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Der Isldm dergisi (C. XIII., Nu. 91, not-2, Taeschner-Wittek,
Candarl~zâde Vezir
H. Hüsâmeddin'in zikretti~i Vak~f-Nâme
vesilesiyle ~eyh Abf~~ ~sk~5i. Kazrf~ni'den bahsetmektedir. Hüsâmeddin, A. t. K.'nin Bursa'n~n Saray Süfileri'nden oldu~unu, Murad I.
ile Y~ld~r~m zamanlar~nda vezirlerle alimleri ve ume~miyetle her
zümre mensuplar~ndan birçoklar~n~~ etraf~na toplad~~~n~, vezir Candarl~~<Ali Pa~a'n~n da onun ad~na tekke in~a ettirdi~ini ve tekkeyi
büyük hayrât te'sisleriyle techiz etti~ini söylemektedir (Tü TEM,
XVI., 372). Hüsâmeddin ayr~ca, "~ehzade Bayezid Bey'in fuçlala-i
me~âyihten Abi!. ~shak Kazrüni denmekle me~hur Mevlana ~eyh
~emseddin Mü'eyyed Çelebriye
izhâr-i meyl ve mahabbet
etti~ini (Bk., Amasya Tarihi, c. ili., s. 44) iddiâ etmektedir. Bu iddiâya
göre, Y~ld~r~m'~n Bursa'da in~a ettirdi~i Ab~l ishak-hane'nin —ki ~ükrü'lldh (SEIF bas~m~), MOG, II., 98 20; <~r~~k Ptgazâde (Giese bas~m~,
S. 59, 193; Ni~anc~~Mehmed Pa~a (Ist., 1279), s. 133 ve <Ali, Künhii'lAl,~br~ r (Ist., 1277-85, c. V., S. 107) 'da da zikredilmektedir — A. t.
Kazrünf müridleri için te'sis edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Halbuki yukar~daki kaynaklar A. ~. Kazrünrnin ad~ndan hiç
bahsetmezler; di~er taraftan Ni~anc~~Mehmed, "Abf~~ ~shak <alemdarlarma mahsus bir zaviye-i <Mi" den bahsetmekte ve bu arada,
"alemdar" kelimesinden, ishald tarikatine .it sanca~~~ta~~yan~n
kasdedilmi~~olaca~~n~~söyledi~ine göre, "zaviye" Abü ishAk Dervi~leri için kurulmu~~oluyor; fakat 'Ali de ayni ~ekilde ifâdede bulunmaktad~r°.
ist. Üniversitesi Kütüphanesi, Ist., 2369/94, Halis Efendi (Nu. 3736) ve
Belleten, C. XXXII!,
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Ancak Sa<deddin (Ist., 1285, S. 127, 6), hepsinden aç~ k olarak
" demektedir
I .rai '31°1
4:j1" 4)1 -3 J. .).)'.,`•1
" 1-t-b)
(Bk., buna istinâden Müneccimba~~, c. III., S. 307, 2); H. 796 senesine
ait <Ali Pa~a Vak~f-Mmesi'nde Seyyidü'l-Me~ayih Abü ~shak Kazrüni ad~~da geçmektedir.
Zikredilen kaynaklar~n d~~~nda 'A~~k Çelebi'nin Tezkire'si de
(yaln~z yazma nusha) Bursa'n~n Abü Ishak-hâne'sinden haber vermektedir ki [Bk., Emiri ve Belig, Güldeste-i Riydzü'l-~rfin (Bursa, 1302, s.
488) ve buna ba~l~~olarak ayr~ca Sicill-i Osmöni, c. IV., s. 559], buna
göre Bagdad'dan göç edip Bursa'da yerle~en Osmanl~~Devleti'nin
ilk Nalibü'l-E~rar~~Seyyid Natta< için te'sis edilmi~tir 2. Görülüyor
ki, bu Seyyid NaWa<, Abü ~shak Ka.zrünrnin bir müntesibi idi.
H. Hüsameddin'in hatas~, herhalde <A~~k Çelebi'nin Tezkire'sindeki bir notdan ileri gelmi~~olsa gerek; Çelebi bu notunda Hatemi
takma ad~~ile manzûmeler düzen me~hur alim Amasyal~~Mü >eyyidzâde `Abdu'r-Rahman Çelebi (H. 86o-922)'den bahsederken, Abü
~shak Kazrûni neslinden geldi~ini (Hammer'de, kezâ GOD I., S. 305,
nu. CXCI, Idris'in He~t-Bihi~rine atfen böyle denilmi~tir) ve bu
zat~n ise Iran'dan Amasya'ya göç etti~ini bildirmektedir; Hasan
Çelebi'nin Tezkire'sinde de ayn~~bilgiler tekrar edilmi~tir. Ta~köprülüzade Mecdi (S. 308 v. d.) ve Müstakimzâde (Tulffetii'l-Hattâtin, Ist.,
1928, s. 249), Abü ~shak Kazrûni neslinden gelen <Abdu'r-Rahman'~n
babas~~olarak <Alryi, büyük babas~~olarak da Mü'eyyed isminde birisini zikretti~i için H. Hüsâmeddin bu sonuncunun (yk. bk.) Abü
~shak Kazrûni ile ayn~~zât oldu~u zann~na kap~lm~~t~r.
Es'ad Efendi (Nu. 2162) Kütüphaneleri yazmalar~nda
JI-LIP 31.01
denildi~i halde, H. ~ o8o tarihinde yaz~lm~~~olan yazmada (Ist., Üniversite Kütüphanesi, Ist., 2292/33)
_~ l-J.1c. 3101
diye gösterilmi~tir; bunun
Lilo~~
~eklinde de~i~tirilmesi lâz~md~r.
