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b. Ebi Hanife Nu'man ei-Küfi 
(ö. 212/827) 

Hanefi fakihi ve kadı. 
L _j 

Abbasi Halifesi Musa el-Hadi zamanın
da (785-786) görev yapan Şerik b. Abdul
lahen-Nehai'nin Kufe kadılığı sırasında 
bir alacağından dolayı dava açtığına dair 
rivayetten hareketle (Hüseyin b. Ali es
SaymerT, s. 140) bu sırada ergenlikyaşın
da olduğu ve dedesi Ebu Hanife'ye de ( ö. 

150/767) yetişemediği dikkate alınırsa 
1 SO -1 SS (767 -772) yılları arasında doğ
duğu söylenebilir. Babası Hammad'dan 
ve Ebu Hanife'nin öğrencileri Ebu Yusuf 
ile Hasan b. Ziyad'dan fıkıh , yine babası 
başta olmak üzere Malik b. Miğvel, ömer 
b. Zer. Kasım b. Ma'n ve İbn Ebu Zi'b gibi 
alimlerden hadis tahsil etti. Gassan b. 
Mufaddal. Ömer b. İbrahim en-Nesefi. 
Sehl b . Osman el-Askeri. Abdülmü'min 
b. Ali er-Razi kendisinden hadis rivayet 
ettiler. Ebu Said ei-Berdai de ondan ders 
aldı. 

Başta Bağdat'ın bazı semtleri olmak 
üzere çeşitli şehirlerde kadılık yapan İs
mail b. Hammad, 194 (81 O) yılında Bağ
dat'ın doğu yakası (Rusafe) kadılığına ta
yin edildi. Bir süre bu görevde kaldıktan 
sonra Hasan b. Ziyad'ın yerine Kufe ka
dılığına getirildi. Zilkade 201'de (Haziran 
817) görevinden alındı. Me'mun zama
nında Bağdat'ın Şarkiye ve Medinetül
mansur semtleri kadılığında bulundu. 
21 O (825) yılında Basra kadısı oldu. Bir yıl 
sonra felç olunca görevinden ayrıldı. Ka
dılı k görevinde başarılı olan İsmail b . 
Hammad ayrıca Hakka ve Vasıt kadılığı 
da yapmıştır. 

Bazı kaynaklarda isınail b. Hammad'ın 
Mürcie'den olduğu kaydedilirse de bu ri
vayet arneli imandan bir cüz saymama
sından kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim 
dedesi Ebu Hanife de bu görüşünden do
layı Mürcie'den olmakla itharn edilmiştir 
(DİA, X, 142-14 3) Ancak çeşitli alimlerle 
yaptığı tartışmalardan (ibn Adi, ı. 308) 
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Mürcie'nin dille ikrarın iman için yeterli 
olacağı, amel etmemenin kişiye zarar ver
meyeceği şeklindeki aşırı görüşünü be
nimsemediği anlaşılmaktadır. İsmail b. 
Hammad'ın Kur'an'ın mahiQk olduğunu 
savunduğu. babası ve dedesinin de bu 
görüşte olduğunu söylediği (a.g .e., ı. 308; 

Hatlb, VI, 245; ibn Hacer, ı. 399). Mihne 
olayında Me'mun'un dailiğini yaptığı (i b n 
Hacer, I, 399) zikredilir. İbn Hacer, bu bil
giyi naklettikten sonra babası ve dedesi
nin de aynı görüşü paylaştığı iddiasının 
doğru olmadığını söyler. Eserleri zamanı
mıza ulaşmayan İsmail b. Hammad'ın iti
kadi görüşlerini tam olarak belirlemek 
zordur. Bununla birlikte bazı rivayetler
den onun, Selef akldesini savunanlarca 
"ehlü'l-ehva" diye nitelendirilen Cehmiy
ye, Mu'tezile. Mürcie gibi fırkalara peşin 
hükümle yaklaşmadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim bid'at çıkardıkları için ehlü'l-eh
vanın şahitliğini kabul etmemesi teklif 
edildiğinde. "Sen herhalde Cemel Yak'a
sı'na katılanların birbirlerini öldürdükle
rini görseydin onların şahitliğini kabul et
mezdin?" diyerek karşı çıktığı bilinmek
tedir (VekT', ll, 170). 

