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EDEBiYAT TARllii KAYNAÖI OLARAK BURSA 
VEFEYATNAM.ELERİ" I . 

MEHMED B. SA'Dİ'NİN BURSA VEFEYATI 

Kadir ATLANSOY 

Osmanlı döneminde kültür ve sanat faaliyetlerine zernin teşkil 
eden şehirlerle ilgili, farklı muhtevaçla çok sayıda eser lçalell'!e 
alındığı görülmektedirl. Bunlar arasında, konuyla ilgili ilk kay
naklar olmaları bakımından Bursa vefeyatnameleri önde gelmekte-
dir2. . 

Vefeyat adı altında, üQ.lü kişilerden bazılarının yalnız ölüm 
tarihlerini, kimilerinin ölüm tarihleriyle birlikte nasp, nakil ve azil 
tarihlerini, bir kısmının da kısa biyografilerini kaydeden eserler 
anlaşılmaktadır3. · . · 

Baldırzade Şeyh ·Mehmed Selisi (ö. 106011650) tarafından 
1059/1649'da yazılan Ravza-i Evliya adlı eser, Bursa vefeyatna
melerinin ilki olarak bilinmektedir4. Bu türün en tanınmış olanı ise 

Çelebi, As af Halet, Divan Şiirinde istanbul, İst. 1953.; Gökyay, Orhan Ş aik, 
"Divan Ed!!biyatında Şehirler" , Türlasche · Mıszellen ·Robert Anhegger 
Festschrift, !st. 1987, s. 178; Gökyay, "Divan Edebiyatında Şehirler!.", Tarih ve 
Toplum, C .. XVIII. S. 105 (Eylül 1992): s. 9-12.; .Gökyay, "Divan Edebiyatında 
Şehirler II: Istanbul ve Edirne", Tarih ve Toplum, , C. XVIII, S. 106 (Ekim 1992): 
s. 9-12.; Gökyay, "Divan Edebiyatında Şehirler ID: Kastamonu ve Bursa", Tarih 
ve Toplum, C.~. S. 107 (Kasım 1992): s. 9-14; Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, 
"Şehrengizler Uzerine Düşünceler ve Beliğ'in Bursa Ş~J:ı.rengizi", Kültürümüz
den Esintiler, Ank. 1997·içinde, s. 228-284; Kurmuş, Omer Saim, "Bursa Hak
kında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası", Türk Dünyası Araştırmaları, 
Haziran 1986, s. 185-245. 
2 Atle~:~soy, Kadir, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografi1eri, 
Uludağ Univ. Sos. Bil. Ens., basılmam.ış doktora tezi, Bursa 1993; Atlansoy, 
~adir; "Bursa Vefeyatnameleri", Bir Masaldı Bursa (haz. Engin Yenal) içinde 
Ist. 1996,s.431-443. · · 
3 Levend, Ag1ih Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, I, Ankara 1984, s. 422. 
4 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanh MüelliJieri, II, İstanbul 1333, s. 103. 
OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XVIII. 
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İsmail Beliğ (ö. 1142/1729)'in 1 135/1722'de telif ettiği Güldeste.:i 
Riyaz-ı İrfan ve Vefeyat-ı Danişveran-ı Nadiredaıı isimli eserdir. 
Telitinden itibaren büyük rağbet gören bu esere zeyiller yazılmış
tır5. 

Bursa vefeyatnameleri ile ilgili bu kısa bilgiden sonra üzerinde 
durmak istediğimiz konu; yazarı bilinmeyen Menalab-ı Zeyniyye6 
adıyla kaydedilen bir Bursa Vefeyatı'dır7. 

Tespitierimize göre bu eser, Mehmed b. Sa'd1 (ö. cemaziyelev
vel 1040/1630) tarafından kaleme alınniıştır8. Mehmed b. Sa'dl, 
söz konusu Bursa vefeyatında kendisini "zaviye-i mezbürede J;ıalen 
seccade-nişln olup şeylJ olan bu cabd-i pür-takşlr ki ismi Şeyg 
Mel;ımed bin sacdi tı:wacedür. Merl;ıüm-J mezbür Şeyg Şafiyye'ddİn 
aJ,<rabasındandur, eban can ceddin tari].c-ı Zeyniyyedyndür, ıikri 
seb~ iden merl;ıüm ŞeylJ cAbdü'lcaziz Efendiden inabet itmişdür. 
Eva,ilde tar.l~-ı cilme giımet idüp merl;ıüin cAta tı:wace oglı Şems 
Efendiden mülazım olup bacdehü _yigirmi a~çe ile Burusadavasan 
Paşa rnüderrisi olup şofira ~ari~-ı ~azaya salik olup bacdehü 
mezbür ŞeylJ cAbdu'llah Efendi oglı Şeyg Mel;ımed v~fat idicek 
fu~ara-i Zeyniyye talebleri ile ~azadan ferag idüp Istanbulda 
merl;ıüm ŞeylJ V eta zaviyesinde seccade-nişin olan ŞeylJ Al;ımed 
Efendiden tecdid-i tevbe idüp icazet-namesiyl~ gelüp şeyg olmış
dur" şeklindeki ifadeleriyle tanıtmaktadır9. 

5 Gökbilgin, "Bursa'daKuruluş Devrinin İlirn Müesseseleri ve Bursa Tarih
çileri Hakkında" Necati Lugal Armağanı, Ank. 1968, .s. 272; Güldesteve 
ı.eyilleri için bk. Abdulkadiroğlu, Abdül.kerim, Dursalı !smail Beliğ, Ankara 
1985, s. 113-116. 
6 Levend,age., s. 435. 
7 Edirne Selimiye Kütüphanesi 2126 nurnarada kayıtlı nüsha, katalog 
fişinde Baldırzade'nin Bursa Vefeya~ olara~ gösterilmektedir [E nüshası] . 
Eserin bir nüshası da Ankara Adnan Otüken ll Halk Küt. nu. 43/2'de kayıtlıdır 
[A nüshası] .; krş. Kara, Mustafa: Bursa'da Tarikatlar ve Tek.keler, I, Bursa 
1990,s.59. · 
8 Mehmed b. Sa'di için bk. Baldırzade Selisi Şeyh Mehmed, Ravza-i Evliya, 
~ursa Yazma ve Eski Basma Eşerler Ktp. , Orhan Kit. , nu. 1018/1, vr. 46a-b; 
Isınail Beliğ, Güldeste-i Riyaz-ı Irfan ve Vefeyat-ı Danişveran-ı Nadiredan, Top
kapı Sarayı Ktp. Hazine, nu. 1281 •. vr. 58b-59a; Mehmed Raşid, Zübdetü'l
Vekayi der .Belde-i Celile-i Burusa;lst: Millyt Ktp:,.Ali Emir!. Tarih, nu. 89, s. 
343-344; Mehmed Fahreddin, Gülzar-ı Irfan, lst. Millet Ktp. Ali Emiri, nu. 1098, 
vr.l38a. 
9 Edirne nüshası, vr. 4a. 
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Yazar, Anadolu tasavvuf tarihi içinde ayrı bir yeri bulunan 
Zeyniyye tarikatının Abdüllatif-i KudsiiO (ö. 85611452) tarafından 
kurulan Bursa dergahında 13. postnişin olarak 1018/1609 tarihin
den ölümüne kadar 22 yıl şeyhlik görevini yürütmüştürll. 

Bunun yanı sıra yine kendisinin "ciJm ü macrifetde batÇ-ı vafir 
şal:ıibi aldığından macada fenn-i şakk u inşadayed-i tülası olmağın 
evail-i halinde mevall-i kirarn hızmet-i kitabetlerinde istihdam 
olunmış;, bir şahsiyetolduğu bildi~ifmektedir12. V 

Mehmed b. Sa'di, bir risale hüviyetinde olan Bursa vefeyatı
nın başında tasavvuf terminolojisinde özel bir yeri bulunan zikirl3 
çeşitleri konusunda klasik yorumlardan sonra Hz. Ali'den 
Zeyneddin-i Hafi'ye gelinceye kadar ~eyniyye sjlsilesini vermekt~
dir. Zeyneddin-i Hafi ile ilgili "merJ:ıüm Lamici, Netebii/da tafşil 
üzre beyan itmişlerdür" (vr. 2b) ifadesiyle menkıbelerine atıfta 
bulunmaktadır. Daha sonra . Zeyneddin-i Hafi il~ Abdüllatif-i 
Kudsi'nin görüşmelerine ve Kudsi'nin icazet alarak Horasan-Şam
Konya üzerinden Bursa'ya gelişine değinmekte ve ~onuyu "kendü
ler şöyle yazarlar ki" (vr. 2b) diyerek Taceddin Ihrahim'le olan 
buluşmalarınagetirmektedir. 

