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vardý ve taç “el-âlâtü’l-mülûkiyye” arasýnda
sayýlýyordu. Taç “et-tâcü’þ-þerîf” diye anýlýr,
merasimlerde halife sarýk yerine onu giyerdi. Saray görevlileri arasýnda da sonradan kendilerine “leffâf” denilen, taç giydirmekten sorumlu “þâddü’t-tac” adý verilen görevliler bulunurdu. Yine Kalkaþendî’nin yazdýðýna göre Fâtýmî tacý büyük
inciler ve deðerli taþlarla süslüydü (Øub¼u’l-a£þâ, III, 540, 579, 590).
Uygur duvar resimlerinde taç tasvirine
çok yerde rastlanýr. Isýk Göl bölgesinde
Kargalýk kurganýnda kafes iþi ve kakma
taþlarla süslü bir kadýn tacý bulunmuþtur.
Ulan Batur Tarih Enstitüsü’nde muhafaza edilen ve Kültigin’e ait olduðu sanýlan
mermer heykel baþý taçlýdýr. Türkler’de taç
geleneði Ýslâm’a girmelerinden sonra da
devam etmiþtir. Selçuklu hükümdar tasvirlerinde baþlarýndaki kesik lâle veya her
biri yapraðý andýran üç dilimli taçlar dikkat çeker. Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin Câmi£u’t-tevârîÅ adlý kitabýnda Selçuklu hükümdarlarý bu þekilde taçla tasvir edilmiþtir (Ýndirkaþ, lv. 118-122, 124).
Anadolu Selçuklu eserlerinde melek figürleri taçlý iþlenmiþtir. Mi‘racnâme veya siyer-i nebî gibi Osmanlý dönemi minyatürlü eserlerinde de melekler taçlý olarak resmedilmiþtir (Tanýndý, bk. bibl.). Selçuklular’dan sonra Ýran’da kurulan Ýslâm devletlerinde ve Hindistan’daki bazý sultanlýklarda tacýn kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Tasvirlerde Kaçar hükümdarlarýnýn baþlarýnda yukarýya doðru geniþleyen ve zikzaklarla sona eren, deðerli taþlarla süslü
taçlar olduðu görülür (The Arts of Persia,
s. 224; DÝA, XII, 451). Bâbürlüler’de genellikle hükümdarlar deðerli taþlar ve incilerle süslenmiþ sarýk kullanmýþsa da taç
geleneði yine devam etmiþtir. Biçitr tarafýndan 1631’de yapýlan bir resim Ekber
Þah’ýn impatorluk tacýný Þah Cihan’a veriþini göstermektedir (Okada, s. 33, lv. 32).
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Taç mecazi anlamda devleti, gücü ve bir
iþte zirveyi temsil etmiþ, dolayýsýyla üst
düzey yöneticileri tanýtmak için lakap olarak kullanýlmýþtýr. Meselâ Fâtýmîler’de “tâcü’l-ulemâ ve’l-hükkâm” kadýlarýn, “tâcü’lümenâ” tüccarlarýn, “tâcü’l-mutasarrifîn,
tâcü’l-asfiyâ, tâcü’r-riâse” vezirlerin, “tâcü’l-fudalâ” kalem erbabýnýn, “tâcü’l-mille”
kýlýç ve kalem erbabýnýn, “tâcü’l-hilâfe” halifenin lakabýdýr (Ebü’l-Kasým Ýbnü’s-Sayrafî, s. 71, 85, 89, 103; Kalkaþendî, VI, 42).
Bazý önemli kiþiler tarihe isimlerinden önce Tâcüddevle, Tâcülmülk ve Tâcülmülûk
gibi unvan-lakaplarýyla geçmiþtir. Taç ayný zamanda bazý eserlerin adlarýnda geçer. Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn Kitâbü’t-Tâc fî sîreti Enûþirvân’ý, Câhiz’in Kitâbü’t-Tâc liaÅlâši’l-mülûk’ü, Cevherî’nin Tâcü’l-lu³a’sý, Hoca Sâdeddin Efendi’nin Tâcü’ttevârîh’i, Zebîdî’nin Tâcü’l-£arûs’u gibi.
