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sesi ve güzel kýraatiyle Kur’ân-ý Kerîm’i çok
etkili bir þekilde okuduðu için halk arasýn-
da “zînet” vasfýyla anýlan Þeyh Vefâ’nýn ay-
ný zamanda iyi bir þair, hatip ve mûsikiþi-
nas olduðu belirtilmektedir. Bazý manzu-
meleri kendisinin yönettiði zikir halkala-
rýnda, vefatýndan sonra diðer Halep zâvi-
yelerinde zikirler sýrasýnda ve mevlidlerde
okunmuþtur. Çaðdaþlarýndan Seyyid Mus-
tafa ile Muhammed el-Mîrî onun hakkýnda
methiyeler yazmýþtýr. Þeyh Vefâ’dan sonra
yerine oðlu Þeyh Muhammed Bahâeddin
geçmiþ, babasýndan Rifâiyye icâzeti alarak
irþad faaliyetini sürdüren Muhammed Ba-
hâeddin, Halep Hanefî müftülüðü görevin-
de bulunmuþtur.

Eserleri. 1. Risâle fî esmâßi’l-evliyâßi’l-
medfûnîn fî ¥aleb. Halep’te kabri bulu-
nan nebî, þehid, âlim ve velîleri anlatan eser
756 beyit ve altý mensur satýrdan oluþ-
maktadýr. Müellif eserin mukaddimesin-
de, soðuk humma hastalýðýna yakalanýn-
ca Allah katýnda velîlerin þefaatiyle þifa bu-
lacaðý ümidiyle eseri kaleme almaya baþla-
dýðýný, tamamladýktan sonra da iyileþtiðini
söyler. Tûtel (����) el-Yesûî eseri üç nüs-
hasýný karþýlaþtýrarak neþretmiþ (el-Meþ-
riš, XXXVIII [1940], s. 335-413), Abdurrah-
man b. Hüseyin el-Üveysî el-Halebî, NuÅ-
be min a£lâmi ¥alebi’þ-þehbâß min en-
biyâß ve ulemâß ve evliyâß adýyla þerhet-
miþtir (Halep 2003). Eserin Þeyh Muham-
med es-Sâbûnî tarafýndan yapýlan zeylin-
de Þeyh Vefâ’dan baþlamak üzere 1264-
1316 (1848-1899) yýllarý arasýnda Türbe-
tüssâlihîn’e gömülen þahýslar yer almakta-
dýr (M. Râgýb et-Tabbâh, VII, 288). 2. Ta¹-
rîzü’l-bürde ve ta¹rîdü’þ-þidde. Bûsîrî’-
nin Æa½îdetü’l-bürde’sinin tahmîsi olup
bir bölümünü Râgýb et-Tabbâh kaydetmiþ-
tir (a.g.e., VII, 282-284). 3. Esmâßü ehli
Bedr. Eserde bazý sahâbenin biyografisi-
ne de yer verilmiþtir (a.g.e., VII, 289). 4. Dî-
vânü Åu¹ab. Þeyh Vefâ’nýn Halep Emevî
Camii’nde okuduðu hutbeleri ihtiva et-
mektedir (Kustâkî el-Hýmsî, s. 80). 5. el-
Fu½ûlü’l-vefiyye fi’s-sâdeti’½-½ûfiyye.
Tasavvuf ricâlinin anlatýldýðý eser bir mu-
kaddime ile on babdan oluþur (M. Râgýb
et-Tabbâh, VII, 288). 6. Mevlid. Bu man-
zum eser basýlmýþtýr (a.g.e., a.y.). Müelli-
fin ayrýca beþ mensur mevlidi bulunmak-
tadýr (a.g.e., VII, 288-289).