2 ~aMy4 ey1i, <Atayi ile <A~~k Çelebi, s. 161 v. d. A~~k Çelebf maddesi (</itayrye
göre); Ahmed Rif<at, Devizatirl-Nulsabd (~st., 1283, s. 7 v. d.). <A~~k Çelebi'nin
Tezkire'sinde, yukar~da i~aret edildi~i üzre, ~air Emir? bizzat 'A~~k Çelebi gibi
Seyyid Natta<~n neslindendir; bununla beraber, Ahmed Rif<at'e göre, Devhatii'lNulsabd (S. to ve der-kenarda), ~air Eminl Seyyid Mahmud (Bk., Hammer, GOD
t., s. 208, LXXIII.) olup, Natta< de~ildir ve Osmanl~~devletinde "Nalcibü'l-E~ra.f"
unvân~n~~kazanm~~t~r; bu unvan ise, H. 901 senesinden sonra te'sis edilmi~tir (Tc 'sis
tarihi : I. IX. 1495).
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~imdi, Abü Ish ~l Kâzrf~ni ile Anadolu'da XIV. ve XV. as~rlarda mühim rol oynam~~~olmas~~ lâz~m gelen Kâzrüni'nin kurdu~u
tarikat dervi~lerine âit ara~t~rmalar~m~z~~hulâsa edece~iz :
En eski Islâm tarikati oldu~unu tahmin etti~imiz Kâzrüniye'nin
kurucusu olup, Küzrüniye zâviyesi'ndeki mezar~~ ile ~öhretini as~rlarca saklayan ~eyh Abü ishâlc Ibrahim b. ~ehriyâr I“.zrüni (H.
352-426/M. 963-1 o34) çok mühim bir ~ahsiyettir 3. Onun süllyâne
3 Avrupa alimleri aras~ nda bu mühim sûfi ile tarikatinden bir tek Massignon,
da yaln~z bir vesile ile k~saca ve kaynak göstermeden bahsetmi~tir (Al-Hallüc,
c. 1. , s. 4.10 v. d.). Onun Ed. ~ 'deki Tarikat makalesinde Kazrûniye yaln~z ismen
zikredilmi~tir. Abü Ish5.15 Kâzrûni ile tarikati hakk~ nda mühim tafsilât için bk.,
Feridu'd-Din `A~ tar, Tezkiretü'l-Evliyd (Nicolson bas~m~, c. II., s. 291-304; Cami,
Nefaljdtü'l-Üns, Türkçe, Lami‘i tercemesi, Ist., o. j., 297; Hamdu'llahu'l-Mustavfi,
Töri13-i Guzide (Gibb, I., XIV., 793; ayn. müellif, Nüzhetü'l-Kulüb (Gibb, I., XXIII.,
s. 126; 'Abbas b. `Aliyyu'l-Mekki, Nüzhetü'l-Celis (Kahire, 1293, C. I., s. 315); Ibn
Ba~tûta (Paris, 1853-58, c. II., s. 64, 88692 (~iraz bab~ ); IV., 89 (Kalikut bab`~);
104 (Kaulem bab`~); 271 (Tzeu-toung bab`~ ); Haci Mirzâ Hasan Hüseyin, Fars~~ nd., Kalkuta KütüpNdme-i Ndsiri (Tahran, s. 345); Ahmed Razi,
hânesi, 1918 V. d. d., 206); Zeynu'l-'Abidin ~irvâni, Br~stân-i Seydhat (Tahran,
ikinci bas~m, s. 459 v. d.).
~eyh ile ça~da~lar~~ hakk~nda ba~kaca bilgiler için bk., 'Abu'l-<Abbas Ahmed
b. Abu'l-Huseyin, Sirdz-Nd~ne (Berlin yz., Pertsch, nu. 534, fol. 64-68) ile, Abü

~shak Kazrûni'nin Farsça yazd~~~~mufassal Mencilab-Ndme (JUT
iTsciri'~-Samediye (Konya Müze Kütüphânesi.,
Firdevsü'l-Mür~idiYe
nu. 816) bâb 44 (henüz taraf~ mdan ara~t~nlmam~~t~r; kezâ, Bursal~~ M. Tahir'e
göre (Osmanl~~ Müellifleri, c. I., s. 269), ~~~ oo tarihinde ölen Çömezzade M. ~eyUnin Türkçe, bir kenarda kalarak unutulmu~~bir eseri gösterilebilir.
M. Tâhir'in, bununla, Esad Efendi Kütüphanesi'ndeki ~evki mahlasl~~Mehmed b. Ahmed isminde birinin Menöls~ b-i ~eyh Közrüni (Nu. 2429)'sini kasdetmi~~
oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu zât, bu eseri, 'an-as~l mevcut 30 babl~k bölümlerini
muhâfaza etmek sûretiyle, IIhki mahlasl~~Mahmud b. Osman'~n Farsca eserinden
çevirmi~~oldu~unu bildirmektedir. Kitab~n sonundaki bilgilere göre, yazma, H.
96~ 'de imam ve hatib Nasru'llah b. Muhammed taraf~ ndan kaleme al~nm~~t~r;
halde, müellif Çömezzade olmay~p, ~evki takma-ad~n~~ daha önce kullanan biri
olabilir ki, M. Tahir bunda yan~lm~~t~r.
Mütercim bunu A. I. Kazrûni müridleri ile hayranlar~~ taraf~ndan "hayr duâ
ile yâd edilmesi" maksadiyle terceme etti~ini söylüyor ki, bu da, Anadolu'da ~shakiye'nin mevcûdiyetini ispat eden ayr~~bir delil te~kil eder.
