
O sıralarda Mevleviliği uç bölgelerin
de yayma faaliyetleri içinde olan Mevla
na ' nın tarunu Ulu Arif Çelebi zaman za
man Beyşehir ve Akşehir' e uğrayarak Eş

refoğlu Mehmed Bey'in misafiri olmuş, 
Mehmed Bey ve oğlu Süleyman Şah Mev
levi tarikatına girmişlerdir. Bu arada 01-
caytu'nun yerine İlhanlı tahtına geçen 
Ebü Said Sahadır Han ' ın yaşının küçük
lüğü sebebiyle devletin idaresini onun 
adına Emir Çoban ' ın üstlenmesi üzerine 
ilhanlı tahtındaki değişiklikten faydala
nan aralarında Eşrefoğlu Mehmed Bey'in 
de bulunduğu Türk beyleri, Emir Ço
ban ' ın 1318'de Anadolu'ya vali tayin et
tiği oğlu Demirtaş'ı ( Timurtaş) tanımayıp 

yeniden istiklallerini ilan ettiler. Meh
med Bey Sultandağı, Çay, ishaklı ve Bol
vadin'i alarak topraklarını daha da ge
nişletti. Bolvadin'de yaptırdığı Çarşı Ca
mii 'nin kitabesinde Mehmed Bey'in "emi
rü'l-a'zam" unvanını ve "Mübarizüddin" 
lakabını kullandığı görülmektedir. 

Eşrefoğlu Mehmed Bey 1320 yılında 
ölünce yerine oğlu Il. Süleyman geçti. O 
sıralarda Konya 'yı Karamanlılar'ın elin
den alan Demirtaş Anadolu'yu istediği 

gibi idareye başlamış, iki yıl sonra da 
kendi adına para bastırıp hutbe okuta
rak istiklalini, hatta "mehdi-i ahir zaman" 
olduğunu ilan etmişti. Türkmen beylik
lerinin bağımsızlığını tehdit eden bu ola
yı, Eşrefoğlu ll. Süleyman ile Hamidoğlu 
Feleküddin Dündar beyler babası Emir 
Çoban'la ilhanlı Hükümdan Ebü Said Sa
hadır Han'a şikayet ettiler. Bunun üze
rine babası tarafından Tebriz'e götürü
len Demirtaş' ı Ebü Said affederek tek
rar Anadolu genel valiliğine getirdi. An-

cak bir süre sonra İlhanlı Devleti ile bağ
larını keserek bağımsızlıklarını ilan eden 
Türkmen beyliklerine karşı şiddete baş
vuran Demirtaş Beyşehir ' e girerek vak
tiyle kendisini şikayet eden Süleyman 
Şah'ı öldürttü (9 Ekim ı 326) 

Bu olaydan sonra bir daha taparlana
mayan Eşrefoğlu Beyliği ' ne ait Beyşe
hir. Seydişehi r, Akşehir ve yöresi Hami
doğulları tarafından zaptedilmiş, öteki 
topraklar ise Sahib Ataoğulları ve Kara
manoğulları arasında paylaşılmıştır. Yak
laşık kırk yıl süren Eşrefoğulları Beyliği 
İbn Fazlullah el-Ömeri'ye göre altmış beş 
şehir. 70.000 süvariye sahipti. 

Eşrefoğlu beyleri imar işlerine büyük 
önem vermişlerdir. Beyliğin kurucusu 
olan Seyfeddin Süleyman'ın burada yap
tı rdığı Eşrefoğlu Camii Anadolu Selçuk
lu sanatının en güzel örneklerinden bi
ridir. Süleyman Bey caminin yanında bir 
çifte hamamla otuz bir dükkandan olu
şan bir bedesten, bu çarşının güney kıs
mına bitişik üç kapılı. altı kubbeli bir han, 
bi r imaret ve kendisi için de bir türbe 
yaptırmıştır. Bıraktığı vakıfnameye gö
re Süleyman Bey iplikçi ve dokumacı 