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ÿNebi Bozkurt

™ TASAVVUF. Taç, þeyhlerin veya sülûkte belli bir mertebeye ulaþmýþ derviþlerin
tarikat kýyafeti olarak kullandýklarý, tarikat-

lara göre farklý þekil ve renklerdeki baþlýklarýn (külâh) adýdýr. Tacý taþýyan kiþinin mânevî makamýnýn bir remzi olduðundan taç
Osmanlý tarikat çevrelerinde “tâc-ý þerif,
tâc-ý edeb, tâc-ý saâdet” terkiplerinde olduðu gibi saygý ifade eden sýfatlarla birlikte kullanýlmýþtýr. Tasavvufun ilk dönemlerinde sûfî kisvesi hýrka kelimesiyle karþýlanmýþtýr. Bu dönemde þeyhin derviþine
giydirdiði taç, ona verdiði herhangi bir örtü, mendil veya gömlek hýrka kapsamý içinde deðerlendirilmiþtir (Þa‘rânî, II, 100; Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 147b). Tarikatlarýn
teþekkülünden sonra taç bir tasavvuf terimine dönüþmüþ, tarikat âdâbýna dair
eserlerde þeyhin derviþine taç giydirmesi ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþ, bu konuda
müstakil eserler kaleme alýnmýþtýr.
Ýlk devirlerde zâhid ve sûfîlerin, tarikatlarýn oluþumunun ardýndan tarikat ehlinin zühd, takvâ ve mânevî kemal sembolü halinde baþlarýna giydikleri tacýn tasavvuf âdâbý içerisinde yer almasýna sebep
olarak Kur’an ve Sünnet’ten birçok delil
ileri sürülmüþtür. Kur’an’da geçen “takvâ
elbisesi” ifadesi (el-A‘râf 7/26) sûfî tacý ve
hýrkasý, “Biz sana kevseri verdik” (el-Kevser 108/1) âyetindeki kevser Hz. Peygamber’e mi‘racda verilen nûrânî kudret tacý
þeklinde yorumlanmýþtýr (Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 135a-136a). Sadece baþlarýna amâme saran müþriklerden farklýlýðýn belirtisi
þeklinde Hz. Peygamber’in ve sahâbenin
yassý baþlýk (kalensüve) kullanmalarý, üzerine beyaz, siyah veya yeþil amâme sarmalarý, risâle ve taylasan býrakmalarý ve
Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye sarýk sarmasý
sünnetten bazý delillerdir. Eþrefoðlu Rûmî, Resûlullah’a mi‘racda altý veya on iki
terkli / terekli mânevî bir taç verildiðini,
daha sonra bu tacýn Hz. Ali’ye intikal ettiðini, silsilesi Hz. Ali’ye ulaþan (Alevî) tarikatlarda sülûk mi‘racýnýn belli mertebelerine erip hilâfete hak kazanan müridlere
bu mânevî ve irfanî mirasýn intikalinin bir
iþareti olmak üzere taç giydirildiðini anlatýr (Tarîkatnâme, s. 54-55). Mahmûd b.
Nefes eþ-Þa‘bânî, Asr-ý saâdet’te dal taç,
arakýyye benzeri örme taç, tek terkli taç
ve on iki terkli taç olmak üzere dört tür
baþlýk giyildiðini, dal tacý Halvetîler’in, tek
terkli tacý Bektaþîler’in, on iki terkli tacý
Zeynîler’in giydiðini aktarýr (Risâle-i Tâciyye, vr. 20b). Seyyid Nizamoðlu’na göre meþâyihin taçlarý peygamberlere verilen taçlardan ortaya çýkmýþtýr (Risâle-i Tâc-ý Nizâmî, vr. 1b).