Þiirlerini bir divanda topladýðý belirtilen
Þeyh Vefâ’ya nisbet edilen diðer eserler
þunlardýr: Risâle fi’l-cevâmi£ ve’l-medâ-
ris ve’t-tekâyâ elletî fî ¥aleb, Risâle fî
Åavâ½½i’l-esmâßi’s-Sühreverdiyye,
Risâle fýšhiyye fî erkâni’d-dîni’l-Åam-
se, Mecmû£u fevâßid, el-Æa½îdetü’l-he-

câßiyye, e½-Øavâfi¼u’r-râfiye fi’l-fevâti-
¼i’l-kâfiye, Risâle fî ba¼¦i sücûdi’l-šalb,
Þer¼u’l-Celcelûtiyye ve beyânü Åavâ½-
½ihâ, Risâle fî ¼avâ½½ý dâßireti seyyidî
Ebi’l-¥asen eþ-Þâ×elî, Risâletü isti³å-
¦e, Æa½îde isti³å¦iyye, Risâle fî Åavâ½½ý
¼arfi’l-šåf (a.g.e., a.y.), Risâletü Åa¹bi
nikâ¼, Risâletü ½ýya³i’½-½alavât £ale’n-
nebî (Kustâkî el-Hýmsî, s. 80).
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Bayramî-Þemsî þeyhi,
Þeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin

babasý.˜ ™

Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý Baðözü
mevkiindeki Ýmâd (Direklibel) köyünde doð-
du. Asýl adý Muhyiddin Muhammed’dir.
Ýmâdî nisbesinden dolayý Diyarbekirli (Âmi-
dî) ve Kürt asýllý olduðuna dair rivayetler
doðru deðildir. Yavsî lakabý kendisine, Bur-
salý Mehmed Tâhir’in bizzat Ýskilip halkýn-
dan duyup naklettiðine göre ilme kene (yav-
sý) gibi yapýþmasýndan dolayý II. Bayezid ta-
rafýndan verilmiþtir (Osmanlý Müellifleri, I,
198). Soyu Mâverâünnehir’den Anadolu’-
ya göç eden bir aileye dayanýr (þeceresi
için bk. Müstakimzâde Süleyman Sâded-
din, Mecelletü’n-ni½âb, s. 443). Dedesi Mu-
hammed Efendi, Semerkant Valisi Uluð
Bey’in doðancýbaþýsý idi. Babasý Mustafa
Efendi, kardeþleri Ali Kuþçu ve Abdünne-
bî ile birlikte hâmileri Uluð Bey’in öldürül-
mesinden (853/1449) sonra Semerkant’ý
terkedip Anadolu’ya gelmiþ, Mustafa Efen-
di Ýskilip’te Zeyniyye tarikatý þeyhliði yap-
mýþ ve burada vefat etmiþtir. Kabri Þeyh
Yavsî Camii bitiþiðindedir (Arýncý, sy. 18
[1940], s. 535).

Þeyh Yavsî ilk eðitimini amcasý Ali Kuþ-
çu (Taþköprizâde, s. 342) ve Alâeddin Ali
Tûsî’den (Mecdî, s. 349) aldý. Kaynaklarda
hangi tarikata mensup olduðu belirtilme-

el-Evkatî’yi ziyaret ettiði sýrada þeyhin dik-
katini çekti ve iltifatýna mazhar oldu. Þeyh
Evkatî’ye intisap ederek beþ yýl hizmetin-
de bulundu, onun Seffâhiye mahallesin-
de açtýðý tekkede zikirlere katýldý. 1199’da
(1785) seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet
alýnca þeyhi tekkenin postniþinliðini ken-
disine býraktý. Þeyh Vefâ’nýn ayrýca baba-
sýndan Rifâiyye ve Þâzeliyye hilâfeti aldýðý
belirtilmektedir. Bazý kitaplarýnda adýnýn
Rifâî ve Þâzelî yanýnda Halvetî ve Nakþi-
bendî nisbeleriyle de kaydedilmesi bu ta-
rikatlara intisap ettiðini göstermektedir.
Onun ayrýca Kadiriyye tarikatýyla irtibatlý
olduðu anlaþýlmaktadýr (Kustâkî el-Hýmsî,
s. 77).

