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Memlükler tarafından
Mısır'da basılan ve daha sonra
diğer İslam devletlerinde de

basılıp kullanılan altın

L
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Memlükler'den başka Irak, Suriye, İran,
Hindistan ve Anadolu'da birçok beylik ve
hanedan tarafından kullanılan eşrefinin
adı ve menşei, el-Melikü'l-Eşref Barsbay
(1422-1438) tarafından darbedilmesine
veya genel olarak "el-eşref" unvanını taşıyan sultanların ortak sikkesi olmasına
dayandırılır . Bu isim altında ilk altın paranın 81 O' da ( 1407 -1408) basıldığı bilinmektedir. iık sikkeler 3,45 gram ağır
lığında olup Venedik dukası ile Floransa
florinine tekabül etmekteydi. Dinardan
kolayca ayırt edilebilen eşrefi, kısa sürede Mısır'la siyasi ve ticari bağı olan islam ülkelerinde yayıldı . Bilhassa Suriye
ve Irak bölgeleriyle Doğu Anadolu'da bulunan devlet ve hanedanlar tarafından
yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bunların ağırlık ve ayarında bazı farklılıklar vardı. Karakoyunlu Devleti'nde 3,9,
Akkoyunlu Devleti'nde 3.4 gramlık eş
refiler kullanılmıştır. Şah ı. İsmail döneminde (1501-1524) İran sahasında 3,52
gramlık eşrefiler kestirilmiş, yine aynı
standartta çeyrek eşrefiler de bastırıl
mıştır. Özellikle XVII. yüzyıldan XVIII. yüzyıl ortalarına kadar eşrefi iran'da en tanınmış altın sikke durumundaydı. ı. Abbas'a ait Abbasi sikkeleri ondan sonra
geliyordu. Nadir Şah 1737'de yeni bir altın para darbettirdiğinde buna "mühr- i
eşrefi" adı verilmişti. Yüzyılın ikinci yarı
sında ayrıca çeyrek mühr-i eşrefiler de
kesildi. Nadir Şah'ın halefi Kerim Han
zamanında ( 1750-1779) eşrefi darbı sürdü. Bu dönemde basılan eşrefilere "eş
refi-i Kerim Hani" veya sadece eşrefi deniliyordu. 1768'de basılan mühr-i eşrefi
ileFethAli Şah zamanında 1830-1834'te basılan eşrefiler tümen (tuman) değe-

rindeydi ve 10.000 gümüş dinara tekabül ediyordu. Duka altını kıymetinde eş
refiler XVI. yüzyılda Hürmüz Bağazı'nı
kontrol eden Portekizliler tarafından da
darbedilmiş, buranın Safevi hakimiyetine geçmesinden sonra (1622) Hürmüz eş
refileri (sarafino, serafin) kullanımdan kaldırılmıştır.

