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bizâde Ýsmâil Âsým Efendi tarafýndan ge-
niþletilen Hekimbaþý Ömer Efendi Külliye-
si’nin hazîresine defnedildi. Ancak külliye-
nin 1918 yangýnýnda tamamen harap ol-
masýnýn ardýndan 1956’da cadde geniþle-
tilirken hazîrede kalan mezar taþlarý cad-
denin karþý tarafýna taþýnmýþtýr. Zeynelâ-
bidin Efendi’nin mezar taþý halen Aksaray
Fýndýkzade’de Özbek Süleyman caddesi ba-
þýndaki sette, Molla Gürânî Camii karþýsýn-
da bulunmaktadýr.

Kaynaklara göre birçok ilimde maharet
sahibi olan Zeynelâbidin Efendi fazilet ve
irfanýyla tanýnmaktaydý. Ayný zamanda ta-
savvufa da ilgisi vardý. Beþiktaþ’taki Nakþi-
bendî meþâyihinden Neccârzâde Rýzâ Efen-
di’nin oðlu Þeyh Mehmed Sýddýk Efendi’-
ye intisap etmiþti. Zarif, cömert, hoþsoh-
bet ve nüktedan olduðu belirtilir. Bazý kay-
naklarda azil sebebi olarak hazýrcevaplýðý
gösterilir. Buna göre bir toplantýda dev-
let görevlilerinin sýkça azledilmesini ima
ederek, “Bu mumun fitili uzarsa bizim de
fener söner” demiþti. Ayrýca II. Mahmud
kendisine neden sahilde bir yalý edinme-
diðini sorunca, “Meþâyih-i Ýslâmiyye dâî-
leri yalýlarýnda ancak ba‘de’l-azl ikamet
ederler. Dâîlerini ise azil buyurduklarý da-
kikada dört yaným deryâ olur” cevabýný ver-
diði ve bu cevabýn padiþahýn çok hoþuna
gittiði anlatýlýr. Zeynelâbidin Efendi’nin ta‘-

lik hattýnda maharet sahibi olduðu, bun-
dan dolayý ikinci Ýmâd diye adlandýrýldýðý
kaydedilirse de Osmanlý hattatlarýyla ilgili
eserlerde adýna rastlanmamaktadýr. Üskü-
dar kadýlýðý yapan oðlu Seyyid Mehmed
Ârif Molla 1824’te veya 1830’da vefat edin-
ce babasýnýn yanýna defnedilmiþtir. Ah-
met Süheyl Ünver ayný yerde Zeynelâbi-
din Efendi’nin kýzýna ait bir mezarýn var-
lýðýndan da bahseder. Yine ailesinden Çe-
lebizâde Ahmed Þevki Efendi müderrislik
yapmýþ, Bosna ve Beyrut kadýlýklarýnda bu-
lunmuþtur.
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Sühreverdiyye tarikatýnýn
Zeynüddin el-Hâfî’ye

(ö. 838/1435)
nisbet edilen bir kolu.
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XV. yüzyýlýn baþlarýnda Herat’ta kuru-
lup Horasan, Hindistan, Hicaz, Suriye, Mý-
sýr, Anadolu ve Rumeli’de yayýlan tarika-
týn silsilesi Zeynüddin el-Hâfî’den itibaren
Nûreddin Abdurrahman eþ-Þibrîsî (eþ-Þir-
sî) el-Mýsrî, Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah
b. Ömer el-Acemî el-Gûrânî, Hüsâmeddin
Hasan Þemþîrî, Necmeddin Mahmûd el-
Ýsfahânî, Nûreddin Abdüssamed Natanzî,
Necîbüddin Ali b. Büzgaþ vasýtasýyla Süh-
reverdiyye’nin kurucusu Þehâbeddin es-
Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) ulaþýr. Tarika-
týn XV. yüzyýlýn sonlarýnda Ýstanbul’da ku-
rulan Vefâiyye þubesinin silsilesinde Necî-
büddin Ali b. Büzgaþ yer almaz. Þehâbed-
din es-Sühreverdî’den sonra silsile bir yol-
la Hz. Ali’ye, baþka bir yolla da Hz. Ebû Be-
kir’e ulaþýr (Lâmiî, s. 560-562). Zeyniyye
þeyhlerinden Safiyyüddin el-Kuþâþî, Vey-
sel Karanî üzerinden Hz. Ömer ile birlikte

etmediðini anlatýr. Ayrýca ulemâdan kimini
sürgün edip kimini de hak ettiði makam-
lara getirmezken yakýnlarýnýn kýsa zaman-
da yükselmesini saðladýðýný, bu durumun
ulemânýn düþmanlýðýna yol açtýðýný, mek-
tupçusu Atâullah Efendi ile kethüdâsý Mus-
tafa Efendi arasýndaki husumetin daire-
sindeki iþlerde karýþýklýða sebebiyet verdi-
ðini kaydeder. Medrese talebesi arasýna
karýþan ehil olmayan kiþileri ayýklamaya yö-
nelik teþebbüslerinin ve imtihanlarda öð-
rencilere yönelik bazý tasarruflarýnýn da
tepkiyle karþýlandýðýný bildirir.