Þeyh Vefâ, Halep’te muhtemelen baba-
sýnýn þeyhi Seyyid Hayrullah es-Sayyâdî’-
den dolayý Mescid-i Hayrullah adýný alan ve
halk arasýnda Rifâiyye Zâviyesi diye meþ-
hur olan tekkede babasýyla birlikte Rifâî
zikrinin yaný sýra Þâzelî zikri de yaptý ve
babasý yaþlanýnca tekkenin þeyhliðini üst-
lendi. Merkez olarak kullandýðý bu tekke-
nin yaný sýra Halep’te ona baðlý dört tek-
ke daha vardý. Bunlardan Muhammed Tü-
râb el-Evkatî’nin tekkesi 1242’de (1826-
27) Halep Valisi Ali Rýzâ Paþa tarafýndan
tamir ettirildi. Þeyhin müridi olan vali bu-
raya iki ev ile Hânülharîr sokaðýnda bir dük-
kâný vakfetti. Ali Rýzâ Paþa, Baðdat valiliði
sýrasýnda 1837 yýlýnda Þeyh Vefâ’yý Bað-
dat’a davet etti. Þeyh Vefâ, oðlu Muham-
med Bahâeddin ile gittiði Baðdat’ta vali
tarafýndan aðýrlandý. Ahmed er-Rifâî ve
Abdülkadir-i Geylânî baþta olmak üzere
meþâyihin kabirlerini ziyaret etti. Onun
Baðdat’a geliþi dolayýsýyla þair Abdülha-
mîd el-Ömerî’nin yazdýðý kasidenin bazý be-
yitlerini ve þeyhin valiyi hizmetlerinden do-
layý öven þiirinin bazý bölümlerini Kustâkî
el-Hýmsî eserinde kaydetmiþtir (a.g.e., s.
76, 78). Tasarrufunda bulunan tekkeler-
den biriyle ilgili problemi halletmek için
Ýstanbul’a giden Þeyh Vefâ tekkenin ken-
di tasarrufu altýnda olduðuna dair bir be-
ratla geri döndü. Onun daha önce de Ýs-
tanbul’a gittiði anlaþýlmaktadýr.

Þeyh Vefâ, Rebîülevvel 1264’te (Þubat
1848) Halep’te vefat etti. Kabri Halep’te
Türbetüssâlihîn’de Makam-ý Ýbrâhim’in do-
ðu tarafýndaki duvarýn yanýndadýr. Ebü’l-
Hüdâ es-Sayyâdî onun 1270 (1854) yýlý ci-
varýnda yetmiþ yaþýna yaklaþtýðý sýrada öl-
düðünü söylüyorsa da (Æýlâdetü’l-cevâhir,
s. 426-427) bu bilgi diðer kaynaklarda yer
almamaktadýr. Saîd el-Kudsî’nin Þeyh Ve-
fâ hakkýnda yazdýðý mersiyesinin yirmi do-
kuz beytini Râgýb et-Tabbâh kaydetmiþ-
tir (Ý £lâmü’n-nübelâß, VII, 289-290). Güzel
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kilip vakfiyesi hakkýnda bk. Arýncý, sy. 18
[1940], s. 536-537; Kýlcý, sy. 5 [1983], s. 47-
48). Þeyh Yavsî’nin devlet yetkilileri nez-
dindeki itibarlý konumunu kullanarak ta-
sarruflarda bulunmadýðý, halifelerinden
Müeyyedzâde Abdürrahim Efendi’nin kar-
deþi Abdurrahman Efendi’nin Rumeli ka-
zaskerliði görevinden azledilmesi üzerine
göreve iadesi için duada bulunmak ve gö-
reve döneceðini müjdelemekle yetindiði ve
Abdurrahman Efendi’nin Yavuz Sultan Se-
lim devrinde yeniden ayný göreve getiril-
diði rivayet edilir (Hoca Sâdeddin, V, 255-
256).

Hüseyin Vassâf, Yavsî’nin Edirne Þeyh
Þücâ Zâviyesi’nde uzun müddet þeyhlik
yaptýðýný söylemektedir (Sefîne-i Evliyâ, II,
466). Atâî’nin naklettiðine göre Yavsî, 1499
yýlý civarýnda Edirne’ye gelmiþ, Ýnebahtý Se-
feri’nden dönen II. Bayezid ile görüþmüþ,
bir süre burada kalarak Cerrahzâde Alâ-
eddin Efendi’ye hilâfet vermiþtir. II. Mu-
rad’ýn emriyle Somuncu Baba’nýn halifele-
rinden Þücâüddin Karamânî için inþa edi-
len Þeyh Þücâ Dergâhý’nda bir müddet ir-
þad faaliyetinde bulunan Yavsî Efendi ile
bu dergâh Bayramîliðin Tennûriyye kolu-
na intikal etmiþtir. Edirne tarihçisi Ahmed
Bâdî’ye göre Yavsî Efendi, Edirne’den mem-
leketi Ýskilip’e döndüðünde halifesi Serez-
li (Sirozî) Muslihuddin Edirne’ye gelerek
burada ikamet etmiþtir (Þimþek, s. 240).
II. Bayezid devrinin sonuna (1512) kadar
Ýstanbul’daki tekkesinde faaliyet gösteren
Þeyh Yavsî daha sonra memleketi Ýskilip’e
dönüp burada açtýðý tekkede irþad faali-
yetini sürdürürken vefat etti. Türbesi Ýs-
kilip’te kendi adýyla anýlan caminin bitiþi-
ðindedir. Türbesinin Kayseri’de ve Ýstanbul
Yavuz Sultan Selim Camii avlusunda oldu-
ðuna dair rivayetler doðru deðildir.