Bazı hadis münekk.itleri İsmail b. Ham
mad'ın Cehmiyye'den olduğunu ve güve
nilir sayılmadığını belirtirken (Zehebl, ı. 

226: ibn Hacer, I, 399) İbn Adi, İsmail ile 
babası Hammad ve dedesi Ebu Hanife'
nin hadis ehli olmadıklarını ve rivayette 
zayıf bulunduklarını söyler (el-Kamil, ı, 

308 ). Buna karşılık Sı bt İbnü'I-Cevzi. is
mail'in güvenilir (si ka ve sadOk) bir kişi ol
duğunu. Hatib ei-Bağdadi'den başka kim
senin onu kötülemediğini belirtir ve Ha
tib'in halku'I-Kur'an meselesinde İsma
il'den naklettiği söz hakkında, "Eğer bu
nu söylediği doğru ise bu bir takıyyedir; 
zira Me'mun bu sözü söylemesi için biz
den (Hanefller) zor kullanmadığı kimse 
bırakmamıştır" der (Safedl, IX, ll ı; ibn 
Hace r. 1, 399). Ancakaynı bilgiyi Hatib ei
Bağdadi'den önce İbn Adi'nin de naklet
tiği, İsmail'in bu sözü görev aldığı günle
rin daha başında. halku'I-Kur'an mesele
sinin gündeme gelmediği bir dönemde 
söylediği anlaşılmaktadır (ibn Hacer, 1, 
399). ı 

Kaynaklarda İsmail b. Hammad'ın şu 
eserleri zikredilmektedir : el-Cami' fi'l
tı)fh (EbG Hanife'den naklettiği fıkhl gö
rüşleri derleyen bir eser olup Bişr b. Gı
yas tarafından rivayet edilmiştir). er-Red 
'ale'l-Kaderiyye, Risô.le ile'l-Büsti, Ki
tô.bü'l-İrcô. ' (Ebu Said el-Berdal son ese
ri tenkit eden bir kitap yazmıştır). 
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(ö. 935/1529) 

Bayrami-Melami tarikatına 
mensup sufi. 

_j 
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Aksaray'da doğdu . Bayrami- Melami 
kutbu Pir Ali Aksarayi'nin oğludur. Tari
kat mensupları arasında aşkyolunda ha
yatını verdiği için Ma'şuki, babası şeyh 
olduğu için Çelebi Şeyh, halk arasında ise 
genç ve güzel olduğundan Oğlan Şeyh 
diye tanınır. 

Atai'nin ifadesine göre İsmail Ma'şGki 
çok genç yaşta istanbul'a giderek irşad 
faaliyetine başlamış. camilerdeki vaazları 
ilgiyle karşılanmış, halkın yanı sıra askeri 
kesimden de birçok kişi kendisine intisap 
etmiştir. Şathiyyat türü sözleri halk ara
sında yayılan İsmail Ma'şuki'ye gösterilen 
bu ilgi bazı kimseleri rahatsız etmiş. bu 
kişiler genç şeyhin fitneye sebep olduğu
nu söyleyerek Sahn müderrisi Çivizade 
Muhyiddin Mehmed Efendi'ye başvur
muşlar ve kendisinden onun katlinin sağ
lanmasını rica etmişler, neticede İsmail 
Ma'şukl, İstanbul'a geldikten bir yıl son
ra 935'te ( 1529) Şeyh ülislam Kemalpa
şazade'nin fetvasıyla idam edilmiştir. Do
ğum tarihinin kaydedildiği tek kaynak 
olan Atai onun 914'te (1508-1509) doğ
duğunu söyler. Bu durumda öldüğünde 
on dokuz-yirmi yaşlarında olduğu anla
şılmaktadır. Sarı Abdullah Efendi. La'li
zade ve M üstakimzade de 935 yılında on 
dokuz yaşında iken öldürüldüğünü kay
detmişlerdir. 

Sarı Abdullah Efendi. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın lrakeyn Seferi'nden dönerken 
Aksaray'a uğrayıp Pir Ali'yi ziyaret ettiği 
sırada kendisine birçok mülk ve mezra 



bağışlamayı teklif ettiğini, ancak Pir Ali'
nin bu teklifi kabul etmediğini, bunun 
üzerine padişahın oğlu İsmail'i İ stanbul'a 
götürmek için izin istediğini, Pir Ali'nin, 
"Oğlumun ismi İsmail' dir, hakyoluna kur
ban olmaktan dönmez" diyerek izin ver
diğini ve ardından onu İstanbul'a gönder
diğini söyler. Sarı Abdullah'a göre Pir Ali 
bu olaydan altı ay sonra vefat etmiştir. 