Hindistan ·da Babürlüler döneminde
veya "şerifi" denilen bir altın sikkenin kullanıldığı bilinmektedir. Babür'ün
eserinde eşrefi adına altın sikke olarak
rastlanmaktadır (Vekayi', ll, 285, 294) .
Muhtemelen Mısır ve İran ile olan ticari münasebet ve XVI. yüzyıl başlarından
itibaren denizlerdeki baharat ticaretini
kontrolleri altında tutan Portekizliler'in
aynı ad altında para bastırmaları eşrefi
nin bu ülkede yayılmasına yol açmıştır.
Osmanlı Devleti ' nde Mısır eşrefileri
nin ll. Murad (1421- 1451) ve Fatih Sultan Mehmed ( 14 51-148 1) dönemlerinde
kullanıldığı bilinmektedir. 1476'dan sonra hazinenin altın mevcudu içinde eşre
filer, o/o 13,66 ile Avrupa menşeli ve ifrenci altınının ardından ikinci sırayı alı
yordu. ll. Bayezid döneminde ( 1481-1512)
muhtemelen iki devlet arasındaki münasebetlerin bozuk olmasının da rolü ile
hazine mevcudu içinde eşrefi altın miktarı oldukça azaldı (% 4,24). Ancak Mı
sır ' ın fethinden sonra miktar biraz daha yükseldi ve o/o 9,22'yi buldu. Yavuz
Sultan Selim'in "sultani" denilen altın
parası Mısır'da eşrefi olarak da anılma
ya başlandı. Böylece eşrefiler artık bir
Osmanlı parası niteliği kazanmış oldu .
Hazine mevcudu dışında Osmanlı piyasasında da yine Fatih Sultan Mehmed
devrinden itibaren eşrefi altının geçerli
olup ticari faaliyette kullanıldığı anlaşıl
maktadır. Nitekim Bursa sicillerinde XV.
yüzyıla ait miras taksimiyle ilgili kayıt
lar incelendiğinde, özellikle 1487-1488
yılından itibaren miras malı arasında eş
refi altınların payın ın giderek arttığı görülür. Bu sırada o/o 23,35 olan miktar
1510-1S12'de o/o S2,05, 1S13'te% 46,79
olmuştu (Sahillioğlu . s. 7). Ayrıca önceleri Memlük nüfuzunun hakim olduğu bölgelerin sancak kanunnamelerinde para
birimi olarak yine Memlük eşrefileri üzerinden hesaplamalar yer alır. Yavuz Sultan Selim dönemine ait 1S18 tarihli Urfa Kanunnamesi'nde. Akkoyunlu kanunu uyarınca her deve yükü kumaştan iki
Kayıtbay eşrefisi veya 100 Osmanlı akçesi alınacağı kayıtlıdır. Buna göre eşre
fi altını ·SO akçeye tekabül etmekteydi.
KanUni Sultan Süleyman devrine ait Mıeşrefi

Kanunnamesi ·nde de sık sık eşrefi
tabiri geçer. Kanunnamedeki bilgilere göre, Osmanlı idaresinin kurulduğu ilk yıllarda Hayır Bey'in valiliği sıra
sında eşrefi altının değeri konusunda birtakım meseleler ortaya çıkmıştır. Mısır
eşrefisi 25 para yani SO Osmanlı akçesi
olduğu halde Hayır Bey zamanında basılan akçelerle değeri 12,5 paraya (25 akçe) inmiş ve mukataa hesaplamaları bu
rayiç üzerinden yapılınca şikayetler baş

sır

altını

lamıştır. İbrahim Paşa'nın Mısır ıslahatı
sırasında

yeniden eski rayicine döndürülerek eşrefinin değeri arttırılmış ve
SO akçe olmuştur (Barkan. s. 372-373).
Bu durum muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in para siyasetiyle yakından ilgili olup
eşrefi altının değerinin düşük tutularak
piyasadan çekilmesi ve yeni bir para rejiminin yerleşmesi amacına yöneliktir.
Ancak Kanuni döneminde bu tür uygulamalara son verildiği anlaşılmaktadır.
Eşrefilerin darbı

XVI.

yüzyılın

ikinci ya-

rısında da sürdü; ll. Selim'in İstanbul'da
eşrefi altını bastırdığı, ayrıca ll. Mustafa zamanında (1695-1703) cedid eşrefi*
adıyla yeni bir altın sikke kestirildiği bilinmektedir.
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Kadiriyye

tarikatının

Eşrefoğlu

Rumi'ye

(ö. 874 / 1469-70 [?])

L

nisbet edilen bir kolu.