esnafının bulunduğu bedesteni, cami ve 
hanın etrafındaki dükkanları, büyük ha
mamı, ayrıca yirmi dükkanla iki değir

meni vakfetmiştir. Bütün bu emiakin 
geliri 12.000 dirhem olup bunun beşte 
biri, yaptırdığı caminin mütevellisi olan 
Mehmed ve Eşref adındaki oğulları ile 
onların evlat ve torunlarına tahsis edil
miştir. Caminin bitişiğİndeki türbede ri 
vayete göre kendisininkinden başka ka
rısı ve küçük oğlu Eşref'in mezarları bu
lunmaktadır. Seyfeddin Süleyman Bey, 
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beyliğin merkezi olan Beyşehir'de 697'
de ( 1297 -98) ll. Gıyaseddin Mesud, iki 
yıl sonra da lll. Alaeddin Keykubad adı
na gümüş sikkeler kestirmiştir. 

Mübarizüddin Mehmed Bey Bolvadin'
de 1320'de yaptırdığı Çarşı Camii 'nden 
başka Akşehir'de de bir cami inşa ettir
mişti. Alimleri ve şairleri himaye eden 
Mehmed Bey adına Şemseddin Muham
med Tüsteri 1310'da el-Fuswü 'l-Eşrefiy

ye (Süleymaniye Ktp, Ayasofya, nr. 2445) 
adlı felsefi bir eser yazmış, Konyalı Ke
maleddin de 1320'de Te~ö.rirü 'l -menaşıb 

adında bir inşa kitabı kaleme almıştır. 
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(ö. 1198/ 1784) 

Gülzilr- ı S ulehil adlı 

L 
eseriyle tanınan mutasawıf. _j 

1161 'de ( 1748) Bursa'da doğdu . Ba
bası Eşrefzade Mehmed Fahreddin Efen
di'dir. ilk dini bilgilerini ailesinden aldı , 
döneminin alim ve sanatkarlarından fay
dalandı. Kaltakçızade Halil Efendi'den 
hüsn-i hat icazeti aldı. Tasawufi eğiti--· 

mini, Zübdetü '1- beyan adlı tefsirin sa-
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Eş refzade Ahmed Ziyaeddin'in Gü/zar- ı Su/eM ve Ve{ey~t-ı Ure{~ ad lı eserin in ilk ve son sayfa l a rı 

(Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp., Orhan Gazi, nr. 1018/11) 

hibi amcası Abdülkadir Necib Efendi'nin 
yanında tamamladı. Yakubefendizade 
NO ri· nin çocuksuz olarak vefatı üzeri
ne Setbaşı'ndaki Çarşamba Dergahı ' nın 

şeyhliğine getirildi. Tekke şeyhliği yanın
da Emir Sultan Camii 'nin cuma vaizliği 

görevini de yürüten Ahmed Ziyaeddin 
genç yaşta vebadan öldü ve Eyüp Efen
di Tekkesi mihrabı önüne defnedildi. 

Ahmed Ziyaeddin Efendi'nin tek ese
ri Gülzar-ı Sulehd ve Vefeyat - ı Urefa 
adını taşımaktadır. ismail Beliğ'in Gül
deste-i Riyaz-ı İrfan adlı eserine zeyil 
olarak kaleme alınan Gülzar-ı Suleha 
1135-1196 ( 1723-1782) yılları arasında 
Bursa'da vefat etmiş olan şeyh , vaiz, va
li. müderris. dede. şair ve hattatların hal 
tercümelerini ihtiva etmektedir. 216 şa
hıs hakkında bilgi veren eser beş "gül
bin" ve beş "fasıl"a ayrılmıştır. Birinci 
gülbin meşayih. birinci fasıl vaizan, ikin
ci gülbin mevalf. ikinci fasıl müderrisln, 
üçüncü gülbin dedegan, üçüncü fasıl su
leha. dördüncü gülbin şuara, dördüncü 
fasıl nüdema. beşinci gülbin hattatan, 
beşinci fasıl mQsikişinasan. tabfban ve 
tlrendazana ayrılmıştır. 