İsmail Ma'şuki bir süre sonra Edirne'ye 
gitmiş. dönüşünde verdiği vaazlarla hal
kın büyük ilgisini çekerken bazılarının ona 
karşı düşmanlığına yol açmış ve Kanuni 
kendisine memleketine dönmesini tavsi
ye etmiş, ancak İsmail vaazlarına devam 
etmiştir. Onu suçlayanlar. Sarı Abdullah 
Efendi'nin ifadesiyle "gerçeğe aykırı fa
kat iddialarına uygun" bir fetva almışlar 
ve bu fetva gereği İsmail Ma'şuki katle
dilmiştir. 

Pir Ali Aksarayi'nin mensuplarından 
Abdurrahman el-Askerl'nin 957 ( 1550) 
yılında kaleme aldığı Mir'fıtü'l-ışk adlı 
eserde İsmail Ma'şuki'yi ölüme götüren 
süreç. Atal'nin ve Bayrami-Melaml müel
liflerinin verdiği bilgilerden oldukça fark
lı bir şekilde anlatılmaktadır. Mir'fıtü'l
ışk'a göre Pir Ali Aksarayl, Aksaray'da ir
şad faaliyetini sürdürmekte iken asıl adı 
Kemal olan oğlu İsmail Kayseri'de ilim 
tahsil etmekteydi. Pir Ali 939'da (1532-
33) tarikatı yayması için İstanbul'a önce 
Baba Hasan adlı bir dervişi. ardından Ne
bl Sufi'yi ve onun da geri dönmesiyle De
dem zade Hayreddin'i gönderir. Ancak bir 
süre sonra aralarında ihtilaf çıkınca bazı 
dervişler Aksaray' a giderek şeyhlerinden 
oğlu Kemal'i irşad için kendileriyle birlik
te göndermesini isterler, Pir Ali oğlunun 
henüz çok genç olduğunu söylerse de ıs
rar ederler. Bunun üzerine Pir Ali derviş
lere Kayseri'ye gitmelerini. hacası Meh
med Abdal izin verirse İsmail'i İstanbul'a 
götürebileceklerini bildirir. Mehmed Ab
dal pek hoş karşılarnamakla birlikte der
vişleri n onu götürmelerine izin verir. 

Abdurrahman el-Askeri. Pir Ali'nin, 
"Tarikimizde babadan oğula icazet ver
me adeti yoktur" diyerek oğluna irşad izni 
vermediğini söyler. Ona göre Pir Ali oğlu
nu İstanbul'a gönderirken kendisine ora
da ilim öğrenmesini tavsiye etmiş. bu sı
rada. aralarında Pir Ahmed Edirnevi'nin 
de bulunduğu dört dervişini çağırarak 
bunların sözlerinden dışarı çıkmamasını 
istemiş ve onu Pir Ahmed'e emanet et
miştir. Ancak İsmail Ma'şuki İstanbul'da 
irşad faaliyetine başlayınca aralarında 
ihtilaf çıkmış. bunun üzerine Pir Ahmed 
Edirne'ye giderek irşad faaliyetine giriş-