Farsça metnin yaz~lmas~~husûsunda sarih mâlûmat mevcut olmad~~~na göre,
ancak dolay~siyle H. 63o'dan sonraki zamana isdidlal olunabilir. 24'üncü bâbta
A. I. Kâzrûni'nin halifeleri ~u sûretle zikrediliyor :
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fikirlerinin anla~~lmas~~için bilhassa FerIdü'd-DIn `Att-ar'~n ehemmiyeti büyüktür. Tarikatin yay~lmas~~ ezcümle Ibn Battütâ'n~n verdi~i
bilgilerden anla~~lmaktad~r. Ba4tütâ, Kalikut ve Zejt~~n (=-- Tzeu
-toung), Kâzrünl zâviyeleri'nin mevcut oldu~unu, Müslüman deniz
yolcular~n~n Çin ve Hind sular~nda dâimâ Ab~l Isl~ l Kâzrünrden
meded ummak ve zâviyeleri için adak adamak i <tiyâd~nda olduklar~n~~bildirmektedir. Bundan anla~~ld~~~na göre, Iran limanlar~nda
Hindistan ve Çin ile ticârl münâsebetler lUzrünt dervi~lerinin uzak
sahillere kadar yay~lmalar~n~~ve oralarda zâviye ve koloniler kurmalar~m mûcip olmu~tur.
Tezkiretü'l-Evliyâ (C. II., s. 296 ve bunu ta<kIben Heft-ii.clim' e
göre) A. I. I“zrtimi 24,000 mecüsi ve yahudiyi ihtidâ ettirmi~tir;
bununla beraber tarIkatinin misyonerlik faâliyyeti Iran'a münhas~r
kalmayup Hindistan ve Çin'de de aç~kca görülmektedir. Bu cümleden olarak ~evIrnin Mena~b-Nâme'sinin 'o ve ~ 4'üncü bâblar~nda
A. I. Kâzrtimi'nin mect~sllerle —ki bir mikdar~~Müslüman olmu~tur—
gazâs~ndan bahsedilmektedir; hattâ orada ~eyh'in dervi~lerini cihâd
için Rüm'a kadar göndermi~~oldu~u da zikredilmi~tir. K-azrünlye ile
daha önceki zamana âit ba~ka tarikatlerin son derece karakteristik mâhiyet arzeden muhâriblik ve misyonerlik vas~flar~na, daha geni~~alâkalariyle, di~er bir yerde tekrar dönece~iz.
Hiçbir süretle ~ran'a inhisar etmeyüp, gördü~ümüz gibi, Hindistan ve Çin'e kadar yay~lm~~~olan Kzrünlye dervi~lerinin nas~l ve
ne zaman Anadolu'ya gelmi~~olduklar~~—ki bunlar burada daha çok
ishâld ad~yle an~lmaktad~rlar— ve ayr~ca nufuzlar~n~~ ne zamana kadar devam ettirdikleri ~imdiye kadar tedkik sahas~ndan uzak kalm~~Hatib Abul-Kas~m `Abdu'l-Kerim, A. t Kazrf~ni daha hayatta iken ona
halife olmu~, 15 y~l, 9 ay halifelikte bulunduktan sonra, 8 Sa<ban, 442'de ölmü~tür.
O~lu hatib ve imam Abü Sa`id, babas~n~n zaman~nda malsama geçmi~, 16 sene
5 ay ve 18 gün faaliyetten sonra 485'de ölmü~tür.
Onun biraderi hatib ve imam Ab~71 Bekr M. b. `Abdti'l-Kerim, 44 y~l hizmet
etmi~tir. ~ 4'üncü bâbta, ~eyh'in dinsizlerle mücadelesinin hikayesi'nden sonra,
tafsilât için Kitdbü'l-Mür~idiye adl~~ esere at~f yap~lmaktad~r ki, bu arada Firdevsii'lMür~idi_ye ba~l~~~n' ta~~yan Konya'daki Mentitr~b-Ndme'nin hat~rlanmas~~ akla yak~n
gelmektedir. E~er bu at~f Farsça orijinale ait olup da, farzedelim ki mütercime ait
de~ilse, bundan, ad~~ geçen Mendk~b-Niime'nin ~evki'nin Alenklczb-Mme'sine kaynak
te~kil edenden daha eski oldu~u manas~~ ç~kar. Bunun hakk~nda bir hüküm vermek
ancak Konya Mendictb-Ndme'sinin tedkikinden sonra mümkün olacakt~r.

ABC ISHAK KAZIkeNI

229

t~r. Bunlar hakk~nda da ~ üphesiz kaynaklara dayanan pek nak~s ~âhitlere istinâden deneme kabilinden baz~~bilgiler verelim :
Bursa'da Abti ishak-hane'nin Y~ld~r~m delâletiyle kurulmu~~olmas~~ve Abü ~shak dervi~lerinin 'Ali Pa~a Vak~f-Nâmesi'nde zikredilmesi bunlar~ n o zamanki Osmanl~~Devleti'nin himâyesini görmü~~
s. 8o) taraf~ndan
olduklar~n~~gösterir. Loytved (Konya, Berlin, 1907,
ne~redilen Karaman-o~lu Mehmed'in Ab~l ishaki dervi~leri için kurdu~u zaviye'nin kitâbesi (H. 821), bu tarikatin s~rf Osmanl~~sahas~na
münhas~- kalmad~~~n~~gösterdi~i gibi 4, ayni zamanda süfinin ad~n~~
4 Evliya (Selim A~a yz., c. IX., s. 5, 18 b), Ma~nisa Mevlevihânesi'nin binâs~~
L.
üzerindeki kitâbeyi zikretmektedir. Kitâbe, binân ~n bânisi olarak
'dan
bahsetmekte
ve
tarih
olarak
da,
77o'i
vermektedir.