_j

Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan tarikatların en eskilerinden biri
olan Eşrefiyye Kiidiriyye tari katının bir
koludur. Kadiriye'nin silsilesi tarikatın
piri Abdülkadir-i Geylanfnin Muhammed
Şemseddin adlı oğlund~n sonra Muhammed Hüsameddin b. Şemseddin, Şiha
beddin Ahmed b. Muhammed Hüsameddin, Alaeddin b. Şihabeddin Ahmed vasıtasıyla babadan oğula intikal eder. Sil-
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sile, Alaeddin'den sonra kardeşi ve Eş
refoğlu ' nun mürşidi Hüseyin ei -Hamevl'ye ulaşır. Dolayısıyla Eşrefiyye'nin silsilesi Hüseyin ei-Hamevi'de Kadiriyye silsilesiyle birleşir. Eşrefoğlu ' nun ilk mürşidi Hacı Bayram-ı Veli olduğu için Eşre
fiyye 'yi Bayramiyye"nin bir kolu olarak
kabul edenler de vardır (Harfrfzade, I, vr.
ı 73b). Ancak Hacı Bayram-ı Veli, sOlukünü tamamlaması için Eşrefoğlu ' nu Hüseyin ei - Hamevi'ye gönderdiğine göre bu
tesbitin doğru olmaması gerekir. Bazı
araştırmacılar, Eşrefoğlu ·nu Hacı Bayram-ı Veli'ye Emir Sultan ' ın gönderdiğini
ileri sürerek Eşrefiyye"nin Emir Sultan,
Hacı Bayram - ı Veli ve Hüseyin ei-Hamevi'nin görüşlerinin bir birleşimi olduğunu
söylemişlerse de bu doğru değildir.
Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumi Hama'dan
İznik"e döndüğünde tekkesini kurmakla
Eşrefiyye'nin temelini atmıştı r. Bu tekke aynı zamanda Kadiriyye'nin Osmanlı
topraklarındaki ilk dergahıdır. Eşrefiy
ye'nin, Abdullah-ı Rumi'nin sağlığında
adab ve erkan açısından son şeklini almamakta birlikte M üzekki'n - nüfus 'unda yer alan. "Mısır'da, Şam ' da , Acem'de,
Türk'te dostlarımız vardır" ifadesiyle divanındaki, "Aşk sayrusu olanlara gelsinler tirnar eyleyem " diye başlayan mısra
larından onun hayatında tari kattaşma
nın belli bir mesafe katettiği söylenebilir. Tar ikat. Eşrefoğlu 'nun ha lifesi Abdürrahim Tirsi (ö . 926 / ı 520) ve torun u
Şeyh Ha md i Efendi ile (ö ı oı 21 1603 ı kuruluş safhasını tamamlamıştır.
Eşrefiyye ' nin

XX. yüzyılın

başlarına

ula-

şan silsilesinde bulunan süfiler sırasıyla
şunlardır : Sır

Ali Efendi. Hamdi-i Sanı.
Lutfullah Efendi, Ahmed Efendi, Eşref-i
Sanı. Abdullah Efendi, Salih Efendi, Abdülkadir Efendi, Muhyiddin Efendi, Şere
feddin Efendi, Eşrefzade İzzeddin Efendi, Abdullah Efendi, Avnullah Efendi, Fahreddin Efendi, Eşrefzade Ahmed Ziyaeddin Efendi, Mehmed Fahreddin Efendi,
Nafiz Efendi, Ahmed Ziyaeddin Efendi.
Eşrefiyye ' nin İznik'te Eşrefoğlu Rumi'nin kurduğu ilk tekkeden sonr al ikinci
derecede önemli yeri Bursa 'daki 1 İncirli
Dergahı ' dır. Başlangıçta tarikatın , asitanesi İznik Dergahı iken XVII. yüzyıldan iti-

Esref iyye

tacı

(Mustafa Kara
özel arş i vi )