Bundan sonra Bursa Zeyniyye Zaviyesi ile ilgili olarak "Şeyi] 
Tace'dclln J:ıai:retleri şeyi] oldulcdan şofira cArab ve cAcemden çok 
kirnesne mul:ıibb olup yalfiız muctekifin içün yüz yigirmi nef~r 
ademe çacam" (vr. 3b) çıkarıldığına dair dikkat Çekici bilgiler ve
rilmektedir. Tasavvuf tarihi açısından bu eserde~i b~zı atıflardan, 

10 Zeyniyye kültürünü Anadolu'ya taşıyan ve kendisine bağlı müritler 
arasında Şeyh Vefa (ö. 896/1490) gibi tanınmış şahsiyetlerin yer aldığı XV. 
yüzyılın meşhur mutasav.vıflarından Abdüllatif Kudsi için bk. Kara, Bursa'da 
Tarikatlar ve Tekkeler, I, s. 85-J 13. 
ll Bursa Zeyniyye Dergahı ile ilgili geniş bilgi için bk. Mehmed Şemseddin, 
Bursa Dergiihları Yadigiir-1 Şemsf I-II, haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, 
Uludağ Yayınları, Bursa 1997, s. 365-380. 
12 Beliğ, age, vr. 59a. 
13 Uludağ, Süleyman, TasavvufTerimleri Sö#üğü, İst.1995, s. 588-589. 
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Zeyniyye tarikatının Bursa ve İstanbul'un yanı sıra Ferecikl4 ve 
Tire'de de zaviyelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır lS. · 

Edebiyat tarihi açısından XV. yüzyılın ünlü şairi Ahmed 
Paşa (öl. 902/1497)'nın: 

{Iücüm-ıleşker-i gamdan !Jaliiş olurAbmed 
Olur ise afia gam-!Jwar Şey!J Tiicu 'd-dfnl6 

beytiyle son bulan on beş beyitlik bir kasidesinin her beytinde redif 
olarak ismi geçen Şeyh Taceddin'le ilgili olarak bir menkıbe nak
ledilm~ktedir: "ratil;ı-i ~ostantıniyye merl)üm Sultan Mel)med 
}:);an-ı Gazi caşrı~da mer.tı~m Veliyye'd-din-zade Al)med Paşa Rüm 
iline serdar olup, casker-i Islamla gazaya gidüp kafır ile mu~abele 
oldı~larında kefere-i fecere tarafında bir mi~dar galebe müşahede 
iderler merl)üm Al)med Paşanun l)atırınaŞey}J Tace'd-din l)ai.retleri 
gelüp rül)ından istirndad idicek fi'l-l)al kafir .caskerine bi
Cinayeti'llahi Tecaıa inhizaınt müyesser olup casker-i Islam ol denlü 
~al-ı ganimete müstağra~ olurlar ki vaşf olınmaz ol retal)iyyet ile 
Istanbula geldiklerinde müşarun ileyh Al)med Paşa I:Iai.ret-i 
Şey}Jün üzerine ~m;şun örti ile ~ubbe bina olınma~ murad idüp 
ademler gönderüp minval-i meşrül) üzre ~ubbei anlar bina itmişdür 
(vr. 4a)". 

Bu menkıbenin ardından Bursa'daki "zaviye-i mer~ümede 
seccade-nişin oJup m~am-ı irşada cülüs !den Il!eşayı}J-ı Zeyniyye
nün silsile-i şerifleri bu mal)alde cale't-tertib tal)rir olınma~ münasib 
(vr. 4a)" görüldüğü dile getirilmektedir. 

Edebiyat tarihi açısından bu eserin, Al)med Paşa konusunda 
şuara tezkİ!'elerinde bul~nmayan bir anekdota yer vermesinin yanı 
sıra, Lfu:niCi Çelebi ile pirdaş bir şair olan }:iıi.ri hakkında bilgi ve
ren bir kaynak olarak da önemi vardır: "yol kenarında merl)üm 
Müfti Al)med Paşanun oglı I:IıZır Beg Efendi medfündur. Burusa' . 
da ~apluc<! müderrisi iken rarig ol_!.lp İstanbulda I:Iai.ret-i Emir 
Bu}Jari tari~ındandur ma}Jlaşı I:Iıi.ridür. Başı ucında olan heca 

14 yadidi mahlas Zeyniyye tarikatına mensup bir şairin Ferecik kasabasında 
yetiştiği bildirilpıektedir. Ha<J!.d1 için .bk. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 
Müe/lifleri, m, Ist. 133~. s. 45; Ipekten, Isen, Toparlı, Okçu, Karabey, Tezkire/ere 
GöreDivanEdebiyatı Isimler Sözlüğü, Ank. 1988, s. 167. 
1 S Öngöı:~n. ·Reşat, Fatih Devrinde Belli Başlı Tarika~ler ve Zeyniyye, 
Marmara Univ. Sos. Bil. Ens., basılmam.ış yüksek lisans tezi, Ist. 1990. 
16 AhmedPaşaDivam, haz. Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, İst. 1966, s. 22-23. 

-= 
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taşında t<urşun vardurı altına silsile-i Zeyniyye ve Naksbendiyye 
yazdurup t<omışdur. Gayet taZıl ve mubibb-i meşayıb kimes·ne 
imiş" (vr. 5a). 

Baldırzade'nin tanınmış eserinden yaklaşık 20 yıl önce kale~ 
alınmış olması açısından da ayrı bir özellik arz eden bu hacimsiz 
vefeyatın tespit edebildiğimiz Edirne ve Ankara nüshalarının kar
şılaştırmalı metnini sunuyoruz. 

Bismi'llahi'r-rabmani'r-rabim 

el-I:Iamdü li'llahi rabbi'I-calemin ve'ş-şalatü ve's-selamü caıa 
nebiyyihi Mubammed ve alih! ve şabbihi ecmac:In. Bacd bilgil ki 
emirü'l-mü'minin·· cAli bin Eb! Talib kerrema'llahu vechehu 
bairetlerine muttaşılan taht<!t<-i isnad-ı şabib ile varid oldı ki bir 
gün I:Iairet-i cAil ra<;lıya'llahu canlı, Resül-i ekrem17 ve nebiyy-i 
mubtereml8 şalla'llahu caleyhi ve sellem baZı-etlerine buyurdılar ki: 
Ya babib}l9 Ya Resüla'llah tında'llah cubbadı üzerine turut<un20 
ef<;iali VÜ esheli Ve gayet yat<ini bana delalet eyle diyü reca VÜ te
menna idicek babib-i ekrem şalla'llahu caleyhi ve sellem baZı-etleri 
rnurat<abeye varup vabye munta?:ır oldılar. · Cibrl12Lj Emin 
caleyhi's-selam fi'l-bal nazil olup buyurdular ki: Ya t<arındaşım 
Mubammed, Rabbin sana selam eyledi, var babibim · Mubammede 
benden istiniac itdügin üzre La İlahe İlla'llah kelimesini te}t<in ey le, 
babibim dabı senden işitdügi üzre üç kerre ıikr-i ceH ile ıikr eyle
sün didi diyüp22 I:Ia2ret-i Resül şalla'llahu caleyhi ve sellem23 da.IJı 
Çibril24_i Eminden istimac itdügi üzre üç kerre ıikr-i ceH ile La İlahe 
illa'lialı diyüp bacdehü I:Ia2ret-i cAliye bit~b buyurtip didiler ki: Ya 