Bu31g1
"
f
rada verilen bilgilere göre, Ismâ<11 Hakkrnin Kitdbeler'inde (Istanbul, 1929, not
75) mevcuttur. Bu son eserde, bugün tamamen harâp olan binan~n "Eski Mevlevihâne" olarak bilindi~i ve kitâbeden art~k hiçbir eser kalmam~~~oldu~u da
zikredilmektedir. Zâviye'nin Mevlevilik'le alâkas~~ oldu~u hakk~nda kitâbede
hiçbir kayid yoktur; buna kar~~l~ k, zâviye, Zâviyetü'l-Mübâreketü'l Ishâldye
) olarak adland~r~lm~~d~r ki dikkate de~er. Zâviyelerin, med(°•:,;10.1 Z5 -11
reselerin, cami gerin zaman zaman kurucular~n adlar~n~~ ta~~d~klar~n~n delilleri
Anadolu, Süriye ve M~s~r için, bunlar~~ hikaye eden kaynaklarda mevcut oldu~u
halde, bânilere âit kitâbelerde aslâ mevcut de~ildir; adlanmalarm bânilerle
de~il, ancak Ishâki dervi~leriyle münâsebetli olduklar~ na ihtimal verilebilir.
Evliyâ'ya göre, aslen kilise olan büyük binâ o halde ancak sonradan Mevleviler'in mülkiyyetine geçmi~ tir. Hakikatte, ne Sipahsdlör (Türk. trc. Istanbul,
Huart, Les Saints des Derviches Tourneurs'de —ki her
~ 331)'da, ne de Efldki
iki eser de Mevlevi iskân yerleri bulunan Anadolu mevk~ <lerini zikreder—
Ma~nisa'n~n ad~~geçmektedir. XVIII. as~ rda te'lif edilmekle beraber, Mevlevi
tekkeleri hakk~ nda çok mühim bilgiler mevcut olan Sâk~b Dede'nin Sefine'sinde bu hususta hiçbir kayid yoktur; bundan ise, Ma~nisa Mevlevihânesi'nin
XVII. as~rdan önce mevcut oldu~u mânâs~~ ç~kmaktad~ r. Veled Çelebi taraf~ndan kaleme al~nan Mevlev( Tekkeleri Listesi'nde (fragman halinde ne~redilmi~~olup
Konya Sal-Ndmesi, 1332 y~l~, s. 822'de) Ma~nisa binas~~için bini olarak bir Ishâk
Çelebi ( „5"1-,;- ,31-41 ) Efendi'den bahsedilmekte ise de, pek güvenilir de~ildir :
Kitâbede bâniler listesinde bilhassa "çelebi" olarak görülmesinin binâyâ sonradan sahip olan Mevlevi dervi~leri aras~nda böyle bir an `anenin ortaya ç~kmas~na
sebep olmas~~tamamen mümkündür. Ishâki dervi~lerinin ba~l~ca XIV. as~r Anadolu'sundaki ehemmiyeti dikkate al~narak binân~ n —az-çok bir ihtimâl ile—
onlara âidli~ine i~âret olunabilir.
Evliyâ (Ayn. yer, s. 1913), Ma~nisa evliyâlar~n~n eski mezarlar~~aras~nda kiâki
$1,;- ) Baba Sultâ'n isminde bir zât~n mezar~n~~da zikretmektedir. Aralar~nda münâ'sebet bulunmas~~çok uzak bir ihtimâl olmakla berâber, bu Hâki Baba'n~n ~evki
taraf~ ndan Türkçe'ye çevrilen Abü ishr~k Közrünf Mendlab-Ndmesi'nin müellifi
olabilece~ini de hat~ rlatmak isteriz.
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tam olarak zikretti~ine göre, Anadolu ishit dervi~lerinin hakikatte,
bizim Abü Ish-ak ile alakal~~ oldn~unu da göstermekte, Abü ishk
neslinden gelen ve Mu 'eyyedzâde (Abdu'r-Rahman Çelebi'nin büyük babas~~olan ve daha önce zikredilen Mu'eyyed'in Bagdad'tan
Amasya'ya göc etmesini ta <kiben bu zamana tesâdüf etmesi icâbetmektedir.
O halde, Ishki dervi~ lerinin Anadolu'ya yay~lmalar~~ve nufuzlar~n~n ba~lang~ç zaman~~XIV. asr~ n sonuna rastlamaktad~r. Tadkatin Anadolu'da daha önce ortaya ç~k~p ç~kmad~~~ na dâir elimizde
herhangibir vesIka mevcut de~ildir.