Talebeler arasýnda çýkan, “mum vak‘asý,
softalar vak‘asý, mum kavgasý” diye bilinen
olaylar Þeyhülislâm Zeynelâbidin Efendi’-
nin azline sebep olmuþtur. Zeynelâbidin
Efendi olaylara karýþanlarýn hapsedilerek
sürgüne yollanmasýna karar verdi. Fakat
bunlarýn idam edildiði yönünde söylenti-
ler çýkýnca medrese talebeleri hocalarýyla
birlikte bâb-ý fetvâya giderek onunla gö-
rüþtü ve bunun sonucunda sürgüne mah-
kûm edilenlerin serbest býrakýlmasý kara-
rý alýndý. Ancak bu hadiseler ve kendisine
karþý oluþan tepkiler yüzünden 27 Ocak
1818’de þeyhülislâmlýktan azledildi (Þâ-
nîzâde, II, 807-812). Þeyhülislâmlarýn azlin-
de meþîhat dairesinin kapýsýndaki fenerin
söndürülmesi âdet olduðundan Zeynelâ-
bidin Efendi’nin azli esnasýnda, “Softala-
rýn mumu bizim feneri söndürdü” dediði
nakledilir. Azlinden sonra Üsküdar Sultan-
tepe’deki konaðýnda üç gün kaldý, ardýn-
dan Bursa’ya sürgün edildi. 1818 Kasýmýn-
da affedilerek Ýstanbul’a döndü ve konaðý-
na yerleþti. 14 Receb 1239 (15 Mart 1824)
tarihinde vefat etti. Cenaze namazý Fâtih
Camii’nde kýlýndýktan sonra Hekimbaþý Ka-
zasker Ömer Efendi tarafýndan Çapa’da
Molla Gürânî’de yaptýrýlan ve dedesi Çele-
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el-Kûrânî, Muhammed b. Ahmed Ýbn Aký-
le el-Mekkî (ö. 1150/1737) þeklinde devam
eden bir silsile meydana geldi (Harîrîzâ-
de, II, vr. 106b). Bu silsilede yer alan þeyh-
ler daha çok Medine’de bulundu. Herat’-
ta faaliyet gösteren Muhammed Tebâde-
gânî’nin yanýnda yetiþen ve yarým asýrdan
fazla Arabistan’da kaldýðý belirtilen Mev-
lânâ Muhammed Horasânî çalýþmalarýný
Mekke ve Medine ile Suriye’nin Halep þeh-
rinde sürdürdü. Muhammed Horasânî’den
önce Zeyniyye’nin Halep’te yayýlmasýný Zey-
nüddin’in halifelerinden Þeyh Abdülkerîm
b. Abdülazîz saðladý. Vefatýnda (ö. 884/
1479) 100 yaþýný aþkýn olduðu kaydedilen
Þeyh Abdülkerîm, Kýnnesrîn Kasrý denilen
yerdeki Muhassab adlý eski bir mescidi
tekkeye dönüþtürerek irþad faaliyetine
baþladý, müridlerin sayýsý artýnca 855’te
(1451) yanýna ilâve bir bina (Kerîmiye Ca-
mii) yaptýrdý.

Zeyniyye, Mýsýr’da muhtemelen Zeynüd-
din el-Hâfî’nin halifesi Seyyid Safiyyüddin
el-Îcî tarafýndan yayýldý. Safiyyüddin’in ar-
dýndan yerine oðlu Seyyid Muînüddin es-
Safevî geçti, ondan 904 (1498-99) yýlýnda
Medine’de hilâfet alan Ahmed b. Mûsâ en-
Nebtînî faaliyetlerini çoðunlukla bu þehir-
de sürdürdü. Seyyid Muînüddin’in kýzýndan
torunu Seyyid Îsâ da (Þeyh Kutbüddin Îsâ)
Nebtînî’den icâzet aldý, bir müddet Medi-
ne’de kaldýktan sonra 939 (1532-33) yýlý ci-
varýnda Þam’a giderek burada hem ted-
rîs faaliyetinde bulundu hem de Zeyniy-
ye’yi yaydý. Ýki defa Anadolu’ya seyahat et-
tiði belirtilen Seyyid Îsâ bu sýrada Kanûnî
Sultan Süleyman ile görüþtü. Ýlk görüþme-
sinde padiþahýn kendisine Mýsýr hazinesin-
den 50 akçe maaþ baðlattýðý, ikincisinde
buna 20 akçe daha ilâve ettiði, ayrýca nes-
li kesilinceye kadar çocuklarýna 24 akçe
maaþ baðladýðý belirtilmektedir (Gazzî, II,
233-234). Seyyid Îsâ faaliyetlerini daha son-
ra Mýsýr’da sürdürdü. Þam’da ise halifesi
Muhammed el-Îcî, Sâlihiye bölgesinde kur-
duðu tekkede tedrîsle meþgul oldu, bu
arada Zeyniyye’yi yaymaya devam etti, hal-
kýn yaný sýra ilmiye mensuplarýndan da ge-
niþ bir çevre edindi (a.g.e., III, 13, 125-126).

Tarikatýn Mýsýr’da yayýlmasýnda Zeynüd-
din el-Hâfî’nin halifelerinden Zülbânî (Ýbn
Zülbânî) diye tanýnan Ahmed b. Fakýh Ali
ed-Dimyâtî’nin önemli katkýlarýnýn olduðu
anlaþýlmaktadýr (Sehâvî, II, 32). Dimyâtî’-
den sonra silsile, her biri döneminin ön-
de gelen âlimlerinden sayýlan ve birçoðu-
nun daha baþka tarikatlardan da hilâfeti
bulunan þu isimlerle devam etti: Zekeriy-
yâ el-Ensârî, Necmeddin Muhammed el-