miş. İsmail Ma'şuki de bir süre sonra 
Edirne'ye gidip Pir Ahmed'e intisap eden
leri kendi tarafına çekmeye çalışmış. fa
kat başarılı olamamıştır. Gelişmeleri öğ
renen Pir Ali Aksarayi oğlunu Aksaray'a 
getirmeleri için bazı dervişlerini İstan
bul'a göndermiş. babasının ısrarı üzerine 
yedi sekiz ay sonra Aksaray'a dönen İs
mail Ma'şuki müridierinin ısrarlı taleple
ri üzerine tekırar İstanbul'a gitmek iste
diğinde Pir Ali. "Pir Ahmed gelsin. vere
lim. alsın gitsin . bunda bizim yanımıza 
sığmaz" diyerek Pir Ahmed' e haber gön
dermiştir. Abdurrahman el-Askeri ile bir
likte Aksaray'a giden Pir Ahmed Edirne
vi. İsmail Ma'şuki'yi yanına alarak İstan
bul'a gitmek üzere yola çıkmış. ancak 
yolda aralarında yine anlaşmazlık zuhur 
edince İsmail Ma'şuki Eskişehir'de onlar
dan ayrılarak İstanbul'a varmıştır. Abdur
rahman el-Askeri. o günlerde Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Korfos seferine çıktığını 
kaydeder. Bu sefer 7 Zilhicce 943'te (17 
Mayıs 1537) başladığına göre 944 ( 1537) 
yılı başlarında İstanbul'a gitmiş olmaları 
gerekir. Abdurrahman el-Askeri. Aksa
ray'dan ayrılmadan önce babasının İsmail 
Ma'şuki'ye İstanbul'da vezlriazamdan ica
zet almadan irşad faaliyetine girişmeme
sini ve ilim öğrenmesini tavsiye ettiğini. 
ancak onun bu nasihatleri dinlemediğini 
söyler. Olayları bu kadar ayrıntılı biçimde 
anlatan. Pir Ali'nin ölüm tarihini gün ve 
ayına kadar (26 Şaban 9451 17 Ocak I 539) 

kaydeden Abdurrahman el-Askeri, İsmail 
Ma'şuki'nin İstanbul'a bu ikinci gidişin
den sonra meydana gelen ve onu ölüme 
götüren hadiseler ve ölüm tarihi hakkın
da bilgi vermez. 

La'llzade Abdülbaki, Pir Ali Aksarayi'nin 
oğlu İsmail'i İstanbul'a gönderdikten altı 
ay sonra vefat ettiğini ve onun babasının 
ölumünün ardından irşad faaliyetine baş
ladığını söyler. Nitekim Ata! de babasının 
İsmail'in şehid olacağını bildiğini , ancak, 
"Arslan yavrusunu yedirmez, biz hayatı
mızda onu gözetiriz" dediğini nakleder. 
öte yandan Sarı Abdullah Efendi, Abdur
rahman el-Askerl'nin. Pir Ali'nin halifesi 
olduğunu sürekli olarak vurguladığı Pir 
Ahmed Edirnevi ile çocuk yaşta iken gö
rüştüğünü söyleyerek bu konudaki bilgi
leri kendisinden aktarır. Buna göre Pir 
Ali oğlunu Pir Ahmed'le İstanbul'a gön
derirken orada öldürüleceğini, fakat bu
nun kendi sağlığında olmayacağını Pir 
Ahmed'e söylemiştir. 

Ata! ve Bayrami- Melamlliği'ne mensup 
müellifler İsmail Ma'şuki'nin ölüm tarihi
ni 935 (1528) olarak kaydetmişlerdir. Ab-
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dülbaki Gölpınarlı da Pir Ali ve İsmail Ma'
şuki'nin ölüm yılını 935 olarak vermiş (Me
lamilik ve Melamrter, s. 45, 48). daha son
ra Pir Ali'nin kitabesini getirttiklerini, 945 
(1539) olduğunu anladıklarını söyleyerek 
( lOGSoruda Türkiye 'de Mezhepler ve Ta
rikat/er, s. 264) her ikisinin de ölüm ta
rihini 945 olarak düzeltmiştir. İsmail 
Ma'şuki ile ilgili mahkeme sicilini tesbit 
eden Mustafa Akdağ, bu sicil kaydında 
tarih olmamasına rağmen bir önceki kay
dın üzerindeki 20 Zilhicce 945 (9 Mayıs 
1539) tarihinden hareketle idam olayının 
1 539 yılında meydana geldiğini söylemiş, 
ancak daha sonraki çalışmalarda (Ocak, 
Şeyhulislam ibn Kemal Sempozyumu, s. 
37; a.mlf., Osm.Ar., X 1 I 9901. s. 5 I; Yur
daydın, II, 167) bu tarih yine 935 olarak 
verilmiştir. İsmail E. Erünsal Mir'fıtü'l
ışk'ı tanıttığı makalesinde bu esere da
yanarak 945 (1539) yılının İsmail Ma'şu
ki'nin ölüm tarihi olduğunu savunmuş, bu 
tarih daha sonraki iki çalışmada da (Ocak, 
Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mül
hidler, s. 284; Öngören, s. 296) kabul edil
miştir. 