478

baren bu fonksiyonu İncirli Dergahı üstBursa'da bulunan Eyüp Efendi, Yakub Efendi ve Karabaş zaviyeleri
de kuruluş itibariyle Eşrefi değilse de
daha sonra bu tarikata mensup şeyhte
rin eline geçmiştir. İznik'teki dergahın
dördüncü postnişini Hamdi-i Ewel ' in
oğulları Abdülmü 'min ve Luffi efendilerin gayretleriyle Kıbrıs Lefke'de kurulan
tekke, sekizinci postnişin Ahmed Efendi ' nin oğlu Abdullah Efendi ' nin Pazarköy' de kurduğu dergah ile Eş ref-i Sani'nin oğlu Muhyiddin Efendi 'nin Gemlik Küçükkumla'da açtığı zaviye Eşrefıy
ye'nin bu bölgelerdeki en önemli faaliyet alanlarıdır. Tarikatın İzmir Nif'te de
(Ke m a lp aşa) bir dergahının bulunduğu bilinmektedir. XVIII. yüzyıldan sonra Salı
Tekkesi diye de anılan Bursa Çatalfırın'
daki Nu'maniyye Dergahı tarikatın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Günümüzde Bursa'da ayakta kalan çok
az sayıdaki tekkeden biri de budur. Sadık Vicdani'nin verdiği bilgiye göre, Kadiriyye'nin Rümiyye kolunun merkez tekkesi olan İstanbul Tophane'deki dergahta XIX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren hizmet veren şeyhler Eşrefi icazetine de
sahip olduklarından intisap edenleri kabiliyetlerine göre bu iki koldan birinin
adab ve erkanına göre yetiştirmişlerdir
(Tomar ·Kadiriyye, s. 54 ).
Eşrefi dergiıhtarında genellikle perşem 
be akşamı yatsı namazından sonra icra
edilen zikir şöyle yapılır : Önce kuüdi olarak Fatiha süresi , Kadiri evradı okunur
ve kelime-i tevhid zikri yapılır. Daha sonra Eşrefoğlu ' nun, "Cem· olmuş dervişleri
pirim Abdülkadir'in " mısraıyla başlayan
ilahisiyle kıyami zikre başlanır. Devranın
seyrine göre ilahi ve kasideler okunur.
Devran sona erince şeyh efendinin "ya Allah hü " nidası üzerine zakirierden biri
yüksek sesle, "Ve salli ala eşrefi ve es'adi
nüri cemii 'l-enbiyai ve'l-mürselin ve alihim ve'l- hamdü Iiliahi rabbi '!- alemin "
der. Bir zakir aşr-ı şerif okur. Şeyiı efendi ve varsa diğer şeyh efendiler teklif
üzerine dua ederler. gülbank çekilir. Gülbanktan sonra misafir şeyhlere ve halifetere Fatihalar verilir. Daha sonra makam
şeyhi, "Tekabbelallah minna, ya Allah hü "
diyerek secde durumuna gelir. "Es - selamü aleyküm " deyince orada bulunanlar da aynı duruma geçerek, "Ve aleykümü's-selam ve rahmetullahi ve berekatühü " derler ve ayin böylece sona erer.
lenmiştir.

Eşrefzade Sır Abdülkadir iö ı ı 76/ ı 762 ).
raks ve devrana yöneltilen itirazlara cevap vermek üzere kaleme aldığı Sırrü ' d-

devedin adlı eserinin birinci ve ikinci baKur'an'da , hadislerde zikirle ilgili
tesbit ve tavsiyeleri sıraladıktan sonra
üçüncü babda Eşrefi devranındaki hareketlerin açıklamasını yapmıştır. Ona
göre devran ruhun şehadet alemine ve
ardından esas vatanına dönmesine, dergaha dervişterin kapıdan tek tek girmeleri, gayb aleminde kendi kabiliyetlerine uygun bir hali seçmelerine, halka olmaları cennet bahçesine, zikir esnasın
da bazı dervişterin başlarını , bazılarının
da vücutlarını hareket ettirmeleri meş
replerin farklılığına işarettir. Daire halinde iken "la ilahe illallah " ın tekrar edilmesi nefisle cihada işaret olduğu gibi
kolkota girilerek "hay" isminin zikredilmesi meleklerin arşın etrafında tavaf
etmelerine benzetilir. Zikre iştirak edenlerin bir araya gelip "top" olmaları cem ·
mertebesini, külli fenayı , ayrılarak kelime-i tevhide devam etmeleri ise cem'u'lcem'i sembolize eder.
bında