Gaytî, Sâlim b. Muhammed es-Senhûrî,
Muhammed b. Alâeddin Bâbilî, Ahmed
en-Nahlî el-Mekkî, Muhammed b. Ahmed
Ýbn Akýle el-Mekkî. Bu silsileyi kaydeden
Harîrîzâde, Zekeriyyâ el-Ensârî ile Necmed-
din el-Gaytî arasýnda Abdülvehhâb eþ-Þa‘-
rânî’nin yer aldýðýna dair bir rivayetin ol-
duðunu belirtir (Tibyân, II, vr. 106a-b). Zeke-
riyyâ el-Ensârî faaliyetlerini Salâhiye Der-
gâhý yanýnda, Mýsýr’ýn birçok hankahýnda
sürdürürken (Süyûtî, Na¾mü’l-£išyân, s.
113) Necmeddin el-Gaytî, Salâhiye Dergâ-
hý ile Siryakosa Dergâhý’nda görev yaptý
(Gazzî, III, 51-53). Mâlikîler’in Mýsýr baþka-
dýsý olan Sâlim es-Senhûrî, vakfiyelerinde
Þâfiî âlimlerine þart koþulduðu için bu iki
dergâhýn dýþýnda bir yerde faaliyet göster-
mek zorunda kaldý. Senhûrî’nin ardýndan
gelenlerin çalýþmalarýný daha çok Mýsýr dý-
þýnda Hicaz bölgesi ve civarýnda sürdürdü-
ðü tahmin edilmektedir (Öngören, Tarihte
Bir Aydýn Tarikatý: Zeynîler, s. 64-65).

Zeynüddin el-Hâfî, 824 (1421) yýlýnda Ka-
hire’de iken kendisine intisap eden önem-
li âlimlerden Kemâleddin Ýbnü’l-Hümâm
ile Emînüddin Aksarâyî, Mýsýr’da ilmî faali-
yetlerinin yaný sýra tarikat faaliyetlerinde
de bulundu. Ýbnü’l-Hümâm yaklaþýk dört
yýl Eþrefiyye medrese ve hankahýnýn mü-
derrislik ve þeyhliðini yaptý, buradan ayrý-
lýnca yerine Emînüddin Aksarâyî getirildi.
Ýbnü’l-Hümâm ayrýca 847-858 (1443-1454)
yýllarý arasýnda Þeyhûniyye Hankahý’nýn me-
þihatýný yürüttü. Yetiþtirdiði halifelerden
meþhur âlim Seyfeddin Ýbn Kutluboða da
bir müddet Müeyyediyye Dergâhý’nda
þeyhlik yaptý, ardýndan vefatýna kadar Þey-
hûniyye Hankahý’nýn þeyhliðini sürdürdü.
Emînüddin Aksarâyî’nin Eþrefiyye Med-
rese ve Hankahý’nda görev almadan önce
Sargýtmeþiyye Medresesi ile Bâbülvezîr’in
dýþýndaki Emîr Koca Türbesi’nin yer aldýðý
dergâhýn þeyhliðini üstlendiði, Eþrefiyye’-
den sonra da Medresetü’l-Ayniyye’nin mü-
derrislik ve þeyhliðini yürüttüðü belirtil-
mektedir (Sehâvî, VIII, 127-130; IX, 173-
175, 261; X, 240-242; Süyûtî, ¥üsnü’l-mu-
¼âŠara, I, 474, 478; Na¾mü’l-£išyân, s. 177-
178).

Zeyniyye’nin Anadolu’da yayýlmasý Zey-
nüddin el-Hâfî’nin halifelerinden Ayasu-
luklu Þeyh Mehmed, Merzifonlu Abdür-
rahîm-i Rûmî ve Kudüslü Abdüllatîf el-
Kudsî (el-Makdisî) gibi þeyhler vasýtasýyla
gerçekleþti. Yetiþtirip icâzet verdikleri ara-
sýnda £Uyûnü’t-tefâsîr’in müellifi Þehâ-
beddin Sivâsî’nin de yer aldýðý Þeyh Meh-
med, muhtemelen Anadolu’nun bazý þe-

Hz. Ali’ye ulaþan bir silsile daha kaydeder
(es-Sim¹ü’l-mecîd, vr. 44a-b). Zeynüddin el-
Hâfî’nin þeyhi Nûreddin Abdurrahman eþ-
Þibrîsî, Sühreverdiyye þeyhi olmakla bir-
likte Zahîrüddin Îsâ el-Mýsrî’den Rifâiyye
hýrkasý da giydiði için Zeyniyye, Sührever-
diyye ile Rifâiyye’yi birleþtiren bir tarikat
kabul edilmiþtir (Harîrîzâde, II, vr. 107b). Öte
yandan Halvetiyye kaynaklarýndan Leme-
zât’ta Zeyniyye silsilesinin Ebü’n-Necîb es-
Sühreverdî’de Halvetiyye silsilesiyle birleþ-
tiði belirtilmiþ (vr. 285b), muhtemelen bu
sebeple bazý Zeyniyye þeyhleri kaynaklarýn
bir kýsmýnda Halvetiyye ricâli olarak kay-
dedilmiþtir (Sicill-i Osmânî, IV, 491).