İsmail Ma'şuki'nin ölüm tarihinin bilin
mesi, hakkındaki idam fetvasının kimin 
tarafından verildiğinin tesbiti açısından 
önemlidir. Ata!. "935 senesinde müf
tl-i asr Kemalpaşazade Efendi fetva
sı ile fitnesi izale ve karı şemşlr-i şer'i
ata havale olundu" derken Melaml kay
nakları bu konu üzerinde durmamışlar
dır. Ebüssuud Efendi'nin, "üstadım fazıl-ı 
Rum İbn Kemal merhum fetvasıyla kat
Iolunan İsmail ... " şeklindeki ifadesi de 
(La'llzade Abdülbaki, s. 39-40) idam fet
vasının Kemalpaşazade tarafından veril
diğini teyit eder niteliktedir. Ancak bu 
olay 945'te gerçekleştiyse fetvanın bu 
tarihten beş yıl önce vefat eden İbn Ke
mal' e ait olması mümkün değildir. Bu du
rumda fetvanın bu tarihte şeyhülislam 
olan ve tasawuf karşıtı görüşleriyle bili
nen Çivizade Muhyiddin Mehmed Efen
di'ye ait olması gerekir. Ebüssuud Efen
di'nin Gazanfer Dede meselesine dair 
mektubundan (Ata!, s. 88) İsmail Ma'
şuki'nin muhakeme edildiği, kendisinin 
de mahkeme heyetinin bir üyesi olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Söz konusu fetvanın metni günümüze 
ulaşmadığından İsmail Ma'şuki'nin ida
mının hangi gerekçelere dayandınldığı 
belli değildir. Onun düşünceleri ve inanç
ları, vaazlarında neler söylediği konusun
da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 
Ata! halk arasında şathiyeleriyle tanındı
ğı, bazı kimselerin ilMdına hükmederek 
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idamını benimsediğini, bazılarının da ke
ramet sahibi yüce bir kişi olduğunu söy
leyerek sözlerini te'vil yoluna gittiğini bil
dirir ve, "İşin doğrusunu Allah bilir" der. 
Sarı Abdullah Efendi ve La'lizade Abdül
baki Efendi de onun vaaz kürsüsünde 
şathiyyat türü sözler söylediğinden dolayı 
suçlandığını kaydederler. Abdurrahman 
el-Askeri ise irşad izni olmadığı halde ken
di başına bir yol icat ettiği için bu aklbe
te uğradığını söylemekle yetinir. Abdül
baki Gölpınarlı müridierini "AIIahım. Al
lahım!" diye zikrettirdiği ve bu kelimenin 
farklı iki anlama gelmesinin onu idama 
götüren sebeplerden olduğu şeklindeki 
bir rivayeti nakleder. 

İsmail Ma'şukl'nin fikirlerini tesbite 
çalışan Ahmet Yaşar Ocakonun sufilerin 
raks ve deveranının helal olduğunu ve 
ibadet sayıldığını ileri sürdüğünü , İbn Ke
mal'in Risale ii ta]J~i~i'l-]Ja~ ve ibtali'r
re'yi'ş-ş Cıfiyye fi'r-ra~ş ve'd-deveran 
adlı eserini bu görüşleri reddetmek ama
cıyla kaleme aldığını , Ebüssuud Efendi'
nin raks ve deveran konusundaki fetva
sının (Düzdağ, s. 85-86) muhatabının İs
mail Ma'şuki olduğunu söyler (Osmanlı 
Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, s. 

284-285) . Adı geçen risale ve fetvada bir 
grup sufi söz konusu edilmekte ve İsmail 
Ma'şukl'nin ad ı geçmemektedir. Ayrıca 
İsmail Ma'şukl, geleneğinde raks ve de
ver ana yer vermeyen bir tarikata men
sup olduğundan vaazlarında bu görüşle
ri savunduğu yolundaki tahmin ihtiyatla 
karşılanmalıdır. 