Eşrefiyye ' nin "tertib-i eşrefi" adı verilen ve her gün okunınası gereken evradı şudur : 100 istiğfar, 25 İhlas, 25 Fatiha , 100 salavat, 300 kelime- i tevhid.
Tarikat mensuplarının seyrü sülük yaptıkları esma sırasıyla şöyledir: "La ilahe
illallah, Allah, hü, hak, hay, kayyüm, kahhar, settar, müheymin, basıt, vedüd, hadi". Tarikatın evradı ise eüzü besmete ve
Fatiha süresiyle başlayan, Hz. Peygamber'in güzel vasıflarını sıralayan uzunca
salatü selamdan ibarettir. Evrad-ı Eş
refiyye, evrad - ı şerife-i Eşrefiyye olarak
bilinen bu metnin bir kısmı Hüseyin eiHamevi'ye, bir kısmı da Abdülkadir-i Geylani'ye ait olup Eşrefoğlu ta rafından tertip edilmiştir. Evra dın MOstakimzade Süleyman Sadeddin ve Mehmed Naci Efendi tarafından yapılan tercüme ve şerh
leri basılmıştır ( İ sta n b ul 1282) Sadık Vicdanı bu evrad hakkında bilgi verdikten
sonra evradın metniyle tercüme ve şer
hini ilave etmiştir [Toma r · Kad iriyye, s.
74 -8 ı ) . Eşrefiyye mensuplarının sabah
namazından sonra okudukları "seyyid-i
istiğfar" ise daha uzun olup ayet ve dualardan oluşur. Saba ma kamında okunan
"la ilahe illallah " zikrini de ihtiva eden
seyyid-i istiğfar, Fatiha ve gülbank ile
sona erer. Sabah namazının farzı kılın
dıktan sonra ise " evrad - ı fethiye" okunur. Yatsı namazının ardından okunan
istiğfar. salavat-ı şerife ve usul-i Eşrefiy
ye şöyledir : Salatü selam (üç defa). fa 'lem
ennehü la ilahe illailah (on iki defa), Allah
[on iki defa), la illahe illailah (on iki defa)
Duadan sonra Eşrefi gülbangi okunur.

EŞR EFOGLU CAMii
Eşrefi kültürünün temel kitabı tarikat pirinin Müzekki'n-nüfıls adlı eseridir. Bu eserde genel olarak tasawuf
ahlakıyla ilgili görüş ve yorumlar sade
bir Türkçe ile ve yer yer menkıbelerle
anlatılır. Müzekki'n- nüfUs yalnız tasavvufi muhitlerde tutunmamış, Muhammediyye ve Envôrü '1 - ôşıkin gibi halka
mal olmuş , toplumun din ve ahlak anlayışına tesir etmiş , kendisinden sonra
kaleme alınan bu tür eserlerin kaynaklarından biri olmuştur. Eşrefoğlu ' nun divanı da tasawufi muhitlerin görüş ve
zihniyetierine tesir eden başlıca eserlerdendir. Tarikatname ise bu adla yaz ı
lan Türkçe eserlerin en eskisidir ve Eş
refiyye' nin ada b ve erkanının oluşma
sında doğrudan etkili olmuştur.
Eşrefiyye'nin Osmanlı

döneminde en
tasawufi cemaatlerden olmasının
sebeplerinden biri. tarikat pirinden itibaren birçok postnişinin şiir ve tasavvuf başta olmak üzere değişik alanlarda eser vermiş olmasıdır. Abdürrahim
Tirsi, Hamdi-i Ewel, Sır Ali Sultan, Lutfullah Efendi. Eşref-i Sani, Abdülkadir
Efendi divan sahibi şair süfilerdir. Abdülkadir Efendi'nin Sırrü'd-deverôn (Dev·
ranname ). İbrahim Eşrefi ' nin Risôle- i
Gülôbôd gibi doğrudan tasawuf ve tarikat kültürüyle ilgili eserlerinin yanın
da Eşrefzade İzzeddin Efendi Enisü '1 cinôn adlı Arapça bir tefsir kaleme almış , oğlu Abdülkadir Necib Efendi bu
eseri Zübdetü'l- beyôn adıyla telhis etmiştir . Eşrefzade Ahmed Ziyaeddin Efendi'nin Gülzor-ı Sulehô ve vefeyôt -ı urefô adlı eseri Bursa· da yaşayan şair ve
süfiler konusunda önemli bir vefeyat kitabıdır. Eşrefoğlu Rümi hakkında Abdulcanlı