Zeynüddin el-Hâfî’nin faaliyetleri sonucu
Horasan’ýn Herat, Hâf, Bâharz gibi þehir
ve bölgelerinde yayýlmaya baþlayan Zey-
niyye, Hâfî’den sonra halifeleri Muham-
med Tebâdegânî, Sadreddin Revvâsî, Der-
vîþ Ahmed Semerkandî ve Mahmud Hisârî
vasýtasýyla bütün Horasan bölgesinde ya-
yýlýþýný sürdürdü. Hâfî’nin baþhalifesi Tebâ-
degânî’nin müridleri arasýnda ünlü þair ve
devlet adamý Ali Þîr Nevâî, Horasan’ýn ileri
gelenlerinden Seyyid Hasan Erdeþîr, ule-
mâdan Mevlânâ Vecîhüddin gibi þahsiyet-
lerin bulunmasý tarikatýn gücünü daha da
arttýrdý. 891’de (1486) vefat eden Tebâ-
degânî’nin Herat’ta bulunan kabrinin ya-
nýna bir hankahla mescid ve imaret yap-
týrýldý, hankahta irþad postuna oðlu Ha-
mîdüddin oturdu. Zeyniyye, Hâfî’nin Hin-
distanlý halifesi Sirâcüddin el-Mültânî va-
sýtasýyla Hindistan’ýn Gucerât bölgesinde,
130 yýl yaþadýðý rivayet edilen Abdülmelik
el-Gaznevî ile de Agra’da yayýldý. Zeyniy-
ye’nin Hâfî’den sonra Seyyid Ali el-Heme-
dânî ile devam eden bir silsilesinde yer
alan Þeyh Vecîhüddin de (es-Sim¹ü’l-mecîd,
vr. 33a) XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Hin-
distan’da faaliyet gösterdi.

Tarikat, Zeynüddin el-Hâfî’nin önde ge-
len halifelerinden Ebü’l-Fütûh Nûreddin
Ahmed ve Abdülmu‘tî el-Maðribî vasýta-
sýyla Hicaz bölgesine girdi. Faaliyetlerini
uzun süre Mekke’de sürdürdüðü için “þey-
hü’l-Harem” unvanýyla anýlan Abdülmu‘tî
el-Maðribî, Osmanlý âlimlerinden Sahn-ý
Semân müderrisi, “Ahaveyn” lakaplý Mev-
lânâ Muhyiddin’in þeyhidir. Zeynüddin el-
Hâfî’nin diðer halifesi Ebü’l-Fütûh Nûred-
din Ahmed ise daha çok Medine’de faali-
yet gösterdi. Hâfî’nin yaný sýra diðer tari-
kat þeyhlerinden de hýrka giyen Nûreddin
Ahmed ile birlikte Zeyniyye tarikatýnda
Tâceddin Abdurrahman b. Mes‘ûd, Seyyid
Gazanfer b. Ca‘fer, Ahmed b. Ali eþ-Þinnâ-
vî, Safiyyüddin el-Kuþâþî, Ýbrâhim b. Hasan
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med Paþa ve Fâtih Sultan Mehmed’in ço-
cukluðunda hocalýðýný yapan Bursalý Mev-
lâ Ayas gibi isimler vardýr. Bursa’daki der-
gâhta Tâceddin Halife’den sonra yerine
halifesi Abdullah Kastamonî geçti. Hacý
Halife diye anýlan Abdullah Kastamonî za-
manýnda Bursa Zeyniyye Dergâhý’nýn Hacý
Halife Zâviyesi diye anýlmaya baþlanmasý,
müridleri içinde II. Bayezid dönemi sad-
razamlarýndan Ýbrâhim Paþa, kazaskerler-
den Alâeddin Fenârî, kadýlardan Þücâed-
din Ýlyas Çelebi, Fâtih Sultan Mehmed’in
hocalarýndan Hocazâde Muslihuddin Efen-
di’nin oðlu müderris Mehmed Efendi gibi
þahsiyetlerin bulunmasý þeyhin halk, dev-
let adamlarý ve ilmiye mensuplarý nezdin-
deki etkisini ve þöhretini göstermektedir.
Abdullah Kastamonî’nin ardýndan posta
halifelerinden Bolulu Çelebi olarak taný-
nan Muhyiddin Mehmed oturdu. Kasta-
monî’nin Muhyiddin Esved diye bilinen di-
ðer bir halifesi Bursa’da Karanfilli Bayýr
denilen yerde kurduðu tekkesinde (Kara-
ca Muhyiddin Zâviyesi) faaliyet gösterdi.
Kendisinden sonra posta Kastamonî’nin
bir baþka halifesi Abdülganî Efendi, ardýn-
dan Abdülganî Efendi’nin müderris oðlu
Mehmed Çelebi geçti. Bursa’daki merkez
dergâhta Bolulu Çelebi’nin ardýndan Zey-
niyye silsilesi Safiyyüddin Mustafa, Hoca-
zâde Muslihuddin Mustafa, Tosyalý Þeyh
Nasuh, Muallimzâde Muslihuddin Musta-
fa, Seyyid Ali, Mehmed Çelebi, Þeyh Ab-
dülaziz, Þeyh Abdullah, Þeyh Mehmed b.
Abdullah, Þeyh Mehmed b. Sa‘dî, Þeyh Ke-
mâleddin, Þeyh Mehmed b. Kemal, Þeyh
Mehmed b. Mehmed, Þeyh Sâdeddin, Þeyh
Mustafa, Þeyh Ahmed (ö. 1189/1775) þek-
linde devam etti. Þeyh Ahmed’den sonra
dergâh Zeyniyye mensuplarýnýn elinden
çýktý.