17 Resül-i ekrem: I:Iai.ret-i Resülullah A 
18 ve nebiyy-i mutıterem:-A 
19 Ya tıabibi:-A 
20 turukuii: tarikde A 
21 Cibril: C~bra"'il A 
22 diyüp: diyü A 
23 şalla'l-Iahu caleyhi ve sellem: caleyhi's-selam A 
24 Cibril: Cebra'il A 
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cAI}25 şfunit ol ve gözlerini yum, J;ıatta ben. üç kerre ıikr ideyüm, sen 
benden işit, andan şefira sen dalJı üç }cerre26 ıilq eyle, ben dalJı 
senden istimac ideyüm diyüp, La llahe llla'llah kelimesini üç kerre 
ıikr idüp Şairet-i cAl} magmüçiu'l-cayn27 şamiten dinleyüp teli.<In 
itdiler. Şairet-i cAl} dal;ıı Şairet-i Resülden istimac itdügi gibi i.iç 
kerre ıikr eyledi, andan şefira MesGid-i Nebide· dört yüz nefe~ 
ümmet-i Mul;ıammed cemc olup .munta~ıt tururlar idi Şairet-i cAii 
varup her birine veeh-i meşrül;ı üzre teUdn idüp cümle sırr-ı cihad-ı 
asgardan cihad-ı ekbere rücüc eyledük diyüp şükr-i ma-la-nihaye 
ve J;ıamd-ı ma-la-gaye itdiler. Şalen cehr ile ıikru'llah iden turüi.<-ı28 
meşayıhun ser-çeşmesi Şairet-i Ebi Bekri'ş-Şıddil.< radıya'llahu 
canhdür. Zira Şairet-i Resülu'llah şalla'llahu caleyhi ve sellem 
I:Iai.ret-i Şıddil.<a, sen pir-i catii.<süf! bül{md-ava? ile ıikr itmege 
tal.<at getürmezsin diyü .ıikr-i29 hafi birle30 tell.<in buyurdılar ve 
I:Iai.ret-i cAl} kerrema'llahu vechehüya sen yigitsün, I.<uvvetüfi 
var3I bülend-avaz ile ıikr32 i tınege I.<adirsün di yü ıikr-i cehrP3 biri e 
teli.<in [2a] buyurdılar ve bir rivayetcf:e dahı Şairet-i Resülu'llah 
şalla'llahu caleyhi ve sellem34 aşl;ıab-ı35 güzinin J;ıavaşşıyla bir 
evde36 otur~uş37 idi. Buyurdular38 kil.<apuyı yapdılar andan şofira 
üç kerre La llahe illa'Ilah kelimesini bülen~-avaz ile ıikr itdi ve dalJı 
aşl;ıaba siz dahı bu resme ıikr idüö. diyü buyurdılar pes anlar dahı 
bu resme ıikr itdiler andan mübarek elierin I.<aldırup üç kerre 
eyitdi kJ39 Allahüffi!Tl~ hel bellagtü andan buyurdı ki size beşaret 
olsun ki I:Ial.< Tecaıa si · ral;ımet ve magfiret deryasında müstagral.< 

25 Ya c Ali: - A 
26 üç kerre: - A 
27 mağmüc,iu'J-<ayn : mugammuiu'J-<ayn A 
28 turül.<-ı: tarii.<-ı A 
29 ıikr-i: ıikru'llah A 
30 birle: bir ile A 
31 var: vardur A 
32 ıikr: ıikru'lllah A 
33 cehri: cehrile A 
34 şalla'l-lahu <aleyhi ve sellem: - A 
35 aşl_ıab-ı : şal_ıabe-i A 
36 bir evde: - A 
37 
38 
39 

oturmuş: oturmuşlar A 
buyururdular: buyururlar A 
eyitdi ki: ıikr itdi kim A 
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eyledi pes imdi meşayıg şimdi40 te~I.cin-i ıikri bu senetden4I almış: 
lardur ki andan bilgil42 ve şalla'llahu caJa43 Mubammed ve alihi 
ecmactn bacdehü emirü'l-mü'minin hairetleri oglı İmam Hüseyjn 
eş-şehid b_i-Kerbela"ya teli.c!n b~yurdılar, şümme44 Iei.ci.caneh!l45 Ii
ibnihi el-Imam Zeyne't-c1Abidin46 şümme lei.ci.canehu47 el-Imam 
Muhammed el-Bakır sümme48 Jekkanehu49 el-İmam CaCferi's-S 
adık sümme50 ei-İrİıam Müsa el-K~zım sümme5I el-İmam c Ali biİı 
Müsa-er-Riza şümme52 el-İmam I:Iasan el-Başri şümme53 el-İmam 
I:Iabibü'l-cAcem şümme54 el-İmam Davud55 et-Tai şümme56 eş
Şeyh _Ma"rüf el-Kergi şüffi!Jle57 eş-Şey!J Seriyy-i Sai.cati şümme58 
eş-Şeyg Cüneyd ~1-Ba~.QLeş-Şeyg cAJi er-Rüzbarl eş-Şeyg Ebü'l
I):asım eı:Gürgani şümme59 eş-Şeyg Ebü Bekir en-Nessac şümme60 
eş-ŞeylJ A.Qmed el-Gazali eş-ŞeylJ Ebü Nec_ib eŞ.- _ 
Sühreverdi şümme61. eş-ŞeylJ Şehab~'d-din comer es-Sühreverdi 
şümme62_ cudde bin G_avs63 eş-Şirazi eş-ŞeylJ CAbdü'ş-Şamed
Nüre'd-din en-Natanzi şümme64 eş-ŞeylJ Mahmüd el-Işfahani 

40 şimdi: -A 
41 senetden: sebebden A 
42 bilgi!: gü~fün? bilimneye A 
43 <ala: <aHi seyyidina A 
44ş ümme:-E 
45 Iet<l.<anehu: Iet<t<anehüveA 
46 şümrne: -E 
47 Iet<t<anehu: Iet<t<anehüveA 
48 şümme:-E 
49 Iet<t<anehu: Iet<lcanehüveA 
50 şümme:-E 
51 şümme:-E 
52 şümme:-E 
53 şümme:-E 
54 şümme:-E 
55 şümme:-E 
56 şümme:-E 
57 şümme:-E 
58 şümme:-E 
59 şümme:-E 
60 şümme:-E 
61 şümme:-E 
62 sümme: -E 
63 Gavs: Gavş A 
64 şümme: -E 
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şümme65 eş-Şey]J I:Iasan eş-Şeqışiri eş-Şey]J Yüsuf el-Gürfmi el
micmer-i66 camicu'l-evradi'ş-şerife elieti yelcraüne meşayı]Ju'z
Zeyniyye fi caJ.cabi'ş-şa_lati'l-J;ıams~ti ila yevmina ha~a eş-ŞeylJ 
cAbdu'r-RaJ;ıman es-Sirşi67 el-Mışri eş-Şey]J Zeyne'd-Din el-Hwafi 
]J.caddese'llahu esrarahum ve era.ia caleyna erva.J;ıahum bu meıkür 
olan meşayı]J-ı cı?:am meşayı]J-ı Zeyniyyenüii J.cadimidür68. 
Bunlarufi her biri bir mal.carhda, medfün olup mezarat-ı müteberre
keleri perişan olmağın silsile-i şerifleri69 Zeyne'd-din ei-Hwafi 
l;ıai:retlerine gelince cale't-tertib ı;ikr olındı. Lakin buiJ.].ardan şofira 
gelüp maJ;ırüs~-i Burusa!ia medfün olan meşayıJ;ı-ı Zeyniyyenüfi 
meraJ.cıd-ı şerifleri cemican70 bir maJ.camda vakic71 olmağın bu 
rnaJ;ıalde ıil<F-i cemilieri ~e'hir. olındı. Z~a bir mil.cdar t~fşile ) 
muJ;ıtacdur. Inşa'Allah tafşil üzre anlarufi da]Jı silsile-i şerifleri 
cale't-tertib ıikr olınur . Şey]J Zeyne'd-din tı:wafi J;ıai:retleri vilayet-i 
Horasanda Haf nam [2b] J.caryedeİı olmağın nisbetle Bati ıih 
olınurlar. MeıJ.cür Şey]J cAbdu'r-RaJ;ıman Mışri J;ıai:retlerinden 
tekmil-i tariJ.c itmi_şlerdür. chm-i ~hirde ve batında na?:irleri yog
imi_ş. Te'lirat-ı keşiresi vardur. Kerama~-ı caliyyeleri çoJcdur. I~.abr-i 
şerifleri yine Hafdadur. MerJ;ıüm LamiCj Nefe!J.atda tafşil üzre beyan 
itiJ!işlerdür ve Şey]J Zeyne'd-di_n J;ıai:retleri Horasandan sefer-i J;ıacc_a 
cazirnet itmişler ~udüs-i Şerife geldiklerinde Şey]J cAbdü'l-latif 
bin n Ganirnü '1-MaJ.cdisHıai:retlerinüfi ]Jan elerine nüzül idü p73 
ol zamanda Şey]J cAbdü'l-latif J;ıai:retleri Şey]J cAbdü'l-cazizden 
mücazlar74 imiş ve seccade-nişin imiş I:Iai:ret-i Şey]J Zeyn75 
muşaJ;ıabet.idicek bi'z-Za.rüre76 iradet-i şadıl.ca getürtnişler ve ~ümle 
kar u barını 77 terk idü p J;ıacca 78 bile git~ek J.caşd itmişler. Ittiral.c 