Tacýn þekli tarikatlar döneminde zamana, mekâna ve tarikatlara göre deðiþerek
birçok çeþidi ortaya çýkmýþ, her tarikatýn
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kendine mahsus bir tacý oluþmuþtur. Öte
yandan tarikat pîrinin ictihadý sayýlan taç
þekli onun ulaþtýðý mânevî makamýn bir
iþareti sayýlmýþtýr. Meselâ Hâce Ali Erdebîlî, rûh-ý Muhammedî dairesinde ezel noktasý denilen cem‘ âleminden fark âlemine
geldiðinde altý terkli bir taç giymeye baþlamýþ, tacýn üzerine vahdet ve ezel noktasýný simgeleyen siyah bir pul (düðme) koymuþ, böylece bu tür tacýn giyilmesi gelenek halini almýþtýr (Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, s. 88). Tacýn bir derviþlik
simgesi olarak ne zaman kullanýlmaya baþlandýðý hakkýnda kesin bilgi yoktur. Müstakimzâde Risâle-i Tâciyye’de Ýbn Îsâ Saruhânî’den naklen kubbeli, bal renginde,
altý terkli sûfî tacýný ilk giyen ve giydiren
kimsenin Cüneyd-i Baðdâdî (ö. 297/909)
olduðunu söyler. Ebü’l-Kasým Gürgânî’ye
kadar (ö. 450/1058 veya 469/1077) þeyhlerin kendilerine özgü bir baþlýk giymedikleri, mülhid ve Râfizîler’in kullandýklarý sarýklarýn tasavvuf ehlininkilerle karýþmasý
üzerine Gürgânî’nin ilk defa altý terkli beyaz renkli bir taç icat edip amâme ile baþýna giydiði Risâle-i Tâciyye’deki diðer bir
rivayette nakledilir (s. 67, 70).
Taç giyme ve giydirmenin belli kurallarý
vardýr. Ebû Hafs Þehâbeddin Sühreverdî
tacýn ancak bir þeyh elinden giyilebileceðini, zira taç ve hýrka giymenin þeyh ile mürid arasýnda mânevî irtibatýn gerçekleþmesini saðlayan maddî vasýta olduðunu,
taç giyen müridin kalbini þeyhin muhabbetine baðlarken onun hükmü ve tasarrufu altýna girdiðini söyler. Ona göre bu
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Allah ve resulüne teslimiyetin de bir göstergesidir. Müridin giydiði tacýn aslýný ve
þartlarýný þeyhinden öðrenmesi gerekir.
Þeyh müridinden giydiði tacýn edebine riayet edeceðine dair söz alýr (Avârif, s. 122,
127). Müridin þeyh elinden taç giymesi,
kötü ahlâktan ve nefsin hâkimiyetinden
tamamýyla sýyrýlýp Muhammedî ahlâký kuþandýðýna delâlet eder (Þa‘rânî, II, 100).
Sûfî gelenekte taç giymenin sâlikin bulunduðu makama göre iki anlamý vardýr: Yolun baþýndaki sâlikin benlik, kibir ve yücelik alâmeti olan baþýna taç giymesi tevazu sahibi olduðuna, yolun sonundaki sûfînin taç giymesi ise ilâhî izzetin kâmil mânada tecelligâhý durumuna geldiðine iþaret eder. Taç müridlik (irâdet) ve teberrük /
teyemmün tacý olmak üzere ikiye ayrýlýr.
Müridlik tacý kalbî zikir makamýna eriþen
derviþin giymeye hak kazandýðý baþlýktýr.
Teberrük tacý, tarikata yeni intisap eden
derviþe meþâyihe zâhiren benzemesi ve
mânevî olgunlaþmaya teþvik olmasý için
giydirilir (Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 145b-147a).
Bir tarikatta sülûkünü tamamlamýþ derviþe diðer tarikat þeyh veya þeyhleri tarafýndan muhabbetin kuvvetlenmesi için giydirilen taca teberrük tacý denilmiþtir.