Öte yandan Tosyalý Þeyh Nasuh’un Ti-
reli halifesi Mustafa Efendi tarikat faali-
yetlerini memleketinde kurduðu tekkesin-
de sürdürdü. Burada Mustafa Efendi’nin
ardýndan posta kimin oturduðu bilinme-
mekle beraber tekkenin XVII. yüzyýlda fa-
aliyet gösterdiði anlaþýlmaktadýr (Mehmed
b. Sa‘dî, vr. 4b). Nasuh Efendi’nin bir baþ-
ka halifesi olan Seyyid Ali (Emîr Ali), Bur-
sa’daki merkez dergâhta posta oturma-
dan önce bir müddet Tosya’da irþad fa-
aliyetinde bulundu (Baldýrzâde Mehmed
Efendi, vr. 107a). Ayrýca Bursa’da Ali Paþa
Tekkesi adýyla da bilinen Kasým Subaþý Zâ-
viyesi’nin Zeyniyye’ye mahsus olduðu ve
bu tarikata ait Bursa Orhaneli ile Bursa’-
nýn komþu þehri Bilecik’te de birer tekke-
nin yer aldýðý bilinmektedir. Bilecik’teki
tekkede Resul Efendi faaliyet gösterdi,

onun yanýnda yetiþen Abdülganî Efendi
ise Bursa’da Kasým Subaþý Zâviyesi’nde
posta oturdu. Abdülganî Efendi’nin dama-
dý ve halifesi Ankaralý Ahmed Kilimî (ö.
1057/1647) Kasým Subaþý Zâviyesi’nin son
Zeyniyye þeyhidir (a.g.e., vr. 57a-b; Belîð, s.
183-184; Mehmed Þemseddin, s. 464-465).
Tekke daha sonra baþka tarikat mensup-
larýnýn tasarrufuna geçti.

Zeyniyye, Abdüllatîf el-Kudsî’nin bir di-
ðer halifesi Pîr Mehmed b. Kutbüddin el-
Hûyî vasýtasýyla Eðridir ve civarýnda yayýl-
dý. Ýran’dan Hamîd-ili’ne gelip yerleþtiði
için “Hamîdî” nisbesiyle de anýlan ve halk
arasýnda Pîrî Halife diye bilinen Pîr Meh-
med tarikat faaliyetlerini, kayýnpederi Þey-
hülislâm Berdaî adýna XV. yüzyýlýn ilk ya-
rýsýnda Hamîd-ili Valisi Hýzýr Bey tarafýn-
dan Eðridir’de yaptýrýlan zâviyede sürdür-
dü. Kendisinden sonra yerine oðlu Meh-
med Çelebi geçti, onun ardýndan bir müd-
det boþ kalan tekkede Mehmed Çelebi’-
nin kýzý tarafýndan torunu Burhâneddin
Efendi posta oturdu. Müridleri arasýna ka-
týlan Kanûnî Sultan Süleyman’ýn sadrazam-
larýndan Rüstem Paþa’nýn ricasý üzerine
Ýstanbul’da Küçük Ayasofya Zâviyesi’nde
bir yýla yakýn irþad faaliyetinde bulunan
Burhâneddin Efendi tekrar Eðridir’e dön-
dü, bu sýrada padiþah tarafýndan kendi-
sine Eðridir gölü içerisinde yer alan Nis
adasýndaki gayri müslimlerin haracýndan
30 akçe maaþ baðlandý. Burhâneddin Efen-
di’nin ardýndan tekkenin meþihatýný bir
müddet için halifelerinden Uluborlulu Ab-
dülvehhâb Efendi’nin üstlendiði anlaþýl-
maktadýr. Þeyh Abdülvehhâb, Burhâned-
din Efendi’nin küçük oðlu Ahmed Efendi’yi
yetiþtirip hilâfet verdikten sonra makamý-
ný ona býraktý (Þerîf Efendi, vr. 5b-12b, 31b-
32a, 34a, 42a, 46a-47b). Burhâneddin Efen-
di’nin bir diðer halifesi Þeyh Velî, tarikat
faaliyetlerini Hamîd-ili’ne baðlý memleketi
Aðras kasabasýndaki zâviyesinde sürdür-
dü (Atâî, s. 605).

Pîr Mehmed ile baþlayýp oðlu Mehmed
Çelebi ile devam eden silsile vasýtasýyla
Zeyniyye Hamîd-ili’nde yaygýnlaþýrken Pîr
Mehmed’in bir baþka halifesi Muhyiddin
Kocevî (ö. 885/1480) vasýtasýyla da Ýstan-
bul’a uzandý. Fatih’te Âþýkpaþa mahalle-
sinde Karanlýk Mescid adýyla bilinen mes-
cidi yaptýran ve yanýna zâviyesini kurarak
tarikat faaliyetlerini baþlatan Muhyiddin
Kocevî’nin ardýndan makamýna Gündüz /
Gündüzlü Muslihuddin diye anýlan halife-
si Muslihuddin Mustafa geçti (Taþköprizâ-
de, s. 248, 537; Ayvansarâyî, I, 173). Bu dö-
nemde Fatih’te en az iki Zeyniyye tekke-
si daha kuruldu. Bunlardan Vefa semtin-
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hirlerinde faaliyet gösterdikten sonra Si-
vâsî ile birlikte Ayasuluk’a (bugünkü Sel-
çuk) gidip vefatýna kadar burada kaldý
(Taþköprizâde, s. 31; Hoca Sâdeddin, II,
415). Zeynüddin el-Hâfî’nin kendisi için,
“Bir aþk kütüðünü yaktýk, diyâr-ý Rûm’a
attýk” dediði Abdürrahîm-i Rûmî, 832’de
(1428-29) Horasan’dan memleketi Merzi-
fon’a gelerek tekkesini kurdu, buradaki
faaliyetleri sýrasýnda II. Murad’dan maddî
destek gördü. Ýstanbul ve Edirne gibi þe-
hirleri dolaþtýðý anlaþýlan Abdürrahîm-i Rû-
mî’nin müridleri arasýnda, Osmanlý âlim-
lerinden Hayâlî lakaplý Þemseddin Ahmed
ile Kutbüddinzâde Ýznikî de bulunmakta-
dýr. Taþköprizâde, Abdürrahîm-i Rûmî’nin
Ali isimli bir halifesiyle birlikte fetihten ön-
ce Ýstanbul’a giderek Ayasofya’daki rahip-
lerle dinî münazaralar yaptýðýný, bunun so-
nucunda gizlice Müslümanlýðý benimse-
yen kýrk rahipten altýsýnýn fetih sýrasýnda
hayatta olduðunu söyler (eþ-Þešåßiš, s.
122-123).