65 sümrne: -E 
66 · ~1-rnicmer-i: el-<AcemiA 
67 es-Srrşi: el-Mübeşşirii. A 
68 J.cadirnidür: J.cavmidür A 
69 şerifleri: - A 
70 . cemi can: .cümle A 
71 vakic: medfün A 
72 bin: - A 
73 idüp: itmişlerdür A 
74 müdi.zlar: müdlzlar A 
75 Zeyn: Zeynüddin A 
76 bi'i:-iarüre: bi'i:-iarüri A 
77 kar u barın: karbam A 
78 tıacca: - A 

= 
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bir79ş-şerife valideleri var imiş. Ol zam~da ziyadece hastaca imiş. 
ffaZ:ret-i Şeyh Zeyn80 buyurmışlar ki validenüZÜn hizmetinde olma \c 
evladur inşa-Allahu'r-Ra\ıman va\ct-i müracacatda mal<şüd her ne 
ise \ıuşüle mevşül ola pes81 va\ct-i .müracacatda yine82 ~udüs-i 
Şerif~83 gelüp bacdehü meıkür Şeyh cAbdü'l-latif-i ~udsl\ıairetleri 
ol tarihde hicret idü,p J:Iairet-i Şeyl} Zeyn ile ijorasapa bile gidüp 
anda nice \ıalvetler8 veriyazetlerden şoiira emr-i şerifleriyle came 
giyüp Şeyhü 'I-İslam Al).med en-Name\ciyyü '1-Caminün mer\cad-i 
şerifleri üzerinde erbactne oturmışlar ve va\cic oliill \ıallerini 
mürasele ile J:Iairet-i Şeyl} Zeyne85 iclam iderler imiş. Ag.irü'l-emr86 
ayet-i naşr gelüp \ıairet-,i şeyl}e jelarn idicek J:Iairet-i 
Şeyh icazet-namelerin yazup ma\ırüsa-i Burusaya göndermişler. 
Horasandan memleket-i Rüma irtihalleri hicretün sekiz yüz elli bir 
sen~si şevvalinün ibtidas~nda vakic olmuşdur. Şam-ı Şerife Şam-ı 
Şerifden ~o"nya şehrine gelmişlerdü r. Kendüler şöyle yazarlar ki: 
çün -~onyada Mevlana Celale'd-din-i BeJhİnün türbe-i şeriflerini 
ziyaret_ itdüm. Kendümi curyan gördüm şofira Şeyh Şadre'd-din-i 
~onevi \ıairetlerin ziyaret itdüm. Damenümden beni şibak ardın
dan yatni merl;cad-i şeriflerinüfi üzeri şibak87 agacından otag res
minde çatılmış88, anun ardından \cabrinden yafia beni çekdi. 
Bacdehü Şemse'd-din-i Tebrizi g.iımetin ziyaret itdüm benden üzer
lerine namaz \cılmal< iltimas itdi b~n dal}ı üzerlerine namaz \cıldum 
~i yü buyurdı!ar ve vilayet-i J:Iarnidde Egirdirde mer},!üıp. §ey}Jü 'I
Islam Berdacj89 [3a] Sultanun damadları olan90 fföyi Piri J:Ialife 
cilm-i +ahirde ve batında \(avi kirnesne imiş, talebe-i cilmeders vi
rirler imiş ol tarigde ıikr-i ati olan Şeyh Tace'd-din ~aramani an
larun yanında kütüb-i muctebere mü~akere iderler imiş, J:Iairet-i 

79 bir: bi E 
80 Zeyn: Zeyne'ddin A 
81 valct-i: - E 
82 yine: - A 
83 Ş eri fe:-A 
84 tlalvetler: tıalvetlerden A 
85 Şeyg Zeyne: Şey ge A 
86 Agirü'l-emr: AiJir A 
87 şibak: müşk A 
88 çatılnuş: çatılmışdur A 
89 Berda"İ: Berval;}i ?A 
90 olan: - A 
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Şeygün ~onyada J.cararların işidicek bi-ibtiyar Şey}J. Tace'd-dini 
bilesince ~onyaya alup getürüp I:Iai:ret-i Şey}J.i ziyaret idüp tamam 
iradet-i şadıJ.ca getürüp dest-i9I tevbe ve inabetden şoiira ıikr-i ilahi 
teiJ.cin idüp bir miJ.cdar Qiımet-i şeriflerinde ~urup yine Egirdirden 
gider·. olı~aJ.c ijai:ret-i Şey}J. icazet-namelerin virüp mezbür ŞeylJ. 
Tace'd-dini bize virifiüz Burusaya bile92 alagidelüm93 diy_ü Piri 
I:Ialifeden94 iltimas idicek Pid I:Iallfe yine Egridire95 ve Tace'd-dln 
I:Ialife cAbdü'l-Iatif-i ·~udsi ·ba2:retleri96 yanında J.carar J.cılmışlar. 
VaJ.cta ki97 hicretüfi sekiz yüz elli beşinde receb ayında ~onyadan 
mezbür Şey}J. Tace'd-din ma})rüsa-i Burusaya Abdü'l-ladf-i ~uds}98 
ile bilece99 caz!met itmişler ve I:Iai:ret-i Şey}J. CAbdü'l-la~if-i ~uds}IOO = 
buyururlar ki seferimüii evvelki gününde ~alır-ı feres üstünde) 
nevm içinde gördüm ki bana dirler ki ehl-i macrifet safia 
munta~ırlardur sür0at eyle lakin bu şavtuii J.cailiniOI göı'medüm. 
Çünkiml02 şacbanufil03 evvelinde Burusaya gelmek muyesser 
olup104 ijişarda Büyük Camic J.curbünde bir }J.aneye nüzül itdüm. 
ş acbanufi eaşr-ı ı o~ a}J.iri evvelinde abir-i şehr-i ramai:ana degin 
culema1~6 ve şule})adan cemacat-ı keşire ile })alvete cülüs itdüm ol 
gicesinde işitdüm ki gaybdan 107 bir J.ca'il ey dür ki bu _cennetden bir 

91 dest-i: ve semt-i A 
92 bile:-E 
93 
94 
9.5 
96 
97 
98 
99 
100 

alagidelüm: alup gidelüm A 
ı:ıaufeden: I:Ialifeye A 
Egridire: Egridir E 
i)airetleri: -E 
val:<ta ki: val:<ti E 
Abdü'l-latlf :((udsi:- E 
ile bilece: böylece E 
:((udsi: -E 