Tacýn üst kýsmýna “kubbe”, baþa geçen
ve sarýk sarýlan kenarýna “lenger” (asabe),
ön kýsmýna “mihrap” adý verilir. Tacýn lengeri þeriat evine, tepesi tarikat kubbesine iþaret eder; dolayýsýyla taç giymek tarikat kubbesi altýnda þeriat evinde oturmak demektir. Lengeri çevreleyen tülbende “ýsâbe”, ýsâbenin sarkan uçlarýna “taylasan” (risâle) denir. Isâbe taç üzerindeki
sarýlýþ biçimine göre “amâme, destar, fenâî” gibi adlar alýr. Destarýn pâyeli, Hüseynî, Örfî, Cüneydî, þeker-âvîz, zenb-âvîz, dolama gibi türleri vardýr. Tarikatýna göre ýsâbenin renkleri (beyaz, yeþil, siyah) ve sarkýtýlýþ biçimi farklýlýk gösterir. Taçlar terkli veya terksiz oluþuna, terkli taçlar terklerinin sayýsýna ve þekline göre birçok sýr
barýndýrýr. Yahyâ Âgâh Fütüvve-i Esrâr-ý
Tâc-ý Saâdet ve’l-edeb adlý risâlesinde
taç türlerini çizimlerle göstermiþ ve bunlarýn sembolik anlamlarýný açýklamýþtýr. Terkli taçlarda terkler harflerin tek bir noktadan çýkýþý gibi lengerin bitimine kadar
uzanýr. Terklerin kubbeden çýkýþ noktasý
Hakk’ýn zât-ý ahadiyyetine, terkler kesrete, terklerin kubbeden inmesi kesretin
vahdetten zuhuruna iþaret eder (Risâle-i
Tâc u Kisve, vr. 149b). Buna göre taç vahdet-i vücûdun bir simgesidir. Öte yandan
insanýn küllî varlýðý olup ism-i celâle mazhariyetine iþaret eder. Bayramîliðin Þemsiyye kolunun Himmetiyye þubesinde, Þâ-

zeliyye ve Mevleviyye’de taç terksizdir. Tacýn terksiz olmasý Hz. Peygamber’in nübüvvet ve velâyetteki önceliðine, âlemi muhît oluþuna ve ferdiyetine iþarettir. Müstakimzâde’ye göre tek terk mutlak vahdet sýrrýný sembolize eder. Ýki terkli taçlar
“elifî” ve “seyfî / kýlýcî” olmak üzere iki türlüdür. Bektaþîler Yûsuf el-Hemedânî, Ahmed Yesevî ve Hacý Bektâþ-ý Velî kanalýyla
elifî taç giymiþlerdir. Elifî taç elif harfi gibi
istivâ hattý olan doðru yolu anlatýr. Kadiriyye, Nakþibendiyye’nin Özbekiyye koluna
ve Kalenderiyye’ye baðlý derviþler müjgânlý ve bedâhe iþlemeli iki terkli elifî taç kullanmýþlardýr. Tacýn iki terki zât ve sýfatýn
tekabüliyetine iþaret eder. Bazý Kadirî ve
Nakþibendî derviþlerinin giydiði üç terkli
taca “sikke-i zehebî” (tâc-ý edeb) denir. Þeriat, tarikat, mârifet ve hakikat kapýlarýna
delâlet eden dört terkli taçlar Nakþibendiyye ve Kadiriyye derviþlerince kullanýlmýþtýr. Yahyâ Âgâh’a göre dört terkli, çuha
üzeri iþlemeli, destarlý ve müjgânlý tacý icat
eden Abdülkadir-i Geylânî’dir. Bu taca Özbek tacý, Ýbrâhim Edhem’e nisbetle edhemî taç adý da verilmiþtir. Halvetî tacý dört
terkli, kýrk dallýdýr ve Karabâþ-ý Velî’ye göre taçlarýn en üstünüdür. Dallarýn adedi
Pîr Ömer el-Halvetî’nin uyguladýðý erbaîn
rüknünü simgeler. Taca tepeden bakýldýðýnda kelime-i tevhid yazýsý görülür. Mahmûd b. Nefes eþ-Þa‘bânî’ye göre Halvetî tacýndaki dal harfine benzeyen çizgiler Muhammed’e ve devlete iþaret eder (Risâle-i