Tarikatýn Anadolu’da etki alanýný geniþ-
letmesi ve Rumeli bölgesinde yayýlmasý
daha ziyade Abdüllatîf el-Kudsî ve yetiþ-
tirdiði halifelerinin gayretiyle gerçekleþti.
Abdüllatîf el-Kudsî þeyhinden icâzet aldýk-
tan sonra önce memleketi Kudüs’e gitti
ve oradan Anadolu’ya geçti. II. Murad dö-
neminde üç yýl kaldýðý Anadolu’dan tek-
rar Kudüs’e, 840’tan (1436-37) sonra da
Kahire’ye gitti, Memlük Sultaný el-Meli-
kü’z-Zâhir Çakmak’tan umduðu desteði
bulamayýnca uzlete çekildi (Sehâvî, IV,
327-328). Kahire’den Þam yoluyla ikinci
defa Anadolu’ya gelen Kudsî, Zilkade 851
(Ocak 1448) tarihinde vardýðý Konya’da bir
süre Sadreddin Konevî Zâviyesi’nde kaldý,
Receb 855’te (Aðustos 1451) Konya’dan
ayrýlarak Bursa’ya gitti ve Rebîülevvel 856’-
da (Nisan 1452) burada vefat etti (Lâmiî,
s. 550, 552). Abdüllatîf el-Kudsî’den son-
ra kabrinin yanýna Ýranlý tüccar Hoca Bah-
þâyiþ zâviye, mescid ve abdesthane yap-
týrdý; zâviyede posta Kudsî’nin halifesi Tâ-
ceddin Ýbrâhim Karamânî (Tâceddin Halife)
oturdu. Bazý vakýflarýn tayin edildiði bu zâ-
viye ve mescid için Fâtih Sultan Mehmed’in
Yýldýrým Camii’ne giden sudan bir hat bað-
lattýðý nakledilir. Öte yandan Tâceddin Ha-
life’nin Uludað’da inzivaya çekildiði mahal-
de Kastamonulu Hoca Rüstem derviþ hüc-
releri yaptýrdý, yakýnýnda bulunan hamam
ve çevresinde inþa edilen binalarla birlikte
burasý halk arasýnda “Sûfîler yaylaðý” diye
anýldý.

Tâceddin Halife’ye mürid olanlar arasýn-
da kazaskerlerden Veliyyüddinzâde Ah-



370

ZEYNÝYYE

XV. yüzyýlýn baþlarýnda Herat’ta kurulu-
þunun ardýndan geniþ bir coðrafyada ya-
yýlan Zeyniyye XVI. yüzyýldan itibaren et-
kisini yitirmeye baþladý. Kuruluþ dönemin-
de þeriat ilimlerine de vâkýf âlim þeyhler
tarafýndan temsil edildiði için ulemâ ve
yöneticileri cezbeden tarikatýn sonraki dö-
nemlerde bu niteliklere sahip þeyhler çý-
karamadýðýndan eski itibarýný koruyama-
dýðý söylenebilir. Öte yandan Horasan ve
çevresinde Ubeydullah Ahrâr ile temsil edi-
len Nakþibendiyye’nin etkili olmasý, Osman-
lý coðrafyasýnda birtakým siyasal ve sosyal
geliþmeler sonucu Halvetiyye, Bayramiy-
ye ve Nakþibendiyye gibi tarikatlarýn öne
çýkmasý Zeyniyye’yi geri plana itmiþtir de-
nilebilir. Bazý kayýtlardan Hicaz bölgesiyle
Suriye, Mýsýr ve çevresinde Zeyniyye silsi-
lelerinin XIX. yüzyýlýn baþlarýna kadar et-
kisini sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr. Ayrýca
1890’lý yýllarda Kuzey Afrika ülkelerinde
yapýlan sosyolojik-etnolojik çalýþmalar sýra-
sýnda Cezayir’de faaliyeti tesbit edilen on
iki tarikattan birini 3000 müridiyle Zeyniy-
ye’nin teþkil etmesi tarikatýn bu coðrafya-
da sürdüðünü ve Kuzey Afrika’nýn deði-
þik ülkelerine yayýldýðýný göstermektedir.
Anadolu’daki Zeyniyye tekkeleri içinde di-
ðerlerine göre daha uzun ömürlü olduðu
anlaþýlan Bursa dergâhý ancak XVIII. yüz-
yýlýn ortalarýna kadar devam edebildi, bu
tarihten sonra baþka tarikatlarýn tasarru-
funa geçti.