101 şavtufi l.<ailin: şavt-ı fliyil:< A 
102 çünkim: çünki A 
103 şa•banufi: ·şa•ban E 
104 olup: oldı A 
105 c aşr-ı: caşr-ı E 
106 c u lema: <ulemadan A 
107 gaybdan: ga'ibden A 
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cemciyyetdür ki dünyada mutaşavver de.güldür diyelOS ol tarlbde 
merbüm Mevlana 109 Fenari b aiTetleri dabı ı ı o bayatda imişlerlll 
anlar dagı J:Iai:ret-i Şeybel 12 iradet-i şadı~a geti.irüp buifırlarında 
birkaç defca mucte~if olmuşlardur salifü 'ı-ıikr Şey b Tace'd-d1n 
Hairet-i Şeyg vefat idince biımetlerindell 3 olup tekmil-i tarik idUp 
ciım-i ~ahirde ve batında külll ~uvvet tabşii idüp zühd ü ta~vaları 
vesa'ir evşaf-ı bamideleri afa~da meşhür olmagın I:Iairet-i Şeyh 
kendillerden şefira seccadei anlara taeyin buyurrnışlardur vefat-ı 
şerifleri yine1 14 I:Iişar içinde hicretüfi sekiz yüz elli altı rebicu'l-ev
velinüfi gurresinde va~ic olmışdur definleri buşüşunda ebibbasın
dan tüccar ta'ifesinden baCZı kirnesneleri 15 evimüze defin itdürü
rüzl 16 di yü Ço~ ı 17 nizac i tm işler. Bi'l-al]ireŞeyb Tace'd-dinbai:retleri 
İstibare olunsun diyü buyurmışlar. Bir rni~dar te'birden şefira bir a~ 
~uş gelüp merbümüfi cesed-i şerlfüfi alup gidüp Burusanufi taraf-ı 
şar~isinde bir me~Zice defin olundı diyüp ol nizac iden kirnesneler 
ile Şeyg Tace'd-din bile gelüp balen medfün oldı~Iarı mevi.ici 
gösterüp ~atc-ı nizac olmışlar. Bacdehü ı 18 [3b] Şeyh Tace'd-dln 
bairetleri t<abr-i şerlfi civarında nice zaman ebibba-y-ıla Cibadet ü 
tacateL 19 ve evrad-ı şerifeye meşgül olmışlar şefira J:Iai:ret-i Şeybüfi 
ebibbasından c~cem ~azerganlarından I:I'"ace BalJşayiş nam 
kirnesne ol araZi-i cemili 120 şatun alupl21 ~abr-i şerifi civarında 
zaviye ve abdest-bane ve mescid bina idüp sul.<üfıriı tabta ile örtmiş 
lakin fu~ara ve şuleha meünetil22 içün zaviyeye cal.<ardan ve 
nu~üddan nesne va~f itmemiş şefiradan baczı ebibba ve aşbabl23 

108 dir: diye E 
109 Mevlana: Monla A 
110 dabı:-A 
I ı ı imi şler: imiş A 
ı I 2 l:fairet-i Şey be: "Abdu'l-latif ~udsl l)airetlerine A 
1 I3 biırnetlerinde: hiırnet-i şerifinde A 
114 yine:-E 
115 k.imesneler: kimseler A 
I 16 itdürürüz: idelüm A 
117 çolc-A 
ı 18 Ba<dehu:- A 
119 
120 
121 
122 

ta<ate: ta•at A 
ariiii-i cemlli: araiii cümle A 
şatun alup: alup E 
meüneti: ve mü'minin A 

123 veaşl)ab:-E 
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.gayrat ve kimi124 ev125 ve kimi126 dükkan127 ve kimi degirmen128 
vat<f idü p })aş ıl olan gallatı 129 şeyijler elinden ~I.< ara itcamına şarf. 
olına diyü şart itmişler şitcatdan menl.<ül ve mervidür ol caşırda yine 
tüccar ~a'ifesinden el-ijac Ramazan nam bir 130 kirnesne var imiş. 
Mezbür ijwace Babşayişe, gel bana icazet vir, zaviyenüfi ve abdest
.ga.nenüfi cümle sul.<üfını J.<urşun örti ide 
yü m, dimiş. İcazet virmeyüp benüm ictimad u ictil:cadum I.<urşun de
güldür, yerleri ve gökleri bali.< iden131 ijalıl.<-ı bl-zeva.J.edür1~2 diyü 
cevab virmiş. Şofira ol kirnesne Şey.g Tace'd~dm lımetlerine 
taZa.rruc u niyaz idüp ve benüro daijı133 bu astanede bifl34 .gayr ve 
aşaruro olmamal.< layıl.< u inşaf135 degüldür bari sultanuro bir mescid -
bina ideyüm şalat-ı zuhr ve şalat-~ caşr anda eda olınup yatsı yine 
zaviye-i şerifede136 eda olına diyü taZa.rruc itm~~n ijaZ:ret-i Şeyb 
daQı rıza virü p ol kirnesne meşayı.g mera.I.<ıd-ı şerıfesi cidarında f37 
I.<urşun örti ile bir I.<ubbe altında bir mescid bina itmişdür. Bacdehü 
ıikr-J ad olari merlıüm Muc-allim-zade Şeyb Muşlil;ıe'd-dln oglı 
Kadi_casker Ahmed Efendi Burusa kadisi oldıkda babası 138 
meitıüm-ı mezbÜr Şeyg Muşlihe'd-din oi mal.<amda .medfün olmale 
tal.<ribjl39 ile camiq şerif olmale içün astaneye cari idüp kendü 
evkafından hatib140 ve devir-hanlara ve müezzinlere vesa'ir 
leva.ztmına Ve?:ayif tacyin idüp14İ cumca namazı l.<ı-lİnur afia ~inaen 

124 ve kimi: - A 
125 ev: gibi A 
126 kimi: ve A 
121 dükkan: dükkan gibi A 
128 ve kimi degirmen:- A 
129 g~IJau: gınayet-i? gallau A 
130 bir:-E 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

baUc iden: yo);ctan var iden ol A 
zeviiledür: zeva.ldür A 
d$:-E 
bir:-A 
uinşaf:-A 
yatsı yine zaviye-i şerifede:-A 
cidarında: civarında A 
babası: baba A 
t~bi: -A 
hatib: hatibe A 
idüp: itmişler şimdi A 



ve J:ialen142 Mutallim-zade Camiti dimekle matrüfdur ve meıkürl43 
zaviyede evvel cülüs idüp seccade-
niş!n olan merl;ıüm Şeyg Tace'd-din-i ~aramani144 J;ıairetleridür. 
Vefat_itdiklerinde şeygi ve cazizi olan merl;ıüm eş-Şeyg cAbdü '1-Iadf 
~udsi · J;ıairetlerinüfi sag yanına defn olunmuşdur. Merl;ıüm Şeyg 
Tace'd-din J;ıairetleri şeyg oldıledan şofira cArab ve cAcemden çot<: 
!cimesne mul;ıibb olup yalnız muttet<:ıfin . içün yüz y_igirmi nefer 
ademe tatarn çı\car imiş. Çana).<çı Dede dirler bir derviş böyle na).<l 
ider i~ş ve fatib-i ~ostantıniyye merl;ıüm Sultan [4a] Metımed 
J:Ian-ı Gazi taşrında mertı~m Veliyye'd-dln-zade Atımed Paşa Rüm 
iline serdar olup tasker-i Islamla gazaya gidüp kafir ile mu\cabele 
oldı).<larında kefere-i fecere tarafında 145 bir mi).< dar galebe 
müşahede iderler merl;ıüm146 Atımed Paşanun tıatırınal47 Şey_b 
Tace'd-din J;ıairetleri gelüp rül;ıından istimdad148 idicek fi'l-J;ıal kafir 

· ~askerine149 bi-tinayeti'llahi :_retala inhizamı müyesser olup tasker-i 
Islam ol den1ül50 mal-ı öanimetel51 müsta!!rak olurlar15"2 ki vasf o . o . . 
olınmaz, ol reral;ıiyyet ile Istanbula geldiklerinde müşarun ileyh 
Atımed Paşa J:Iairet-i Şeygün üzerine t<:urŞun örti 153 ile \cubbe bina 
ölınma).< muradl54 idüp ademler gönderüp minval-i meşrül;ı üzre 
t<:ubbei anlar bina itmişdür ve zaviye-i mer\cümedel55 seccade-nişln 
olup malcam-ı irşada cülüs iden meşayıg-ı Zeyniyyenün sil 
sile-i şerifleri 156 bu mal;ıalde tale't-tertlb157 tal;ırir olınmat<: münasib 
görildi. Ol tarihde ki Şeyg Zeyne'd-dln tran J;ıairetleri Şey}J cAbdü '1-
latif-i ~udsii58 J;ıairetlerine telt<:in-i ıikr idüp icazet-name virüp 

142 ve \ıiifen:-A 
143 meıkür: mezbür A 
144 ~aramanl: -E 
145 tarafında: tarafindan A 
146 mertıüm : merlcüm A 
147 tıatırına: tıatırlarına A 
148 istimdad: istimac A 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