Þeyh Yavsî amcasý Ali Kuþçu’nun kýzý Sul-
tan Hatun ile (Mecdî’ye göre diðer amcasý
Abdünnebî’nin kýzý ile) (Þekåik Tercümesi,
s. 351) evlenmiþ, bu evlilikten iki kýzý ve dört
oðlu (Ebüssuûd, Nasrullah, Mehmed, Abdülfet-
tah) dünyaya gelmiþtir. Rukýye adlý kýzýný
Anadolu’da faaliyet gösteren ilk Halvetî
þeyhlerinden Habib Karamânî ile evlendir-
miþ, Habib Karamânî kayýnpederiyle ara-
larýnda çýkan anlaþmazlýk üzerine Ýskilip’-
ten ayrýlýp Amasya’ya yerleþmiþtir. Lâmiî
Çelebi bu anlaþmazlýðýn “derviþlik kuvve-
tiyle” halledildiðini söyler, ancak anlaþmaz-
lýðýn sebebi konusunda bilgi vermez. Þeyh
Yavsî’nin vakfýný “evlâdiyelik” kurduðu, Ha-
bib Karamânî’nin ise “erbâbiye” olarak kur-
masýný istemesi yüzünden aralarýnýn açýl-
dýðý rivayet edilir. Yavsî’nin diðer kýzý hali-
fesi Müeyyedzâde Abdürrahim ile evlen-

miþtir. Yavsî’nin oðullarýndan Þeyh Nasrul-
lah (ö. 974/1566) babasýnýn ölümünden
sonra Ýskilip’teki tekkede þeyhlik yapmýþ,
ardýndan Ýstanbul’daki tekkenin postniþin-
liðini üstlenmiþtir. Bu tekkenin altýncý post-
niþini olan Þeyh Nasrullah’ýn kabri karde-
þi Ebüssuûd Efendi’nin Eyüp’teki mezarý-
nýn yanýndadýr. Þeyh Yavsî’nin diðer oðlu
Yavsîzâde Mehmed Efendi (ö. 1017/1608)
dönemin ünlü Halvetî þeyhi Nûreddinzâ-
de’ye intisap ederek hilâfet almýþ, Üskü-
dar Atik Vâlide Dârülhadisi’nde muhaddis-
lik ve camisinde vâizlik yapmýþtýr. Üsküdar
Atik Vâlide Camii mihrabý önünde medfun-
dur (Hüseyin Vassâf, III, 346). Þeyh Yavsî’-
nin Ebüssuûd’dan gelen nesli daha çok il-
miye mesleðine intisap etmiþtir (ÝA, IV, 98).