A. t 1(,zrüni'ye gösterilen i<tibar ve hürmeti, tarIkatine mensup
dervi~lerin Anadolu'ya yay~ lmalar~n~~Evliya Çelebi'nin verdi~i baz~~
bilgiler de kuvvetlendirmektedir. XVII. asr~n bu tan~nm~~~Osmanl~~
seyyahl Erzurum Evliya'lar~ m sayarken en ba~ ta Abü Ishk Kzr171ni'den ve onun Bursa ve Edirne'den sonra, nihayet Erzurum'a varan
uzun seyahatinden bahsetmekte, Erzurum'un Tebriz-kap~s~'mn iç
tarafindaki bir kule içinde gömülü oldu~unu bildirmektedir (Evliyâ
Çelebi Seyahat-Nâmesi, c. II., Ist., 1314, S. 218 v. d. d.). Evliya'n~n bu
arada hikâye etti~i halk~n a~z~nda dola~an rivâyetlerin hakikatle
te'llfi kü.bil de~ildir. Evliya Çelebi (C. V., S. 43), Erzurum'dan dört
kervan istasyonu uzakl~ kta bulunan Koz1u-Baba'da, A. t Kzrüni'nin
Kozlu-Baba ad~ nda bir halifesinin gömülü bulundu~unu, zaman~nda
dervi~ lerin de mevcut oldu~unu ayr~ca bildirmektedir. A. t K5.zrüni'nin Erzurum'daki mezar~na gelince, buras~n~n daha XVI. as~rda
me~ hur bir ziyaret yeri olmas~~laz~ m gelir; çünki, Sultan Süleyman I.,
~~534'de, Iran seferi münâsebetiyle onu ziyâret etmi~ti (Hammer,
GOR, c. ~li., s. 147; Frns. tere, c. V., S. 212); Haci Kalfa da (CihanNumâ, s. 423), bu mezar~ n ziyaretgâh oldu~unu söylemektedir. Herhalde bu mezar ve ziyaretgahm XIV. ve XV. as~rlarda buraya gelen
isl~Md dervi~ leri taraf~ ndan kurulmu~~oldu~u kabül edilebilir. Bu
dervi~lerinin Do~u Anadolu'ya oldu~u gibi, Rumeli'ye de yay~lm~~~olduklar~~Evliya Çelebi'nin bir notundan anla~~lmaktad~r. Çelebi, eserinin Edirne'den bahseden k~sm~nda (C. ~li., S. 454), ~ehrin
tekkeleri aras~ nda Üç Serefeli cami`in mihrab~~ istilimetinde, A. t
K5.zrüni'ye .it büyük bir tekkenin de bulundu~undan bahsederken
orada islfaki dervi~ lerinin de mevcû' diyetine i~aret etmektedir; o halde
bu tekkenin XV. asr~n ba~~nda kurulmu~~oldu~unu kabül etmek
laz~m geliyor. Bursa'da Y~ld~r~m taraf~ ndan kurulan ve kitâbeye göre,
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H. 884 (M. 1479-80) y~l~nda Fâtih Mehmed taraf~ ndan restore ettirilen Abti ~shk-hane'den yine Evliya Çelebi (C. II., s. 18, 5t)'de
kay~t vard~r.
~shki dervi~ lerinin XV. as~rda kazand~klar~~i<tibar, Theodore
Spandouyno Cantacasin'in Bayezid II. zaman~nda kaleme ald~~~~
sözlesme'den anla~~lmaktad~ r (Petit Traicte de l'Origine des Turcqz, Ch.
Schefer ne~ ri, Paris, 1896, S. 219-229). Bu sözlesme'de, Türkiye'de ba~l~ ca dört mühim tarikat bulundu~undan bahsedilmekte ve Dynamie' ler, Sequeler, Calender'ler ve Torlaqui'lar diye adland~r~lmaktad~r. Nasir,
Dynamie'nin EdhemVnin muharref ~ekli oldu~unu ve Dynamie tarikatinin (H. 777) merhum ve magfur ~ brahim Edhem'i gösterdi~ini de
izah ediyor. Kalender ve Torlak'lar için de notlarda baz~~bilgiler
var ise de, Seque'ler hakk~ nda hiçbir haber veremiyor. Biz bu Seque'lerin muhakkak ishicl dervi~leri oldu~unu iddiâ edebiliriz. Bunlara
ayr~lan muhtasar k~s~mda k~yafetleri ve hayat tarzlar~~hakk~nda bilgi
verilmektedir; bu parçay~~aynen iktibas ediyoruz (Ayn. esr., S. 222) :
"Il y en a une autre sorte qui s' appellent les seques. Une partie de ceulx
cy portent longz cheveulx et la barbe et une partie sont rez et mesmement les
cheveulx ; ils portent turbant de layne et portent une maniyere de banyeres en chantant aulcuns pseaulmes et demandent l'aulmosne. Et aukuns d' eulx portent des
aneaulx de fer ou d' argent aux oreilles. Encores ceulx cy ne sont gueres moyns
estimez que les autres".
Bütün bu tafsilâttan sonra, mes'eleyi ~öyle hulâsa edebiliriz :
dervi~ leri XIII. as~ rda ve XIV. asr~n ilk yar~s~ nda Anadolu'ya
göçetmi~~olsalar bile, bunlar~ n ehemmiyyet kazanmalar~~ancak XIV.
as~rda ba~ lar. Buna göre, ~shki dervi~lerinin Bat~ 'ya göçleri ile Erzurum, Konya, Bursa ve Edirne gibi ~ ehir merkezlerinde yerle~melerinin tahminen Timur'un Iran'~~ve Mezopotamya'y~~ istilas~ndan
sonra vukC~ < buldu~u farzolunabilir. Bunlar, Osmanl~lar'~n himayelerinden faydalanm~~~olmalar~~sayesinde XV. as~ rda Türkiye'de
birçok nufuzlu tarikatler inki~af ettirmi~ lerdir. A. t. Kzrt-~ni'nin büyük ~öhret ve i<tibar~, tarikatinin misyonerlik yolunda mühim çal~~malar~~sayesinde bu tarikat çok geni~lemi~tir. XVI. as~ r Türkiye'sinde
yeni ve daha kuvvetli tarikatlerin ortaya ç~kmas~~ile ishki dervi~lerinin te'sir sahalar~n~ n gittikçe daralm~~~oldu~unu sanmaktay~z ki,
bundan, IshAk~~dervi~ lerinin, mesela Zeyniye, veya Nak~bendiye
gibi ba~ ka tarikatlere kat~lm~~~olmalar~~neticesi has~ l olur. Evliyâ
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Çelebi (XVII. as~r), A. I. Kazrûni'nin Edirne'deki tekkesinde hala
Ishaki dervi~ lerinin mevcut oldu~unu söylüyorsa da, bunlar~ n bir
Nak~bendi kolu oldu~unu da ifade ederek (C. ~ li., s. 454) sözünü
tamaml~yor. öyle san~ yoruz ki Haririzade Kemalü'd-Din Efendi'nin
(XIX. as~r) Tibydn-i
ad~yle te 'lif etti~i tarikat lugatinde (Fatih Kütüphânesi, yeni Nu. 431) Kazrûniye-Ishakiye'nin üç
kola ayr~ld~~~n~, birinin ~eyh Ekber Muhyid-Din b. <Arabi, di~erinin
bina' cilü'l-Ceberti, Zeyniye ile münasebeti olan üçüncüsünün ise
~eyh Tacü'd-Din <Abdu'r-Rahman b. ~ihabu'd-Din Mes<fidu'lMür~idi'den ç~km~~~oldu~unu beyân etmesinin tarihi hakikatlerle bir
alakas~~yoktur; olsa olsa, Ishaki dervi~lerinin ba~ka kollara da~~lmalar~ndan sonra haz~ rlanan ~ecerelere dayanmaktad~r.