Tâciyye, vr. 21a). Halvetiyye-i Þâbâniyye’de dört çeþit taç vardýr: Yol tacý, velâyet,
hilâfet, mürþid tacý. Ýslâm’ýn beþ þartýný,
hamse-i âl-i âbâyý simgeleyen beþ terkli
taç (nücebâ tacý) Sa‘diyye tarikatýnda kullanýlmýþtýr. Sa‘dîliðin diðer bir tacý dokuz terkli Ebü’l-Vefâ tacýdýr. Son dönemde görülen yedi terkli beyaz ve düðmeli Sa‘dî taçlarý da vardýr. Bayramiyye tarikatý mensuplarý, altý yönü kuþatarak kevn-i câmi‘
olmayý temsil eden beyaz keçeden yapýlmýþ altý terkli taç giymiþlerdir. Yedi terkli
taç Kadiriyye’nin Eþrefiyye, sekiz terkli taç
Rûmiyye ve Resmiyye kollarýna aittir. Dokuz terkli tacý Ýstanbul Sa‘dîleri ile Rifâiyye tarikatýndan kubbe dergâhý meþâyihi
giymiþtir. Bektaþîler’in evli olanlarý dört
terkli horasânî veya edhemî tacý giyerken
on iki imama iþaret eden on iki terkli “fâhir, tâc-ý Hüseynî, tâc-ý celâlî” denilen taçlarý bekâr derviþler kullanmýþ, daha sonra bütün Bektaþî babalarý on iki terkli taç
giymiþlerdir. Bektaþî taçlarýnýn lengeri dört
kapýya (þeriat, tarikat, mârifet, hakikat)
iþaretle dört dilimli, kubbesi mühürlü ve
düðmelidir. Tepesinde düðme bulunma-
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yan ve dilimleri dýþtan dikiþli olmayan,
kubbesi on iki, lengeri dört dilimli beyaz
taca “haydarî, hüseynî, kalenderî taç” denir ve ilk defa Kaygusuz Abdal tarafýndan
kullandýðý kabul edilir. Mevlevîliðin ilk döneminde “sikke-i düvâzdeh küngûre-i þemsiyye” adý verilen taç bu taca benzer. Rifâî, Bedevî, Desûký ve Sa‘dî halifeleri de
on iki terkli taç giyerler. Sa‘dîlik’teki on iki
dilimli taç on iki burca, yedi dilimli taç güneþin etrafýndaki yedi gezegene iþaret eder.
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin icadý olan Celvetî tacý on üç terklidir. Yahyâ Âgâh’a göre
on dört terkli taç Celvetiyye ve Halvetîliðin
Uþþâkýyye kolunda giyilir. Seyyid Nizamoðlu’nun Tâcnâme adýyla da bilinen Risâle-i Tâc-ý Nizâmî’si on dört terkli tacýn
ne anlama geldiðinin izahýna dairdir. Abdullah Salâhî Uþþâký, Uþþâký tacýnýn dört
terkli olduðunu, her terkinde beþ veya yedi dal bulunduðunu, siyah renkli olanýnýn
fenâ menziline, müþâhede makamýný simgeleyen hacerü’l-behte, koyu neftî renkli
olanýnýn fenâ mertebesine yakýnlýða ve ârifin kalbindeki kuvve-i mevhûbeyi simgeleyen zümrüt taþýna iþaret ettiðini söyler
(Cevâhir-i Tâc-ý Hilâfet, vr. 169a, 174a-176a).
Celvetî Selâmî tacý on yedi, Rifâî Ma‘rifî tacý on sekiz terklidir. Rifâiyye’nin diðer bir
kolu olan Keyâliyye’de besmelenin harfleri
sayýsýnca on dokuz dilimli taç giyilmiþtir.
En fazla terki bulunan taç Halvetîliðin Vefâiyye koluna ait olup yirmi dört dilimlidir.