Bayramiyye-i Þemsiyye’nin Tennûriyye
kolunu Ýstanbul, Ýskilip ve Edirne’de de-
vam ettiren Þeyh Yavsî Muslihuddin Siro-
zî, Müeyyedzâde Abdürrahim (Hacý Efen-
di, Hacý Çelebi), Cerrahzâde Alâeddin Efen-
di ve Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed
Efendi adlý dört halife yetiþtirmiþtir. Þey-
hinin vefatýnýn ardýndan Yavsî Baba Tek-
kesi’nde onun görevini sürdüren Muhyid-
din Sirozî’nin kabri Eyüp civarýndadýr (Taþ-
köprizâde, s. 354; Mecdî, s. 351). Muslihud-
din Sirozî’nin ardýndan Yavsî Baba Dergâ-
hý’na postniþin olan Müeyyedzâde Abdür-
rahim tasavvuf yoluna girmeden önce Si-
nan Paþa ve Hocazâde gibi meþhur âlim-
lerden ilim tahsil etmiþ, Kanûnî Sultan Sü-
leyman devrinin baþýndan itibaren on se-
kiz yýl müddetle irþad hizmeti görmüþtür
(Taþköprizâde, s. 431-432). Þeyh Yavsî’nin
diðer halifesi Cerrahzâde Alâeddin, Edir-
ne’de Þeyh Þücâ Zâviyesi’nde 100 yaþýna
kadar irþad faaliyetinde bulunmuþ, vefa-
týnda tekkenin hazîresine defnedilmiþ, ye-
rine Müeyyedzâde Abdürrahim’in yanýnda
sülûkünü tamamlayan oðlu Muslihuddin
Mustafa geçmiþtir. Muslihuddin Edirne’-
den Ýstanbul’a giderek yedi yýl kadar Yavsî
Dergâhý’nda faaliyette bulunduktan sonra
Edirne’de vefat etmiþ, oðlu Emre Çelebi,
Þeyh Þücâ Zâviyesi’nde postniþin olmuþ-
tur. Bir süre Balýkesir’de faaliyet gösterip
Yavsî Baba Tekkesi þeyhi olan Bahâeddin-
zâde Muhyiddin Mehmed, Mevlânâ Kes-
telî’den ders okumuþ, Ebû Hanîfe’nin el-
Fýšhü’l-ekber’ine el-Æavlü’l-fa½l adýyla
þerh yazmýþtýr (Ýstanbul 1979). Risâletü’l-
va¼deti’l-vücûdiyye (Kahire 1328), Þer¼-i
Esmâß-i ¥üsnâ (Süleymaniye Ktp., Bað-
datlý Vehbi Efendi, 1-97 varak), Risâle-i
Sýrr-ý Æader gibi eserleri olan Bahâeddin-
zâde’nin (Osmanlý Müellifleri, I, 41-42) kab-
ri Kayseri’de Ýbrâhim Tennûrî’nin yanýnda-
dýr. Bayramiyye’nin Tennûriyye kolu Bahâ-

yen Muslihuddîn-i Kocevî adlý bir þeyhten
tasavvuf öðrenimi gördü, tefsir dersleri
okudu. Ardýndan Akþemseddin’in halifesi
Ýbrâhim Tennûrî’ye intisap edip hilâfet al-
dýktan sonra Ýskilip’te irþad faaliyetinde
bulundu (Taþköprizâde, s. 342-343). An-
cak onun Ýbrâhim Tennûrî ile iliþkisine dair
kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadýr.
Bununla birlikte Bayramîliðe mahsus bir
kisve ile dolaþtýðý, bu kisveyi Þeyh Muh-
yiddin Hakîm Çelebi’ye giydirdiði rivayet
edilir (Atâî, s. 345). Bazý son dönem araþ-
týrmalarýnda babasýnýn vefatýndan sonra
Ýskilip’te Zeynî þeyhliði yaptýðý ileri sürül-
mekteyse de (Arýncý, sy. 18 [1940], s. 536)
kaynaklarda böyle bir bilgi yer almamak-
tadýr. Þeyh Yavsî Risâle-i Ahvâl-i Sülûk
adlý eserinin sonunda adýný belirtmediði bir
tarikatýn âdâbý üzere yedi yýl riyâzet yapýp
uzlete çekildiðini, hilâfete nâil olduðunu,
ancak müntesiplerinin bazý konularda hal
ve mârifet sahibi olmamasýndan dolayý bu
tarikattan ayrýldýðýný söylemektedir.