Demek ki, Ishaki dervi~ leri, bugün söyleyebildi'~imiz kadar, XIV.
asr~n sonundan ba~ lamak üzre XVI. asra degin bir ehemmiyyet kazanm~~ lar ve bu ehemmiyyetlerini, müstakil te~kilatlarm~~ b~rakarak
di~er tarikatler aras~ nda erimek sûretiyle kaybetmi~lerdir. Buna ra~men, Ishakiye tarikati di~er tarikatlerle rekabet yüzünden (Msl.,
Konya'daki Mevleviye gibi) tamamen ortadan silinmi~~oldu~u
halde bile, Abû Ishak vaktiyle Ishakiye'nin temsil edildi~i Konya,
Erzurum, veya Bursa gibi yerlerde halk aras~nda en son zamanlara
kadar sayg~~görmü~ tür. Konya'da ya~ayan halk aras~nda yay~lm~~~bir
inanç vard~ r; buna göre, A. I. Kazrünrnin mezar~ndan al~nan bir
mikdar topra~~~—bir avucunun, kudurmu~~denize at~lmasiyle denizin
sakinle~ti~ine 5 inamld~~~~için— yanlar~nda ta~~d~klar~~rivâyet edilir.
Bu sebeple, bu i <tikad~ n A. I. Kazrünl'nin Halic-i Faris (Basra-Körfezi) ile Hindistan ve Çin limanlar~~aras~ nda seyahat eden denizcilerin
koruyucusu olmas~~hasebiyle kazand~~~~i<tibar~n bir kal~nt~s~~oldu~unu
kabül etmek akla yak~ n gibi gelmektedir.

5 A. I. Kâzrf~ nVnin mezar topra~~n~ n bu mu<cizeli kudreti hakk~
nda ~evki'nin Mendlc~b-Nd~ne'sinde de (Bâb, 30.) bilgi verilmi~ tir. Bu toprak, bilhassa denizde
f~rt~na ve dalgalar~~teskin etmek hassas~na mâlik oldu~u kadar, bedeni ve rûhi ârizalar~~gidermek kudretine de sahipti. Kervan yolculu~u s~ras~ nda h~rs~zlar~n hücûmuna u~rayan kervan yolcular~ ndan yaln~ z, bu topraktan kuma~~balyelerine serpen
kuma~~tâciri gasb ve ya~madan kurtulmu~, di~erleri ise hr~s~zlar~ n kurban~~ olmu~lard~ r; yine Basra-Körfezi'nde f~ rt~ nadan, batmak tehlikesiyle kar~~la~an bir gemi de,
denize kerâmet saçan topraktan at~l~nca batmaktan kurtulmu~tur.
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EK — I.
P. W ~ TTEK
Almanca'dan Çeviren: CEMAL KOPROLO
Giese'nin Anonymus'unun bir noktas~~(C. II!., S. 5; trc., S. 147),
Köprülüzâde M. Fuad Bey'in yukar~daki izahlariyle ehemmiyyet
kazan~yor. Bu izâhatla, cAlInin Iiiinhü'l-Ah,bdr'~nda (C. V., s. 251
v. d.; bk., J. H. Mordtmann, Der Isldm, C. XIII., s. 163) beyan edildi~i gibi, Abü I-Jureyre'nin Istanbul'un fethine ta'alluk etmek üzre,
bu ~ehrin vakt ve saati gelince 70.000 Beni ~shWc (Araplar)'m adamlar~~tarafindan fethedilece~ine, fakat bunun silâhla de~il, Tekbir
âvâzeleriyle vuldi< bulaca~~na dâir verilen bir Hadls'in mâhiyyeti
dikkate de~er ~ekilde de~i~mi~~oluyor; burada Deccâl'in zuhürundan
önce Istanbul'un bir dahi
" k~l~çla al~naca~~n~~ulemân~n tefe'ül etmi~~oldu~u, fakat k~yâmet günü gelince ~ehri Abfi ~slak-o~ullar~'mn Tekbir ile alacaklar~~da kaydedilmi~~bulunuyordu; bu W2.
yazmas~nda, dar
(Ada...S
L. 4.5 J. L:Q;jkslkyl al~r! .;I"
~eklinde de~i~tirihrli~ti : Bir ke~Te Kostantaniye'nin hisâb~~ k~hçla (Fâtih'in) görülmü~tü (bir dahi "
" ilâvesi de, bunun Hadis'e kar~~~polemik mâhiyetini gösterir); sonra da
ne mânâya geldi~i pek bilinemeyen Beni ~sh5.k'dan Abf~~ ~shn-o~ullar~'m (yâni dervi~lerini) kasdetmek, bunlar ate~li misyoner dervi~ler olduklar~~için, onlar hisâbma dü~ünülen role de pek uymaktad~n Herhâlde burada tarikatin mevcüdiyetinin ve herkesce tar~md~~~n~n ba~ka bir delilini bulmu~~oluyoruz.