Zeyniyye tarikatýnda benimsenen usul
ve âdâb büyük ölçüde Zeynüddin el-Hâfî’-
nin eserlerine, özellikle de el-Ve½âya’l-
Æudsiyye’ye ve Menhecü’r-reþâd’a da-
yanmaktadýr. Zeyniyye’nin baðlý bulundu-
ðu Sühreverdiyye’nin kurucusu Þehâbed-
din es-Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’i
ile Ehl-i sünnet inançlarýný kaydettiði Ý£lâ-
mü’l-hüdâ ve £aš¢detü erbâbi’t-tüšå ad-
lý eseri de Zeyniyye’nin âdâb ve prensip-
leri için temel kaynaklardandýr. Tarikatta
adý geçen eserlerin okutulmasý sebebiyle
þeriat-hakikat birlikteliði saðlanmýþ, Sünnî
çizgi bozulmadan sürdürülebilmiþtir. Zey-
niyye’de uygulanan zikir þekli, Sührever-
diyye’de olduðu gibi oturarak (kuûdî) ve
sesli (cehrî / celî) olarak kelime-i tevhid çek-
mekten ibarettir. Vefâiyye kolunda devran
zikri de uygulanmýþtýr. Öte yandan Zeynüd-
din el-Hâfî’nin derlediði evrâd (Gümüþhâ-
nevî, II, 612-615) gün boyu belirli zaman-
larda okunmakta, ayrýca müridlerin ilmî
faaliyetleri için belli vakitler tahsis edil-
mektedir. Tasavvuf eðitiminde þeyhe kal-
bî baðlýlýðýn (râbýta) ve þeyhin ruhaniye-
tinden yardým beklemenin (istimdat) ge-
rekliliðini vurgulayan Hâfî, tasavvufta dün-

ya nimetlerine ve imkânlarýna hiç sahip
olmama ya da sahip olup sevgisini gönle
sokmama þeklinde anlaþýlan zühd prensi-
binden birincisini tercih etmiþ, müridlerin
mal mülk edinmemeleri ve seyrüsülûk sý-
rasýnda evlenmemeleri esasýný tarikatýn bir
prensibi þeklinde ortaya koymuþtur (Risâ-
le, vr. 84a-87b). Ayrýca Zeynüddin el-Hâfî’-
nin ileri gelen halifesi Abdüllatîf el-Kudsî
ile birlikte Zeyniyye’ye “def‘i zarar, celb-i
menfaat, ihvâna yardým, düþmana muka-
bele için teveccüh” prensiplerinin girdiði,
Kudsî’nin bu prensipleri Hâfî’den önceki
þeyhi Abdülaziz Fernevî’den aldýðý belirtil-
mektedir. Zeyniyye tarikatýnda on iki terk-
li taç kullanýlmýþtýr. Mahmûd b. Nefes eþ-
Þa‘bânî, Asr-ý saâdet’te dal taç, arakiye
benzeri örme taç, tek terkli taç ve on iki
terkli taç olmak üzere dört çeþit kalensü-
ve giyildiðini, bunlardan dal tacý Halvetî-
ler’in, tek terkli tacý Bektâþîler’in, on iki
terkli tacý Zeynîler’in tevarüs ettiðini belirt-
mektedir (Risâle-i Tâciyye, vr. 20b). Zey-
niyye’nin Vefâiyye kolunda ise yirmi dört
dilimli taç giyilmiþtir (Müstakimzâde Sü-
leyman Sâdeddin, s. 75-76).
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deki tekkede Abdüllatîf el-Kudsî’nin hali-
fesi Þeyh Vefâ olarak bilinen Muslihuddin
Mustafa faaliyet gösterdi. Haydar mahal-
lesinde kurulan diðer tekkenin meþihatý-
ný ise Kudsî’nin diðer halifesi tarihçi Âþýk-
paþazâde üstlendi. Þeyh Vefâ, daha önce
Karamanoðlu Ýbrâhim Bey’in Konya Me-
ram’da onun adýna inþa ettirdiði cami ve
hankahta þeyhlik yaptý. Muhtemelen 868’-
den (1464) sonra Ýstanbul’a gelerek Fâtih
Sultan Mehmed tarafýndan adýna nisbetle
Vefa diye anýlacak semtte yaptýrýlan ca-
mi-tekkede faaliyetini sürdürdü. Mürid-
leri arasýna Sinan Paþa, Molla Lutfi, Bur-
salý Ahmed Paþa, Þeyhülislâm Zenbilli Ali
Efendi gibi ilim ve devlet adamlarýnýn; Si-
noplu Safâyî, Balýkesirli Zâtî, Edirneli Sa-
bâyî, Rumelili Þem‘î, Hattat Kasým, Hat-
tat Abdülmuttalib b. Seyyid Murtazâ gibi
þair ve sanatkârlarýn katýldýðý Þeyh Vefâ’-
dan sonra Zeyniyye tarikatýnda Vefâiyye
diye anýlan bir kol meydana geldi, bu kol
Ali Dede, Dâvud Vefâî Rûmî, Abdüllatîf Ve-
fâî Rûmî gibi þeyhlerle devam etti (DÝA,
XXXI, 269-270). Fatih Haydar’daki tekke-
de faaliyet gösteren Âþýkpaþazâde’nin ar-
dýndan yerine damadý ve halifesi Seyyid Ve-
lâyet geçti. Onun ardýndan silsile oðlu Der-
viþ Mehmed, diðer oðlu Mustafa Çelebi ve
damadý Gazzâlîzâde Abdullah Efendi ile
sürdürüldü. Tekkeye bazý ihtiyaçlarý için
Cemâziyelâhir 907 (Aralýk 1501) tarihinde
II. Bayezid’in kýzý Fatma Sultan’ýn vakýflar
tahsis ettiði görülmektedir (Ýstanbul Va-
kýflarý Tahrir Defteri 953 [1546], s. 275-276).
Bu dönemde Ýstanbul Sarýgazi köyünde de
Zeyniyye’ye ait bir zâviyenin bulunduðu an-
laþýlmaktadýr (Öngören, Tarihte Bir Aydýn
Tarikatý: Zeynîler, s. 163-164).

