler/şairlerin memleketleri ve hangi şeyhe intisap ettikleri bildirilmiş, tamamının
ölümlerine düşürülen tarih mısraları, beyitleri ve terkibler verilmiştir. Ayrıca mezkûr
şeyhlerin medfun oldukları yerler belirtildikten sonra varsa eserleri zikredilmiş ardından meşhur olan şiirlerinden örnekler sunulmuştur. Böylelikle yazar, çok fazla
ayrıntıya girmeden şahısları tanıtmaya gayret etmiştir.
Eserde bahis konusu edilen şahsiyetlerin kahir ekseriyetinin çeşitli tarikatlara mensup şeyhler olduğu bilgisi dikkate alındığında, sadece dokuz Bayramî şeyhe
yer verilmesi mânidardır. Zira diğer tarikatlara mensup şeyhler/şairlerin sayısı
Bayramî olanlardan daha fazladır. Ayrıca dikkatimizi çeken bir başka husus ise
müellifin zikrettiği Bayramî şeyhlerin tamamına yakınının -Seyyid Osmân Hâşimî
hariç- Bayramiyye’nin Şemsiyye ve Himmetiyye koluna mensup olmalarıdır.
Bayramiyye’nin diğer bir kolu olan Melâmiyye’ye mensup meşâyihden hiç birinin
―――――――――
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bahsedilmemesi düşündürücüdür. Şüphesiz bunda en büyük etken, Melâmî şeyhler/şairlerin ehl-i sünnet inancına mugayir itikada sahip oldukları iddiası olabilir.
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