Browne'~n (Hist. of Pers. Lit. —Fors Edebiyat~~Tarihi„ c. II!., s.
226), ~irâzl~~Abü ~shn saray~nda ya~ayan ~âir tivâcu'nun H. 743
(M. 1342-43) senesinde ~eyh Abfi ~shn KAzd~ni'nin mezarmda
Ravzatu'l-Envdr adl~~mistik bir manzü'me kaleme alm~~~oldu~una dâir
verdi~i bilgiye de, ~ncu hânedân~ndan ~irâz hükümdâr~~Abr~~~slAk
-ki A. ~.
hürmeten bu ad~~alm- ~~t~~hakk~nda yukar~da
zikredilen ~irâz maddesine Ait olmak üzre, i~âret edilebilir.
ibn Ballüld (C. III., s. 244-248)'da, evvelce zikredilenin yan~nda
ba~ka bir f~kra daha vard~r. ~irâzh tâcir ~ihâbu'd-Dinül-Krru~l,
dostu Pe~viz (KAzrfini tâcirlerin k~rah) ve bunlar~n hepsinin de KAz-
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rûnlye tarikatinin müridleri olmalar~~gerekmektedir. "Nisbetü'lKazrûni" ta<biri, Ibn Bapd!d' da (C. IV., s. ~~o3) tarikat müridlerine
delâlet etmektedir; buna göre 1“zrûni'ye, Delhi'de ve Canbay'da,
hem de bunlar~n temsilcilerine Iran tâciri olarak tesâdüf ediyoruz.
Bu, dervi~lerin ma ca~lar~~ ~eyhler vas~tasiyle A. 1. Kazrûni için adaklar~m yerine getirmi~~olanlara ödenmesi gibi tâcirlerin hareket tarzlar~na iyiden iyiye uymaktad~r (ibn Ballei!d, c. II., s. 91).
Spandougino'nun F~rans~zca tercemesindeki Seque'lerin ~shki
dervi~leri oldu~una dâir Köprülü'nün faraziyesi Italyanca orijinaline
göre gerçekle~mektedir. Burada (Sansovino, Venedik, 1654) ~öyle
denilmektedir:
"Hora pervenire aile Reli gioni Turchesche, di che quattro sono le principali, delle quali l'uno si chiama Calendieri, l'altra Divami, e l'altora Isachia
e l'altra Torlacchi".
Eserini Spandougino'dan biraz sonra yazan Menavino (ve onu
ta<kib eden di~erleri de ayni sûretle dört tarikati de zikretmektedirler : Giomailer°, Calender, Dervisi, Torlacchi (Bk., Sansovino, s. 28);
ancak bunlar aras~nda Ishâki mevcut de~ildir. Buna kar~~l~k Dernschwamm'da (Babinger bas~m~, s. 120; o halde XVI. as~r ortas~nda)
mühim bir ~ahit bulunmaktad~r; buna göre Dernschwamm, Istanbul'da, sancaklariyle ~ehri dola~an dervi~ler gördü~ünü, ilill~ryc ba~layan
bir muganninin ard~ndan Isaac ad~nda birinin hat~ras~= an~ larak
terennümde bulunuldu~unu anlatmaktad~r.
Ishaki'nin ba~ka tarikatler aras~nda da~~l~p erimesine gelince,
daha sonraki tarikatlerin ve tarikat kollar~n~n tedkiki ile daha yak~n
dayanak noktalar~~bulunabilir; misal olarak üsküdar'daki Celvetiye'nin silsilesinde [Külliyât-i Hazret-i Seyyid <Aziz Mahrnudü'l-Huddye
(Bk., Browne-Rose, The Darvishes, s. 87) Ist., 1338-40, s. 173], bizim
Abü ~shak lUzrûni burada Kaçli Vecihü'd-Din ile <Ömerül-Kubra
aras~nda zikredilmektedir.

Köprülüzâde Mehmed Fuad'~n, Spandougino ile Menavino'nun verdikleri
bilgilere ay~rd~~~~yaz~s~nda da izah edece~i gibi, bu Giomailer'in, bugüne kadar etrafl~~bir ~ekilde bilinmeyen, bununla berâber birçok def<alar ispat edilebilen CâmIler olmas~~gerekmektedir.
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EK — II.
W. GASKEL
Almanca'dan Çeviren: CEMAL KÖPROLO
Der ~sldm'~n XIX. cildinde Köprülüzâde M. Fuad'~n Ishâldler,
yani Abü Ishâk Kazrf~ni tarikati ile bu tarikatin Küçük-Asya'ya yay~l~~~~hakk~nda bir yaz~s~~ç~kt~. Iran'da ve Hindistan'da bu tarikat daha
XIII. yüzy~lda çok büyük geli~meler kaydetti~i halde, Köprülü bu
tarikati Anadolu'da ancak XIV. yüzy~l~n sonuna ait olarak tevsik
edebilmektedir. Bu tarihi, do~rudan do~ruya olmasa bile, mevcut
bir delile dayanarak biraz daha geriye almak mümkündür.