Osmanlı sosyal, din ve düşünce tarihin
de önemli bir olay olan İsmail Ma'şukl'nin 
idamına dair mahkeme sicili İ stanbul Şer
'iyye Sicilieri Arşivi'nde, Evkaf-ı Hümayun 
müfettişliği mahkemesine ait4/2 numa
ralı defteri n 35. sayfasında bulunmakta
dır. Mustafa Akdağ tarafından tesbit edi
lip bir özeti verilen (Türkiye 'nin İktisadi 
ve İçtimai Tarihi, II, 64-65), metni Ahmet 
Yaşar Ocak tarafından yayımlanan bel
gede (Osmanlı Top lumundaZındıklarve 

Mülhidler, s. 354-356) kimlikleri hakkın
da bilgi verilmeyen sekiz şahidin İsmail 
Ma'şukl'yi suçlayan ifadeleri yer almak
tadır. Bu ifadelerde onun insanın kadim 
olduğunu. insanın insan olduktan sonra 
kendisine hiçbir şeyin haram olmayaca
ğın ı. kendisinin kutup, babasının mehdi 
olduğunu, şeriatın haram dediği şeylerin 
helal olduğunu söylediği : Hz. Musa için 
"küstah", şarap için "aşk kamışıdır, cez
be-i ilahidir" ifadelerini kullandığım, ayrı
ca, "Yemek içmek, yatmak, uyumak hepsi 
ibadettir": "Oruç. zekat ve hac insanlara 
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cürüm için gelmiştir": "Mümin olana yıl
da iki bayram namazı kafidir ve bu iki na
mazda secde yerinde beni görün": "Zina 
ve livata aşkın lezzetidir": "Her kişi Tan
rı 'dır, her suretten görünen O'dur, görü
nen Tanrı'ya tapmak gerekir": "Ruh bir 
bedenden çıkar, bir başkasında yolculuk 
eder": "Kabir azabı yoktur" dediği kayde
dilmektedir. Bu belgede ileri sürülen id
dialara İsmail Ma'şuki'n in cevap verip 
vermediği, verdiyse ne dediği bilinme
mektedir. Kaynaklarda da vaazları sıra

sında şathiyyat türü bazı sözler söylediği 
belirtilmekle birlikte bunların ne olduğu 

bildirilmemektedir. Söz konusu mahke
me tutanağındaki iddialar yanında Ebüs
suud Efendi'nin , Oğlan Şeyh'in zulmen 
katiedildiğini söyleyenierin onun mezhe
binden iseler katiedilmeleri gerektiğine 
dair fetvasıyla ( Düzdağ , s. I 96) Gazanfer 
Dede'ye dair mektubu (Ata!, s. 88) ve 
Hamza Sali hakkındaki fetvasında (La'll
zade Abdülbaki, S. 39-40) Ma'şukl'nin kat
linin zendeka ve ilhada bina olunduğuna 
dair açık ifadesi de onun mülhidlik suçla
masıyla idam edildiğini göstermektedir. 
Bu belgede yer alan. özellikle ahlaki ku
rumları yıkmaya yönelik itharnların İsmail 
Ma'şuki aleyhinde kamuoyu oluşturma 
amacıyla ortaya atılmış olabileceğine dik
kat çekilmiştir (Ocak, Osmanlı Toplumun
da Zındıklar ve Mülhidler, s. 289). 

On iki müridiyle birlikte Atmeydanı'n

da (Sultanahmet Meydanı) boynu vurula
rak idam edilen İsmail Ma'şuki'nin deni
ze atılan başı ve bedeni Rumelihisarı sa
hilinde bugünkü Bebek semti yakınların
da Kayalar denilen yerde kıyıya vurmuş. 
gördüğü bir rüya üzerine oraya giden bir 
müridi tarafından bulunarak defnedil
miştir. Burası daha sonra bir mezarlık ha
line gelmiş ve bir cami yapılmıştır. Kab
ri Kayalar adı verilen bu caminin hazire
sindedir. Müridierinden Irakızade Hasan 
Efendi, İsmail Ma'şukl'nin boynunun vu
rulduğu yerin üst tarafına bir mescid yap-

ismail 
Ma'süki'nin 

Kayalar 
Camii 

haziresindeki 
makam 

kabriniQ 
sahidesi

Bebek 1 
istanbul 

tırmış (959/I 552). iki kardeşiyle birlikte 
buraya defnedildiği için Üçler Mescidi de
nilen bu mescid zamanla harap olmuştur. 