Taþköprizâde, Þeyh Yavsî’nin 885’te
(1480) Ýskilip’ten hacca giderken Amasya’-
da sancak beyliði yapan II. Bayezid ile gö-
rüþtüðünü, bu görüþme esnasýnda, “Hicaz
dönüþünde sizi saltanat tahtýnda oturur
halde buluruz” diyerek onu padiþahlýkla
müjdelediðini aktarýr (eþ-Þešåßiš, s. 343).
Bir yýl sonra tahta çýkan II. Bayezid, Yav-
sî’ye beslediði muhabbetten dolayý onu
Ýstanbul’a çaðýrdý ve kendisine bir tekke
(Yavsî Baba Tekkesi) inþa ettirdi (bu tekke
daha sonra Abdülmecid Sivâsî’nin burada þeyh-
lik yapmasýndan dolayý Sivâsî Tekkesi adýyla ta-
nýnmýþtýr). Ebüssuûd Efendi babasýnýn bu
tekkedeki meþihatý döneminde dünyaya
gelmiþtir. II. Bayezid ile yakýn iliþkisi sebe-
biyle “hünkâr þeyhi” lakabýyla anýlan Yavsî
Efendi adýna padiþah tarafýndan Ýstanbul
ve Ýskilip’te vakýflar tahsis edilmiþtir (Ýs-
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tâ¼ ve ¥âþiye £ale’l-Mu¹avvel dersleri
verecek kadar zâhirî ilimlere vâkýf olan
Þeyh Yavsî, Ali Kuþçu’dan hadis icâzeti al-
mýþtýr (Mecdî, s. 351). Eserini þerhettiði
Þeyh Bedreddin gibi melâmet ve vahdet-i
vücûd neþvesine sahip olan Þeyh Yavsî,
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî mektebine men-
sup bulunmasý ve Vâridât þerhinde özel-
likle Ýbnü’l-Arabî irfanýndan beslenmesi
sebebiyle Þeyh-i Kebîr Muhyiddin lakabýy-
la da anýlmýþtýr. Tasavvufu harflerine iþa-
retle “Allah’a tövbe (t), kalpte safa (s),
ezelî ahde vefâ (v) ve fenâ (f)” þeklinde ta-
nýmlayan Þeyh Yavsî, seyrü sülûkte altý tür
zikirle (zikr-i lisânî, zikr-i kalbî, zikr-i sýrrî,
zikr-i rûhî, zikr-i hafî, zikr-i zât) altý maka-
mýn (makam-ý þehâdet, makam-ý rûh, ma-
kam-ý hayret, makam-ý kabe kavseyn, ma-
kam-ý ev ednâ, makam-ý irþâd) katedildi-
ðini söyler. Sülûke nefiy ve ispat zikriyle
baþlanýp ism-i celâl ile bitirilir (Atâî, s. 353-
354). Harîrîzâde’ye göre bu usul Bayramî-
liðin kaynaklandýðý Safeviyye tarikatýnýn
sülûk tarzýdýr. Sülûkün nihayetine eren in-
sân-ý kâmil, ilâhî isimlerin hakikatleri ken-
disine Hak tarafýndan tâlim edildiðinden
özünde bütün kevnî-ilâhî hakikatleri ve sýr-
larý toplayan kimse olarak meleklerden üs-
tündür (Aþkar, Ýskilipli Þeyh Muhyiddin
Yavsî, s. 80-86). Yavsî, sûfînin bu ilâhî sýr-
larý aklýn kavrayamamasý sebebiyle tam
mânasýyla açýklamayýp sýrlara iþaret et-
mekle yetinmesi gerektiðini, açýklamasý
halinde katledilebileceðini söyler.

Eserleri. 1. Ta¼š¢šu’l-¼ašåßiš fî þer¼i
keþfi esrâri’d-dešåßiš. Bedreddin Simâ-
vî’nin Vâridât-ý Kübrâ’sýnýn Arapça þer-
hidir. 872’de (1467) tamamlanan eserde
Kuþeyrî’nin er-Risâle, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem, Sadreddin Ko-
nevî’nin Kitâbü’l-Fükûk, Müeyyidüddin
Cendî’nin Þer¼u’l-Fu½û½, Abdürrezzâk el-
Kâþânî’nin Teßvîlâtü’l-Æurßân ve I½¹ýlâ-
¼âtü’½-½ûfiyye, Abdullah-ý Ýlâhî’nin Keþ-
fü’l-Vâridât adlý eserlerinden ve çaðdaþý
Seyyid Ahmed Kýrîmî’nin Na½î¼atü’l-hâßi-
mîn’inden istifade edilmiþtir (Ýstanbul Be-
lediyesi Atatürk Kitaplýðý, Osman Nuri Er-
gin, nr. 25; Süleymaniye Ktp., Düðümlü Ba-
ba, nr. 307, Hamidiye, nr. 645, Hacý Mah-
mud Efendi, nr. 2620, Esad Efendi, nr. 1396,
Cârullah Efendi, nr. 1055, Yazma Baðýþlar,
nr. 3611, Nafiz Paþa, nr. 1234). 2. Risâle-i
A¼vâl-i Sülûk. Zikir türleri, nefis merte-
beleri ve makamlarý gibi seyrü sülûkle ilgi-
li konulardan bahseden eser (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 3629, vr. 53b-55b) Harîrîzâde’nin Tib-
yân’ýnda Risâle fî sülûki’¹-¹arîšati’½-Øa-
feviyye (II, vr. 223a-225a), Atâî’nin Zeyl-i
Þekåik’inde Risâle (s. 353-355) adýyla ik-