<askerine: <asker yine E 
denlü: kadar A 
ganimete: ğanimeye A 
olurlar: olur E 
örti: türbe A 
murad: emr A 
merkümede: merkürnda A 
şerifleri: - E . 
<ale't-tertib: <ala tertib A 
~udsi: -E 
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maf:ırüsa-i Burusaya gönderüp bir].caç müddet ma].cam-t irşada 
cülüs idüp şefira merl:ıüm olup meıkür l,<ube ~ltında medfün oldugı 
maclüm olıcal,< meıkür ].cubbe altında ve l;ıavlisinde159 medfün olan 
meşayıg-ı Zeyniyyeye ser-çeşme Şeyg cAbdü'l-latif-i I>.u9_&i 856 
bairetleri olup şefira Şeyi} Tace'd-din 872 l;ıairetlerine teli,<ln-i 
ı;ikru'llah idüp yerine şeyi} ve seccade-ni§in oldı şürnme 
le].c~anehu 160 eş-Şeyi} cAbdu'Ilah el-I>".astamoni eş-_şehir bi-I:Jacı 
I:Ialife 884 şümme le].cl,<anehu161 eş-Şeyi} Mul;ıye'd-din Mef:ımed eş
şehir bi-Bolılı Çelebi şümme eş-Şeyi} Şafiyye'd-din Efendi el
}S:angırıvr eş-Şıddi].ci şümme eş-Şeyi} Naşül;ı Efendi et-Tosyavl el
medfün bi-Tösya şürrune lel,<l,<anehu eş-Şeyi} Muşlif:ıe'd-dln el
Ed~emi eş-şehir bi-Mucallim-zade şürrune lel,<l,<anehu eş-ŞeJ'b Emir 
cAli Çelebi şümme let(].canehu · eş-Şeyi} Mel;ımed Efuo..çii16- bin eş
Şeyi} Şafiyye'd-d}n el-meıkür şümme lel,<l,<anehu el}ihi eş-Şeyi} 
cAbdü'l-aziz Efendi şümme eş-Şeyb cAbdu'llah Efendi bin eş-Şeyi} 
Mef:ımed el-mezbür şümme eş-Şeyg Mel;ımed Efendi bin eş-Şeyg · 
cAbdu'llah Efendi el-meıkür l,<addese'llahu esrarahum ve efiiia 
caleyna bereketehüm ve zaviye-i mezbürede l;ıalen seccade-nişln 
olup şeyi} olan bul63 cabd-i pür-tai,<şlrl64 ki ismi Şeyi} Mel:ımed bin 
sacd} tıwacedür merf:ı·ü m-ı mezbü r Şeyg ş afiyye'd-din .. 
al,<rabasındandur eban can ceddin tad].c-ı Zeyniyyedendür ıikri 
sebl,< iden merf:ıüm Şeyg cAbdü'l-caziz Efendiden inabet itmişdür 
evayilde tarii.cı Cilme ]Jiımet idüp merl;ıüm cAta tıwace oglı Şeins 
Efendiden mülazım olup ba"dehu yigirmi a].cçe ile Burusada I:Iasan . 
Paşa müderrisi olup şefira tarik-ı ].cazaya salik olup bacdehü 165 
mezbür Şeyi} cAbdu'llah Efendi 166 oglı Şeyi} Mel;ımed v~fat idicek 
ful.cara-i Zeyniyye talebleri ile l,<azadan ferag idüp Istanbulda 
merl;ıüml67 Şeyi} Vefii zaviyesinde seccade-nişln olan Şeyi} Al;ımed 
Efendiden tecdid-i tevbe idüp icaret-namesiyle geli.ip şeyq olmışdu! 
merl;ıüm Şeyi} Vefa l;ıairetleri müşarun ileyh cAbdü'l-latif-i I>.udsi 

159 l)avlisinde: l)avalisinde A 
160 leJ.<.lcanehu: lel.<l.<ane-A 
161 lel.<.lcanehu:-A 
162 Efendi: Çelebi A 
163 bu: bir A 
164 taJ.<şir: I:cuşür A 
165 bacdehu: -E 
1 66 Efen<ii: -E 
167 merl)üm: merl.<üm A 
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tıa:iretlerinü~ evvel gallfesidi.ir daha k~ndi.ileri168 J;ıayiHda iken 
gitafet virüp l_?tanbula göndermişdür müşarun ileyh Şeyg Tace'd
dln Karamaniden169 mukaddemdür 170ve bir halifeleri dahı Rüm 
ilinde Ferecik nam bir ,kaŞabada Şeyg Sinan dimekle macrüfbir ehl
i cilm caziz kirnesnedür anda Zeyni tarikına mensüb zaviyesi vardur 
galen eviadı elindedür ol d<!IJı meşhür zaviye ve meşayıg-ı 
Zeyniyyeden Şeyg Şafıyye'd-din efendiden şoiira ıikri sebk iden 
Şeyg [4b] Naşül;ı-ı Tosyavl şeyg olmışdur ve lakin bunlar evkat-ı 

_l;ıamse cakabinde evrad-ı şerlfe okınur iken macnasın mülal;ıa?:a 
idüp caşkı ziyade olmagla tal;ıammül idemeyüp il;ıtiyarıyla ferag 
murad idicek ol caşırda olan şüfller iki şıl.c.k olup bir şıkkı ıikri sebk 
iden Mucalim-zade Şeyg Muşlibe'd-dini istemişlerdür ve bir şıkkı 
ôagı zaviye-i mezbürede sakin bir cazlz var imiş Tireli Muştafa 
ijallfe dirler imiş gayet eh l-i cil m ve rpü barek kirnesne imiş anı 
istemişler bi'l-agire ikis_i beyninde temyiz müşkil olıcak 171 mezbür 
Şeyg Naşütı Efendi şüfilere varuii bu gice düşe yatuii ne172 ?:Uhür 

. iderse ana $Öre birini istiglaf idelüml73 diyü buyurdıklarında 
cümlesi raZı olup ol gice düşe yatdıklarında merl;ıüm Mucallim
zade Efendi yi 174 bol.c.ka-bazlık ider görürler irtesi şey ge ikrah yü
zinden vaJ.<_ıcaıarın taebir itdürdiklerinde hernan l;ıairet-i şey)J 175 
seccade bokka-bazufidur diyüp seccadei aiia teslim idüp Tesyaya 
gitmişler. Tesyada verat idüp anda medfün oldıgx ıikr olunmışdur 
ve mezbür Tireli Muştara tialifeye Tire şehrinde gilafet virü p 
icazet-name ile anda göndermişler l;ıalen ol diyarda tarikat-ı 
Zeyniyyeye mensüb zaviy~si176 vardur mezbür Muştafa ljaHfenüii 
~vladı elindedür177 meşhür178 ve mütecarif m~kamd!;lr ve Şeyg 

·Naşübdan mukaddem I:Iwace-zade Muşlibe'd-din Halife dimekle 

l68 kendüleri: -E 
169 Kararnaniden: veratındanA 
170 ~e bir halifeleri dabı Rürn ilinde Ferecik iıam bir l;<aşabada Şeyh Sinan 
dirnekle rna"rüf bir ehl-i <ilm <aziz kirnesnedür anda Zeyni taril.ona mensüb 
zaviyesi vardur oalen eviadı elindedür ol dabı meşbür zaviye ve: -A 
171 ternyiz müşkil olıcal.<: terneyyüz val;<i< olmayup A 
172 ne:-E 
173 idelüm: ideA 
.174 Efendi yi:- E 
175 J;ıairet-i şeyo: şeyb J;ıai:reti E 
176 zaviyesi: zaviye E 
177 elindedür: yerindedür A 
178 meşhür: -E 
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macrüf bir kirnesne dagı altı ay şeyh olup bacdehü I).udüs-i Şerife 
müteveccih olupl79 anda ve!at itmişdür anlar dagı mübarek ki
mesne imiş maclüm ola kizaviye-i merkürnede ıikirleri sebk iden 
meşayıgufi her biri cilm-i +ahirde ve batında kavil80 kirnesneler . 
imiş. Her birinüfi taşavvufa mütecalliıc te'litat ve taşnitatları vardur, 
afia binaen bunların casrında olanl81 culema ve şulebadan çok 
kirnesne her birine irade-i sadtka getürüpl82 mubibler olmak iJel83 
veratlarından şefira meşayıg-ı merküme civarında medfün olmala
rın vaş!yyet itmişler ana binael! merbüm184 ef(lalü'l-fui.ala 
Mubaşşi185 I:Iasan Çelebi el-Fenari anda medfündur ve ef(ialü'l
cuıema I:IıZır Şah el-Fenari dagı anun yanında medfündur. 
Mezbür186 I:IıZır Şah ol kirnesnedür ki merbüm-ı merküm I:Iasan . 
Çelebi kale li-baCZı'l-e!aZı.Il87 diyü Mutavvel başiyesinde ve 
Mevalaf başiyesinde ~ikr itmişdür culema-i kiramun188 
maclümlarıdur. Mabmiye-i Burusada Muradiyye müderrisi iken 
vefat itmişdür mübarek başlarına189 şemle ve arkalarına190 cabj 
giyer]er imiş ve bunlarufi dagı ol makamda medfündur, isimleri 
Derviş Mebmedmişl91 . Gayet ehl-i fazJ.l92 ve ulu kirnesnedür ve 
me~ür cami c mibrabı mub~1sinde ef(lal-i fuiala-i Rüm olan Dürer 
Gurer şa})ibi Mevlana193 tfüsrev medrese bina idüp kendüler dabı 
medreseleri bavlisindel94 medfündur ve medrese-i merkümel95 
yerini ~ikri sebk iden trwace Bagşayiş hibe itmişdür ve 