Süleyman Halis'in Vefeyat'ından fay
dalanılarak hazırlanan Gülzar- ı Sule-
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ha'da yer alan şairler şunlardır: Beliğ, 

Feyzl, Hakkı. Huldf. Levhf. Nalm. Rakım, 
Şeref. Kitapta elli iki sQff eser ve men
kıbeleriyle tanıtılmıştır. Bunlar arasında 
Niyazi- i Mısri'nin halifesi Gazzl Ahmed 
Efendi. Rılfıu 'l- beyan sahibi i smail Hak
kı Bursevf. Eşrefzade izzeddin Efendi 
gibi meşhur sOnler de vardır. Gülzar-ı 
Sulehd 'nın Mi lif Kütüphane (FB, nr. 176), 
Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler Kü
tüphanesi ile (Orhan Gazi. nr. ı O 18/ 2) 
Mehmed Şemseddin'de (Ulusoy) birer 
nüshası bulunmaktadır. 
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Malik b. el-Haris b. Abdiyegus 
el - Eşter en-N ehai 

(ö. 37/657 [?]) 

Hz. Ali'nin sadık taraftarı olan 

L 
meşhur Arap cengaveri. 

_j 

Yemen asıllı Mezhic kabilesine men
suptur. Bi'setten önce doğduğu halde Hz. 
Peygamber'! görememiştir. Ebu Ubey
de b. Cerrah ' ın kumandasında Bizans'la 
yapılan savaşlarda kendini gösterdi. Yer
mük Savaşı'nda ( 151 636) bir gözünü kay
bettiği için "Eşter" (göz kapakları ters çev
rilmiş) lakabıyla meşhur oldu. Hz. Ömer'in 
Cabiye'deki toplantısına katılan emirler 
arasında yer alan Eşter Hz. Ömer devri
nin son yıllarından itibaren Küfe'de otur
maya başladı ve şehrin en nüfuzlu kişi
lerinden biri oldu. Hz. Osman zamanın
da halkı halife aleyhine isyana teşvik et
tiği için Vali Said b. As tarafından birkaç 
arkadaşıyla birlikte Dımaşk'a Muaviye b. 
EbQ Süfyan'ın yanına gönderildi (33 / 653 
54) Bunların davranışlarından rahatsız 

olan Muaviye de kendilerini Küfe'ye geri 
yolladı. Halife aleyhindeki faaliyetlerini 
sürdürmeleri üzerine Abdurrahman b. Ha
lid b. Velid 'in yanına Humus'a sürgün edil 
diler. Hz. Osman ' ı evinde muhasara eden
ler arasında Eşter de vardı, hatta bazı 
kaynaklar onu katiller arasında gösterir. 

Hz. Ali halife seçilince Eşter KOfeliler 
adına ona biat ettiği gibi bazı muhalif
leri de biata zorladı. Eşter Cemel. Sıfffn. 
Nehrevan savaşiarına katıldı ve önemli 
görevler üstlendi. Sıffin'de Hz. Ali'nin sü
vari ve piyade kuwetlerine kumanda et
ti. Leyletülherir'de Muaviye'nin ordusu
nu bozguna uğratmak üzere iken Amr 
b. As ' ın hilesiyle savaşın durdurulması 
söz konusu olunca Eşter buna şiddetle 
karşı çıktı, fakat Hz. Ali'nin ısrarları so
nucunda savaşı durdurdu. Taraflar ara
sındaki anlaşmaılığın hakemiere hava
le edilmesi sırasında bazı kişiler Hz. Ali 
adına onun hakem olmasını teklif etti
lerse de Hz. Osman'ın öldürülmesi ola
yına karıştığı için bu teklif reddedildi. Sıf
ffn Savaşı ' nın ardından el-Cezlre'ye dö
nen Eşter, kısa bir süre sonra Muham
med b. Ebu Bekir es - Sıddlk' ın yerine Mı

sır valiliğine tayin edildi. Muaviye bunu 
öğrenince Kulzüm (veya Ariş) arniline ha-