Tarikat taçlarýndaki farklýlýk kubbenin
merkez noktasýna dikilen düðme, pul, mühür ve güllerle de saðlanýr. Bunlar velîlerin içindeki Muhammedî nurun zâhirî iþaretleridir. Çeþitli þekillere sahip mühür ve
güller ilk defa Kadiriyye tarikatýnda kullanýlmýþ, diðer tarikatlar Kadirî geleneðini
takip ederek bu alâmetleri taçlarýna yerleþtirmiþtir. Bunlarýn beþ, altý ve yedi týðlý yýldýz þeklinde, yaprak desenli, týlsým ve
vefkler içereni vardýr. Yeþil çuha üzerine
beyaz üç daireden oluþan baðdâdî gülü,
“hay” isminin ebced karþýlýðý olan on sekiz
yapraklý eþrefî gülü, hay ismi üzerine týðlý
ve havuzlu ismâilî gülü ile kafesli kýz gülü
Kadirî taçlarýnda kullanýlýr. Rifâiyye, Bedeviyye ve Sa‘diyye tarikatýnýn gülleri Hz. Ali’nin Celcelûtiyye manzumesinin vefkini, Halvetiyye’nin kollarýna ait gül dört adet kelime-i tevhid þeklini içerir. Taçlarýn tepesine konulan düðme vahdet sýrrýný simgeler. Halvetiyye’nin Þemsiyye kolunda taçtaki yirmi dal “vedûd”a, pul diye adlandýrýlan güller sýrr-ý hüviyyete iþarettir. Derviþ
Ýbrâhim el-Kadirî el-Eþrefî’nin Gül-âbâd
adlý risâlesiyle (Ýstanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplýðý, Osman Ergin, nr. 29, nþr. Kara,

Yahyâ Âgâh
Efendi’nin

Fütüvvetnâme-i
Esrâr-ý Tâc adlý
eserinde
çeþitli
tarikat
taçlarýnýn
resmedildiði
sayfalar
(Süleymaniye Ktp.,
Nuri Arlasez,
nr. 101, s. 20, 65)

V/5 [1995], s. 12-23) Hasan Zekâî el-Kadirî el-Eþrefî’nin Tarîkat-ý Aliyye-i Kådiriyye-i Âhiyye-i Resmiyye’nin Gül Risâlesi (Cemalettin Server Revnakoðlu arþivi, nr. A-150/65-71) konu hakkýndaki müstakil eserlerdir. Tarikatlarda halifelere tâc-ý
þerif giydirmenin belli âdâbý vardýr. Meselâ dört terkli, kýrk dallý Halvetî tacý þeklinde, tepeliði sarý turuncu olan fulya çiçeði
renginde, üzerine beyaz, yeþil veya siyah
renkli Cüneydî tarzýnda destar sarýlan Cerrâhî tacý sadece halifelere salavat ve tekbirlerle tekkedeki hizmet-niþinin katýldýðý
bir merasim dahilinde þeyh tarafýndan giydirilir. Bu merasime “tekbirleme” denir.
Merasimde taçla birlikte halifeye hýrka ve
icâzetnâme de verilir. Osmanlý döneminde tekke þeyhleri tâc-ý þeriflerini genellikle özel günlerde ve önemli törenlerde giyerler, gündelik baþlýk olarak üzerine destar sarýlmýþ arakýyye kullanýrlardý.

Melâmet ehli ve melâmî neþveye sahip
sûfîler tarikatý yalnýzca zâhirî kisve kuþanma diye anlayan þekilci tavýrlara tarih boyunca tepki göstermiþ, tarikat mensuplarýnýn taç, hýrka gibi özel giyim kuþamla halktan ayrýlmasýný doðru bulmamýþtýr. Yûnus
Emre’nin, “Derviþlik olaydý taç ile hýrka /
Biz de alýrdýk onu otuza kýrka” beyti ile
Sun‘ullah Gaybî’nin, “Tâc u tesbîh ü asâ pazarýna erdi kesâd” mýsraý bu neþveyi yansýtýr. Tarikat taçlarýna dair müstakil eserler kaleme alýnmýþtýr. Þeyh Mahmûd b.
Nefes eþ-Þa‘bânî’nin, Abdullah Salâhî Uþþâký’nin, Seyyid Nizamoðlu’nun, Müstakimzâde’nin, Rifâî-Ma‘rifî þeyhi Sâbit Efendi’nin taç risâleleri bunlarýn baþlýcalarýdýr. Yahyâ Âgâh Efendi’nin tarikat kisvelerine ve
âletlerine dair Mecmûatü’z-zarâif sandûkatü’l-maârif adlý eserinin ilk risâlesi
olan Fütüvve-i Esrâr-ý Tâc-ý Saâdet ve’l-

edeb kendisinden önce yazýlan taç risâlelerindeki bilgileri içeren önemli bir çalýþmadýr. Günümüzde konuya dair görsel malzeme ile zenginleþtirilmiþ en kapsamlý çalýþma Nurhan Atasoy’a aittir (bk. bibl.).
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