Haleb'te pazar mahallesi olan Suwaiqat 'Ali (Han Ord Bek)
Kurd Beg (J. .5_,."; )'den pek uzakta olmayan küçük bir t~ânelâh
bulunmaktad~r ki az-Zawija al-Causanij 2, veya al-Gunasija 3 ad~n~~ta~~r;
bunun bidayette ad~~ Aqsaraw~ja idi. ~eyh Kamilu'l-Gazzrye göre
Causanija ismi önceleri s~n~rda§ Suk'da bulunmakta olan
yani zirih i<mal edenlerden gelmekte, gerçekte ise Cuneyd'in, yani
müessisinin ad~n~~ ta~~makta idi ki bu bak~mdan Bischof'un verdi~i
Gunasija'ye uyuyordu. Buna benzer muharref ~ekillere Haleb'te cami<
isimlerinde s~k-s~k rastlan~r.
Bu hanekâh, Gazzi'ye göre bir mihrab~~bulunan üstü aç~k bir
yerdir; bat~~taraf~nda bir mezar yeri ve bunun üstünde de ~eyhin
halvetgahl mevcuttur. Medhalinde ise ~u kitabe okunmaktad~r 4 :
»
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L~ i
i~~~ )15"
Törlh-i Haleb, c. II., S. 193.
Kâmil b. Huseyinu'l-GazzI, Nahrü'z-Zeheb
Bischof, Kitrib-~~ Tuhafü'l-Enba' ff Törlt~-i Halabü'~-~ehbd, s. 146. Baron
Oppenheim bunu "Degunes~je" olarak duymustur.
3 Semâvi ((5.31.4" ) , bu kelime bu mânâda lugat kitaplar~nda mevcut de~ildir.
4 Metin, Bischof, Gazzi ve eksik bir kopyaya göre, Max Freiherr von
Oppenheim vakf~nda bulunmaktad~r.
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Bu kitabeye göre Hanekah, Abü ~sh5k Kazrüni'ye vakfedilmi~ tir ve bu tarIkate mensup bir zât olan Alsara(i) Haci Cuneyd b.
Ömer taraf~ndan H. 747/M. 1348 y~l~nda in~a' edilmi~tir.
Bu zât Hanekah'~, tarIkatin ~eyh ve halIfeler (Adepten)ine tahsis
ederek post üstünde oturmak (post-ni~In olmak) ve zikirleri idare
etmek hususlar~mn vakf~n resmi halefleri için mahfuz tutulmas~~z~mn~nda kesin emir vermi~tir. ~eyh Cuneyd'in yukar~da zikredilen mezar'a 6 gömülmü~~olmas~~muhtemeldir; bunun d~~~nda onun hakk~nda
daha fazla bilgi edinemedim.
Biz, bu zat~n ~ahs~nda bu mukaddes mahallin yaln~z bânisini
de~il, fakat ayni zamanda Haleb'te ilk Ishakiye te >sisinin kurucusunu
da görmekteyiz. Onun Ab~l ~shak kültünü Küçük-Asya'daki yurdundan getirmi~~oldu~u a~ikard~ r. IshakIye buna göre tâ XIV. asr~n ilk
yar~s~ nda Küçük-Asya'da mevcut olup, hattâ hem-hudud memleketlerde iskân te'sisleri kurmu~~bulunuyordu 7.

Bu iddial~~ s~fat ve unvanlara bak~ls~n!
Gazzl'ye göre bu, Kazrüni'nin mezar~d~ r. Acabâ bu, mahalli bir an <aneye
mi, yoksa kitâbenin hatal~~bir tefsirine mi dayanmaktad~r?
7 Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün, Türk Tarih Kurumu taraf ~ndan bas~m~~ kararla~t~r~lan Makdleler Külliydtt'n~n birinci cildini te~kil eden Edebiyat Ara~t~rmalar~~
966'da bas~lm~~t~ r. Rahmetli hocam Fuad Köprülü, bu eserinin ikinci cildi olarak
Dini Ara~t~rmalar'~n ne~rini uygun bulmu~tu; hattâ bu cilde hangi yaz~lar~n~n al~nmas~~laz~m geldi~ini de tesbit etmi~tik ve Paul Wittek taraf~ ndan Almanca'ya çevrilerek Der isldm'da bas~lm~~~olan Mü ishdk Kilzriini ve ishdlsi Dervi~leri adl~~makalesi de Dini Ara~t~rmalar cildinde yer alacakt~. Hocama, bu makalesini nas~l te 'min
edece~imizi sordu~um zaman, derhal, memleketimizde Almanca'y~~en iyi bilenlerden ve Goethe'nin Wilhelm Meister'ini, L. von Ranke'nin Reform Devri'nde Alman
Tarihi'ni, birçok ilmi ara~t~rmalar~~hâkim bulundu~u güzel Türkçe'siyle dilimize
ba~anyle çeviren amcas~n~n o~lu Cemal Köprülü'yü kasdederek, "Bunu Cemal'e
terceme ettiririz" demi~ti. O zaman, Dini Ara~t~rmalar'a girecek makaleler listeNisan'~nda say~n Cemal
sindeki ad~~geçen yaz~n~n yan~na bunu not etmi~tim. 1968
Köprülü'ye, hocam~n böyle bir iste~i oldu~unu hat~rlat~nca, makalenin bas~lm~~~
oldu~u Der ~sldm mecmuas~n~~güçlükle bularak tercemesi için günlerce çal~~ t~klar~~
gibi, bu ara~t~rmaya P. Wittek, W. Gaskel'in Ek yaz~lar~n~~ (Der ~sliim, c. XIX., s.
284-85) da dilimize çevirdiler. Say~ n Cemal Köprülü'ye, Almanca olarak bas~lan
bu mühim makaleyi ve bunu tamamlay~c~~ iki ara~t~rmay~~güzel Türkçe'siyle dilimize kazand~rd~~~ , böylece rahmetli Fuad Köprülü'nün iste~ini de yerine getirmi~~
oldu~u için te~ekkürü borç biliriz (F. A. Tansel).
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