179 
180 
181 
182 
183 
184 
ı 85 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
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194 
195 

müteveccih olup: teveccüh idüp E 
J.<avi: mahir A 
bunların <asrında olan: - E 
irade-i sadıl.<a getürüp:- E 
ile: üzereA 
merl;ıüm: meılcür A 
Mubaşşi: -A 
Mezbür: - A 
li-ba"Zı.'l-efai:ıl: ba'iı.'l-efai:ıl E 
kiramun: kirarn E 
başlarına: başına E 
arl.<alarına: arl.<asına E 
Mebmedmiş: Mel)meddür E 
faZI.: 'ilm A 
Mevlana: Monla A 
tıavlisinde: civarında A 
merl.<üme: mezküre A 

= 
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tcuzat u cuıemadan ıikr olınan camiq şerifl96 civarındal97 ço.lc ki
mesne medfünlardurl98. Cümleden biri şaril:ı-i Fıl.chu'J-Ekber olan 
Mevlana Sinani ki Sultan müderrisi iken vefat itmişdür, anlar da 
meıkür camicufi .lcapusı öfiinde medfündur [Sa] ve yf,lnında J>:açli
~ade dimekle matrüf olup Burusaya iki .defca .lca.çll olmışdur. 
Mevlana-yı mezbür ol kirnesnedür ki fatib-i J>:ostantıniyye Sultan 
Mei:ımed tfan-ı Gazi, Şai:ın medreselerini bina itdikde Tirede J>:ara 
J>:açli medresesinde müderris iJ<en getürüp evvel müderrislerdendür, 
anlar dal]ı anda medfündur. Gayet r~l kirnesne imiş. Anlarufi altı 
yanında meri:ıüm Mucalljm-zade J>:adi-casker AI:ım~d Efendidür ve 
anlarufi altı yanınd~ Emifl99 I:Iasan Efendi oglı ki Istanbullı Çelebi 
dimekle matrüfdur. Inegöl müderrisi iken verat itmişdür ve anlaru.fi 
altı yanında meşhür u müte~arif olan ŞeylJ Bahae'd-dln-zadedür, 
anlaru.fi başı ucında §eylJü'l-Islam olan üekeriya Efendinüfi büyük 
oglı200 Atranüs .lcaçlisı iken _verat idüp anda medfündur. Ehl-i cilm 
ü e~l-i matrifet imiş. Ol tari]Jde merhüm Zekeriya Efendi Burusa 
.lcaZisı imiş ve meşa yılJ -ı mer.lcü me mera.lcıdınufi canib-i 
garbisinde201 çu.lcur içinde meri:ıüm. J>:uşcı cAbdl202 Çelebi ki 
I !şköpri-zade AI:ımed Efendi merl:ıü mufi tayısıdur ulu 
Kimesnedür203. M_ena.lcıb-ı caliyyesi ~.lcdur anda medfündur ve 
yanlarında bir caziz dal]ı m~dfündur2 . Mal:ımüd tfayran di~ekle 
matrüfdur. Bir gün bu caziz zaviye-i şerifede205 olan şufilere, 
Müslümanlar bir meyyit vardur, narnazına J:ıaZır olufi, yabana 
gitmen diyü ·tenbih idüp kendi ıikr olman Mucallim-zade Camicine 
girüp ben cen~eyi taşra çı.lcarayın diyüp bacdehü 
teva.lc.lcuf-ı keşire idüp eşeri ?:ahir olmayıca-le şüfiler içeri girüp gör
seler, .lcıbleye .lcarşu teveccüh idüp teslim-i rüi:ı itmiş yatur, 
cenazesin çı.lcarup namazın .lcılup ol çu.lcurda medfündur· ve ıikr 
olman çu.lcuru.fi canib-i şar.lcisinde yol kenarında meri:ıüm Müfti 

196 şerif: -A 
197 civarında: .\curbünde A 
198 medfiinlar.dur: medfündur E 
199 Emir:-A 
200 ehl-i <ilm ü ehl-i ma"rifet imiş ol tarİgde merhüm Zekeriya Efendi Burüsa 
kazisı imiş ve: - E 
2oı garbisinde: bahrisinde A 
202 "Abdi: "AllA . 
203 kimesnedür: kirnesne E 
204 ve yanlarında bir "aziz dabı medfündur: - A 
205 şerifede: merkumedeA 