Sultanahmet Meydanı'nda güneydeki di
kilitaşın karşısındaki bu yer günümüzde 
bir iş yerinin mutfak bölümünün içinde 
kalmıştır. ' 

İsmail Ma'şuki'nin Süleymaniye Kü
tüphanesi Halet Efendi bölümündeki bir 
mecmuada (nr. 800) yer alan beş gaze
liyle on iki beyitlik mesnevi tarzında bir 
manzumesi Abdülbaki Gölpınarlı tarafın

dan yayımlanmıştır (Melamflik ve Mela
mfler, s. 5!-54). Yahya Kemal, "Seyrinde
yiz atıldığı sahilsiz enginin 1 Atmeydanı'n

da ölmüş enelhak şehidinin" mısralarıyla 
İsmail Ma'şukl'nin hatırasını yadetmiştir. 

Tarikat silsilesi Pir Ali Aksarayi, Bünya
min Ayaşi. Ömer Dede Sikkini vasıtasıyla 
Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaşan İsmail Ma'
şu ki'den sonra Bayrami Melamiliği Hay
rabolulu Sarban Ahmed tarafından sür
dürülmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İ stanbul, Şer ' iyye Sicilieri Arşivi, Evkaf-ı Hü
mayun Müfettişliği, nr. 4/2, s . 35; Abdurrahman 
el-Askeri, Mir'atü'l-ışk, İsmail Erünsal özel kü
tüphanesi, vr. 44b, 83'-98b; Atai,Zeyl-i Şekiii k, 
s. 88, 89; Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Divan, 
İÜ Ktp., TY, nr. 333, s. 28; Sarı Abdullah Efendi, 
Semeratü '1-{uad, İstanbul 1288, s. 248-251; Ev
liya Çelebi, Seyahatname, I, 465; La'IIzade Ab
dülbaki, Sergüzeşt, İstanbul, ts., s. 27-30, 39-
40; Ayvansarayi, Hadikatü'L-cevami', I, 124-
125; ll, 35; Müstakimzade. Risale-i Melamiy
ye-i Şüttariyye, İÜ Ktp ., İbnülemin, nr. 3357, 
vr. 11'-12'; Hüseyin Vassi!ıf, Se{fne, ll, 281-282; 
Tomar-Melamilik, s. 52; Abdülbaki [Gölpınarlı], 
Me lamilik ve Melamfler; İ stanbul 1931 , s. 45, 
48-54; a.mlf .. 100 Soruda Türkiye'de Mezhep
ler ve Tarikat/er; İ stanbul 1969, s. 264; Yahya 
Kemal Beyatlı. Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul 
1969, s. 113; Mustafa Akdağ. Türkiye'nin İkti
sadi ve içtimal Tarih i, İstanbul 1974, ll, 64-66, 
466; M. Ertuğrul Düzdağ. Şeyhülislam Ebussu
üd Efendi Fetvaları lşığında 16. Asır Türk Ha
yatı, İstanbul 1983, s . 85-86, 196; Ahmet Yaşar 
Ocak, "İbn Kemal'in Yaşadığı XV ve XVl. Asır
lar Türkiyesinde ilim ve Fikir Hayatı", Şeyhu
lislam İbn Kemal Sempozyumu, Ankara 1986, 
s . 37; a.mlf., Osmanlı Toplumunda Zındıklar 
ve Mülhidler (15-17. Yüzyıllar), İstanbul 1998, 
s. 274-290, 354-356; a .mlf .. "Kanuni Sultan 
Süleyman Devrinde Osmanlı Resmi Düşünce- . 

sine Karşı Bir Tepki Hareketi: Oğlan Şeyh is
mail-i Maşüki", Osm.Ar. ,X (1990}, s.49 -58; Hü
seyin Gazi Yurdaydın. "Düşünce ve Bilim Tari
hi" , Türkiye Tarihi, İstanbul 1988, ll, 166-168; 
Reşat Öngören, OsmanlLlarda Tasavvuf: Ana
dolu 'da Sü/iler, Devlet ve U lema (XVI. Yüzyıl), 
İstanbul 2000, s. 286-298; İsmail E. Erünsal, 
"Abdurrahman el-Askeri's Mir 'atü'l-'Işk: A 
New Source for the Melami Mavement in the 
Ottoman Empire during the 15th and 16'h Cen
turies ", WZKM, sy. 84 (1994), s. 95-115. 

li] DİA 