Esrefiwe gülleri

(Mustafa Kara özel arşivi)

lah Veliyyüddin Bursevi'nin kaleme a l dı
ile başlayan menakıbname yazma geleneği İzzeddin Ahmed Efendi'nin. mürşidi Mustafa Efendi'nin hayatı. fikirleri ve menkıbeleri hakkında kaleme aldığı H edi yyetü '1- fukarô ad lı eseriyle devam etmiştir.
Diğer tarikatlarda olduğu gibi Eşre
fiyye kıyafetinin de temel iki unsuru taç
ve hırkadır. "Eşrefi gülü" diye de adlandırılan tacın üst kısmı gülün yaprakları
na benzer ve merkezden dışa doğru üç
halkalıdır. Beyaz çuha üzerine işlenen bu
dairelerin birinci katında beş , ikincisinde altı. üçüncüsünde yedi yaprak bulunur. Bu gül deseninde sarı. beyaz, kırmı
zı ve siyah olmak üzere dört asli renk
ku ll anılır. Taçtaki terk sayıları, kullanı
lan renkler ve harfler hakkında açıkla
malar yapılmıştır. Eşrefi şeyhleri beyaz.
dervişleri yeşil taç kullanırlar.
Zamanımııda mayıs ayının ilk pazar
günü İznik ' te Eşrefoğlu için anma günü düzenlenmekte ve geleneğe uyularak misafirlere köfteli çorba ikram edilmektedir.
ğı Menokıb-ı Eşrefzôde
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tabe şeklindeki vaktiyesinden bir han
ve çifte hamamla birlikte inşa edilmiş
olduğu öğrenilmektedir. Eşrefoğulları ' 

hakimiyetleri altındaki topraklarda
pek çok eser arasında günümüze gelebilen en önemli yapıdır. Selçuklu geleneğine bağlı olarak ulucami
tarzında tasarlanan cami Konya Sahib
Ata [ı 258). Afyon Ulucamii [ ı 272}, Sivrihisar Ulucamii [XIII yüzyı l ortas ı ) ve Ankara Ahi Şerafeddin Camii [XIII y üzy ıl )
gibi ahşap direkli ve düz toprak damlı
camiierin en gelişmiş ve en büyük örneğidir. Biri taçkapıda, diğeri harime açı
lan çinili kapının kemer alınlığında olmak
üzere iki kitabesi bulunmakta. bunlardan birincisinde 696 ( 1296 -97), çini mozaikle yazılmış olan ikincisinde ise 699
( 1299- 1300) tarihi okunmaktadır; buradan binanın en az üç yılda tamamlandı
nın

bıraktıkları

ğı anlaşılmaktadır.
Binanın planı . kuzeydoğu köşesini
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derecelik bir açıyla kesen ve üzerindeki
eksenden kaymış taçkapı ve minare ile
ön cepheyi teşkil eden duvar yüzünden
kesik bir dikdörtgen şema gösterir; bu
durum, şehrin ana yolu üstüne yapılmış
ve cephesinin ona uydurulmuş olduğu
nu ortaya koymaktadır. Birçok Selçuklu
eseri gibi muhkem ve abidevi bir yapıya
sahip bulunan caminin ön cephe duvarı
kesme taş , diğerleri moloz taşla örülmüştür ve çok başarılı bir işçilik sergilemektedir. Ön cephede taçkapının sol
yanında duvar bir silme çerçeve içine
alınmış ve üzerine süs amacıyla mazgal
dendanları yapılmıştır. Taçkapının sağın

da yer alan yüksekçe minare hatalı onarımlardan dolayı özelliklerini yitirerek
günümüze gelmiştir; kaidesinin altında
sivri kemerli bir niş içerisinde, su haznesini antik bir lahdin oluşturduğu bir
sebil bulunmaktadır. Mazgal dendanlarından biraz daha yüksek tutulmuş olan
abidevi taçkapının süslemelerinde görülen üslüpla Sivas'taki Gökmedrese ve

MusTAFA KARA

EŞREFOGLU CAMii

1

E şrefoğ l u

camii ve Kü mbeti ·

Beyşe hir

Beyşehir'de

L

Beylikler dönemine ait
Anadolu'nun ahşap direkli
en büyük camii.

Göl ile kale

arasında

Eşrefoğulları Beyliği ' nin

_j

kalan düzlüğe
kurucusu Sey-

feddin Süleyman Bey tarafından yaptı
rılmıştır. Taçkapı üzerinde yer alan ki-
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