tibas edilmiþtir. Eserde tarikatýn adý açýk
bir þekilde zikredilmemekle birlikte Ýbrâ-
him Zâhid Geylânî ve Ömer Halvetî’nin fi-
kirlerine atýflar vardýr. Risâle Ahmet Yýldý-
rým tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (“Ýs-
kilipli Þeyh Muhammed Muhyiddin Yavsî’-
nin Bir Risâlesi ve Risâlede Geçen Hadisle-
rin Tahrîc ve Deðerlendirmesi”, Tasavvuf:
Ýlmî ve Akademik Araþtýrma Dergisi, An-
kara 2001, sy. 6, s. 105-117). 3. Esmâ-i Eh-
lullåh. Ebû Bekir el-Vâsýtî’den baþlayýp
Ebü’l-Hüseyin el-Hâþimî ile sona eren 425
sûfînin isim listesini içerir (Süleymaniye
Ktp., Pertevniyal Sultan, nr. 904, vr. 30a-
31b). Þeyh Yavsî’ye Ta£lîšåt £alâ tefsîri’l-
Bey²âvî, Ta£lîšåt-ý £Alî adlý eserler de
nisbet edilmektedir (Osmanlý Müellifleri,
I, 199; Aþkar, Ýskilipli Þeyh Muhyiddin Yav-
sî, s. 61).
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ÿKâmil Þahin - Semih Ceyhan

eddinzâde’nin halifeleri vasýtasýyla Kara-
man’daki Akþehir beldesinde yaygýnlýk ka-
zanmýþtýr. Diðer bir halifesi Germiyanlý Nû-
reddin Hamza’dýr (Öngören, s. 162). Bahâ-
eddinzâde’nin ardýndan Yavsî Baba Tek-
kesi postniþinliðine Zâhidîzâde Abdurrah-
man Hâtifî geçmiþtir. Yavsî Efendi’nin ye-
tiþtirdikleri arasýnda Sultan Selim Camii
imamlarýndan Muhyiddin Ýznikî, Ýbn Ke-
mal’in talebesi Kadý Pervîz Abdullah Efen-
di, ümmî olduðu halde kuvvetli bir irþad
gücüne sahip Þeyh Ýskender b. Abdullah,
Þeyh Îsâ (Mecdüddin Akhisârî) gibi kiþiler de
vardýr (a.g.e., s. 159; Hüseyin Vassâf, II,
467). Cerrahzâde Muslihuddin Mustafa,
kendisine Bâyezid-i Bistâmî’nin rehberlik
ettiði rüyasýnda Yavsî halifelerinin kemal-
de üstünlük açýsýndan Muslihuddin Sirozî,
Hacý Çelebi, Cerrahzâde Alâeddin ve Bahâ-
eddinzâde þeklinde sýralandýðýný müþahe-
de ettiðini, Bahâeddinzâde’nin þeyhi gibi
hem zâhirî hem bâtýnî ilimlerde yetiþmek-
le birlikte zâhirî ilimlerle meþguliyetinin da-
ha fazla olmasý sebebiyle ilk üç halifenin
mânevî meclisinden uzak kaldýðýný söyler
(Atâî, s. 353).

Þeyh Yavsî, diðer Bayramî meþâyihi gibi
medrese ve tekke ilimlerini þahsýnda bir-
leþtirmiþ âlim bir sûfîdir. Oðlu Ebüssuûd’a
Osmanlý medreselerinde okutulan ¥âþi-
ye-i Tecrîd, Þer¼-i Mevâšýf, Þer¼-i Mif-
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