64 

Atımed Paşanun oglı I:Iızır Beg Efendi medfündur. Burusada 
~apluca müderrisi iken farig 9lup İstanbul da I:Iai:ret-i Emir Bugari 
taril,<ındandur. Maglaşı I:Iıi:ridür. Başı ucında olan heca taşında 
).<urşun var~ur, altına silsile-i Zeyniyye ve Nat<Şbendiyye yazdurup 
J.<omışdur. Gayet fai:ıl ve mul;ıibb-i meşayıl;ı kimesne206 imiş ve dagı 
ıikr olman yolun altı yarıına gelür, merl;ıüm Aşçı-zade I:Ias~n 
Çelebi medfündur, .ehl-i faZI ve ehl-i macrifet kirnesne imiş. 
Burusaya merl;ıüm Davud Efendi yerine ).<açi} olmışdur, l;ıatta heca 
taşında taribi se).<a'llahu şerahu diyü mestürdur ve bunlarufi başı 
ucında servi dibinde büyük mezarufi şabibine Monla J:Iüsam-zade 
dimekle macrüf bir faZı! -kimesnedür kenar müftilerindendür. 
Ş adru'ş-şerJcaya207 ve Mutavvel-i Seyyidine vesair kütüb-i 
muctebereye gaşiyesi vardur ve ecizze-i mer).<ümeye mal;ıabbet üzre 
olmağın ol arada kir).<aç l;ıücre bina idüp il;ıya itmişler l;ıalen 
~~ dimekle macrüfdur ve lakin şimdi ol !;ı ucurat .garabe
müşrif20g olmağın209 anca).< kendi mezarı mul;ıazisinde alaca l;ıüç~e 
dimekle meşhür2IO bir l;ıücre ].<almışdur. Bu l;ıücre ol l;ıücredür ki 
merl;ıüm-ı müşarun ileyh Şey.gıı ı ijacı Halife caşrında Seyyid cAli
zade ve Tuzlavi Yal;ıya Efendi Şircatü'l-İsliima meıkür l;ıücrede2I2 
her biri birer şerh tal;ırir itmişler, l;ıalen ol şerl;ıler beyne'-I-culema 
meşhür şerl;ılerdür ve da-bı anlaruii altı yanında müdevver213 taşlı 
mezar merl;ıüm ~açli-casker cAbdü'l-gani Efendidür ve cAbdü'l
latif-i ~udsi J;ıai:retleri ki meıkür olan ).<ubbe altında olduğı maclüm 
aldı. Aya).<ları ucında medfü"n olanlardan ).<açli-casker olan merl;ıüm 
cAbdü'l-Kerim-zadenüii ).<arındaşıdur. Burı.ısada Müfti AJ;ımed 
Paşa [Sb] müderrisi iken vefat itmişdür. Merl;ıüm Müfti sacd} 
Efendiden mülazım olup gayet ma).<bülieri imiş. ~avi ehl-i cilm ü 
ehl-i faZI imiş ve ~asım Paşa-yı Cezeri ~üderrisi214 ki J;ıalen Emir· 
Sultan Medresesi dimekle macrüfdur. Mezbür ~asım Paşa anda 
medfünçiur215. Merl;ıüm Cezerinüii oglı mütevelli olmağın Cezeri 
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kimesne:-A 
Şadru'ş-şerJcaya: Şadru'ş-şerica E 
müşrif: müsrif A 
olmağın: olup E 
meşhür: maruf ve meşhürdur A 
Şeyb:-E 
me~ hücrede:- A 
müdevver: medfün A 
müderrisi: medresesi A 
Mezbür :((asım Paşa anda medfündur: - A 
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~asım Paşa dimekle meşhürdur, nişancı iken vezir olmışdur, 
mu))ibb-i CUlema vü meşayıg imiş rabmetu'llahi caleyh ve medrese-i · 
meri.cüme mu))aılsinde yol kenarında camic-i şerife gelür iken şol 
canibe gider iken216 şag canibe gelür birdemür pencereli türbe var
dur, içinde sultanu'l-cuıema Tehafüt şa))ibi .trwace-zade medfündur 
ve yanındamermer direklü I:Iızır Beg ki Dhrane I:Iızır Beg dimekle 
macrüfdur, mer))üm mezbür Müfti A))med Paşa üzerine defn olın 
mışdur, ehl-i cilm ve ehl-i fail kimesnedür. Bu meıkür olan c_!llema
i merhümufi zikr olınan mahalde medfün oldıkiarını cazizimüz 
ve217 Şey}JimÜz cAbdü'J-caz}z Efendi218 bin Şey}J Şafiyye'd-dln 
Efendi ki ıikri seblc itmişdür anlardan istimac itdigüm üzre nal.cl 
iderem. Zira kibar-ı cuıemadan bacZı efendiler meşayıb-ı Zeyniyyei 
ziyarete geldi!<lerinde anlarufi da}Jı . mezar_at-ı şer~f[e]lerin bu 
mal.cam-ı Ze6'nilerde +ann idüp bu fakir-i kesirüt-taJ.cşir4_en219 su'al 
ide~ler ki22 afia bina'en anlarufi da}Jı mal.cam-~ şeriflerin bu 
ceridede beyan olunınale münasib görülmegin tabrire cür'et olındı 
ve da.]Jı caziz-i müş~run ileyh buyururlardı ki I:Iairet-i Emir 
J.cuddise sırruhu'l-batir türbe-i şerifeleri ve camic civarında ve 
etrafında kendi tarii.clarından ve diyar-ı Bugaradan bile gel_miş 
muşabiblerinden vesa'ir cuıema vü meşayı}Jdan çol.c kirnesne 
medfündur. I:Iatta Şabn müderrisi olup tel.ca'üd i))tiyar iden Şücac 
Efendi ki Sirke Şücac22~ dimekle macrüf ehl-i faZI anda medfündur 
ve Güreli Şey}J Muş! ibe'd-din Efendi ki bi'ı-ıat Emirü '1-Bu}Jari 
bairetlerinüfi müsellem }Julefasındandur, tarii.cat-ı Nal.cş-bendiy
yenüfi kibarındandur gelüp ol malcamda I.cırl.c gün şabab 
namazından şefira süre-i Yasin-i şeriftilavet idü p ·J.cırl.c birinci gün 
vefat idüp anda medfündur ve bir da}Jı . mer))üm Davud Efendi 
mülazımlarından I:Iacı Bayram dimekle macrüf bir ehl-i ciJm ki 
menaşıb u I.caZii vü tedris222 i))tiyar itmeyüp223 anda medfündur. 
Meşayı}J-ı meri.cümeye mababbet üzre olan cuıema ve şule))a ve 
eimme-i kirarndan ol mai.cam-ı şerifde çol.c kirnesne medfündur ve 
mübarek mai.camdur ve şiJ.catdan mervldür: Üsküdarda Vişne 
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şol canibe gider iken: A 
ve: - E 
Efendi: - A 
kesirüt-tal<şirden: pür-tal<şİrden A 
ki: - E 

221 ki SirkeŞüca<: -A 
222 ~ai.a vü tedris: t<azadan ye'is A 
223 itmeyüp: idüp A 
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Efendi dirler fuZalad~n bir caziz var imiş, meşhür ve mütecarif224 
şeyh imiş _ekser kürsilerinde nalcl_ iderler imiş ki Müslümanlar, 
ben225 fa:tcir ço:tc seyabat itdüm, hiç ziyaret itmedigüm matcam-ı 
müteberreke226 :tcalınamışdur, illa iki malc~-ı şerif gördüm227; biri 
[6a] Burusada malcam-ı Zeyniler ve biri Istanbulda Muştafa Paşa 
ma:tcamı. Bu iki ma:tc~da müşahede itdigüm calayim-i keşirei bir 
malelimda görmedüm. cırrandan228 s>lan ibvana229 hernan yalnız ol 
iki ma:tcamuii bali mürşid-i kafidür diyü buyururlar imiş. 
Allahummerevvih ervahahum ve kaddis esrarahum ve230 Hai:ret-i . 
Emir :tcuddise sırrÜhu türbe-i şerifesi penceresi23l ·yanınd~ Mevlana 
cAbdü'l-Vehhab ki beyne'l_culema Ya~Iı232 l,(arpuz dimekle · 
macrüfdur anlar medfündur. Cfuniq şerıfüii garbi canibinde va:tcıc 
olan :tcapudan çılcar iken şol tarafda medfün fuialadan iki kirnesne 
vardur birisine Viisic cAlisi233 dimekle mactüfdur. Burusa :tcaı;lisı 
iken vefat itmişdUr Hümiiyun-niime ve büsn-i bat şa!;ıibidür gayet 
ehl-i fa.Zl ve ehl-i macrifet kirnesne idi ve birisi dahı Sultan müder
risi iken vefat itmişdür ism-i şerifleri234 Bosna vi Ahmed ·çelebi dür. 
La:tcabları Şa:tc:tca'l-:tcamer dimekle macrüfdur, anlar dalJ.ı gayet ehl-i 
Cilm ve ehl-i macrifet ve büsn-i bat şa!;ıibi idi, eger mucammer ola-y
ıdı gayet ululardan olurdu diyü buyururlar idi Allahumme revvıb 
erval;ıahum ve efız235 caleyna bereketehum selefden geçen cuıema vü 
meşayı]J-ı kiramuii ı;ikr-i cemilieri maclüm ve mesmücum oldugı 
mertebe236 bikaye tari:tcı üzre tabrir olındı , yobsa imla vü inşa :tcasd 
olınup tabrir olınma degüldür. ~ca:tc .bu meıkür olan cul~ma-yı 
ci?:am u meşayılJ-=ı silifenüii esfuni-i şerifeleri ve evşat-ı bamideleri 
tecdiden ı;jjcr237 olınmagla bu cerideye na?:ar-ı şerifleri mütecalli:tc 
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ve mütecarif:- A 
ben:-E 
müteberreke: mu•teber yer A 
gördüm: buldum A 
•irrandan: •irranda E 
il;ıvana: al;ıval E 
Allahumme revvib erviif:ıahum ve l.<addis esrarahum ve- A 
penceresi:-E 
Yaglı: Ayal,dı A 
•Aiisi: 'İsa E 
şerifieri: şerifi E 
efii: eraia A 
mertebe: ınil.<dii.r A 
tecdiden ıilcr: tal;ırir-i ı:ikr A 
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olan culema ve şule})a efendiler rnutiarririne238 ra})rnet olsun239, bu 
meıkür olan cuıema vü meşayıbufi tcimini bilür ve kimini_ bilmez 
idük, ))at eyledük diyü ducaya sebeb olalar ve's-selam. An:lln ya 
Rabbe't-caıen:lln240. 
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Ketebehu'l-fal.<ir Mel;ımed bin Veli gafere'llahu ıünübehü 

temriren fi ruşf-ı şehr-i Ramaian-ı mübarek 

senesemanin ve sernanine 

veelf. 

mul;ıarririne: bil ki tal;ıririne A 
bu meıkür olan ulema ve meşayıl)uii lcimini bilür ve kimini bilmez idük: -

Amin ya Rabbe'I-caıemin:- E 