Zeyniyye Rumeli’de Edirne ve Ferecik
(bugün Yunanistan’da) zâviyeleri vasýta-
sýyla yayýldý. Edirne’deki zâviyede “Deb-
bâðlar imamý” diye bilinen Muslihuddin
Halife posta oturdu. Ferecik’te ise Abdül-
latîf el-Kudsî’nin halifelerinden Sinan / Si-
nâneddin Ferevî faaliyet gösterdi. Ayný za-
manda zâviyenin kurucusu olan ve pek çok
müridi olduðu belirtilen Sinan Ferevî, et-
kili duasý ve sohbetleri dolayýsýyla Fâtih Sul-
tan Mehmed tarafýndan birkaç defa se-
fere götürüldü. Bu zâviyede Sinan Efen-
di’nin oðlu Þeyh Ali de þeyhlik yaptý. Ayný
dönemde Anadolu’nun Ýzmit ve Muðla þe-
hirlerinde de Zeyniyye zâviyelerinin kurul-
duðu anlaþýlmakta, daha önce adý geçen-
lerin yaný sýra Molla Fenârî, Musannifek,
Fenârî Hasan Çelebi gibi dönemin üst dü-
zey âlimlerinin de tarikata intisap ettiði
görülmektedir.
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ilim merkezlerinden olan, günümüzde Ay-
dýn’ýn bir mahallesi durumundaki Güzel-
hisar kasabasýna yerleþti (el-Fevâßidü’þ-þâ-
fiye, vr. 358b). Bunun yanýnda Aydýn’ýn Ko-
çarlý ilçesine 3 km. mesafedeki Sobuca ka-
sabasýnda da öðrenim gördüðü anlaþýl-
maktadýr. Bursalý Mehmed Tâhir, gerek
Osmanlý Müellifleri’nde gerekse Aydýn
vilâyetine dair eserinde Zeynîzâde’yi Bur-
salý olarak göstermiþ, daha sonra Serkîs,
Baðdatlý Ýsmâil Paþa ve Ziriklî gibi müel-
lifler de ondan naklen bunu tekrarlamýþ-
týr. Zeynîzâde’nin çaðdaþý Amasyalý Âkif-
zâde Abdürrahim onu Güzelhisarlý diye
kaydetmekte, ancak adýný bir yerde Gü-
zelhisarlý Mehmed (Kitâbü’l-Mecmû£, s.
137), bir yerde de Güzelhisarlý Hüseyin b.
Ahmed (a.g.e., s. 319) þeklinde zikretmek-
tedir. Zeynîzâde “hocamýz, üstadýmýz,
þeyhimiz” olarak nitelediði (el-Fevâßidü’þ-
þâfiye, s. 419) Sobucalý (Sobicevî) Mehmed
Efendi’den çok faydalanmýþtýr. Sobicevî’-
nin Birgivî’nin Ý¾hârü’l-esrâr’ýna Fet¼u’l-
esrâr adýyla yazdýðý þerhi, ayrýca sarfa
dair Kifâyetü’l-mübtedî adlý eseri için
kaleme aldýðý þerhleri ve Birgivî’nin diðer
eserlerini hocasýndan okumuþ olmalýdýr.
Bu arada Zeynîzâde, Sobicevî’nin Güzelhi-
sarlý Hacý Emîrzâde Âlim Mehmed Efendi’-
den ders aldýðýný belirtmekte (a.g.e., a.y.),
Hamza b. Turgut Aydýnî’nin belâgata dair
el-Hevâdî fî þer¼i’l-Mesâlik’ini Derviþ
Mehmed Efendi’den okuduðunu ifade et-
mektedir (a.g.e., s. 236-237). Bu zat muh-
temelen, el-Hevâdî’ye Mir½âdü’l-hâdî
£ale’l-Hevâdî adýyla hâþiye yazan Sobi-
cevî’dir.

Zeynîzâde’nin medreselerde okutulan
eserler için yardýmcý kitap mahiyetinde
mu‘ribler (i‘rab tahlili) yazmasý onun öð-
retimle uðraþtýðýný ve Güzelhisar’daki bir
medresede müderrislik yaptýðýný kanýtlar
niteliktedir. Kendisi de eserlerini öðrenci-
lere yardým amacýyla kaleme aldýðýný (el-
Fevâßidü’þ-þâfiye, s. 483-484; ¥allü esrâ-
ri’l-aÅyâr, s. 256) ve mu‘riblerinde kendi
öðrencilerinin durumunu göz önünde bu-
lundurduðunu belirtmektedir (el-Fevâßi-
dü’þ-þâfiye, s. 18, 292). Bu eserlerinin ta-
lebe arasýnda çok raðbet gördüðü çokça
istinsah edilmesinden ve defalarca basýl-
masýndan anlaþýlmaktadýr. Dönemin dev-
let adamlarýnýn saygý gösterdiði Zeynîzâ-
de, Aydýn Valisi Râgýb Paþa’nýn iltifat ve
ihsanlarýna mazhar oldu (¥allü esrâri’l-
aÅyâr, Âtýf Efendi Ktp., nr. 2596, vr. 2a; nr.
2598, zahriye sayfasý) ve son eseri el-Fe-
vâßidü’þ-þâfiye’yi ona ithaf etti. Anadolu
Kazaskeri Mirzazâde Mehmed Said, Ru-

meli kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi
ve Mehmed Akkirmânî’nin övgüsünü de
kazandý (el-Fevâßidü’þ-þâfiye, Âtýf Efendi
Ktp., nr. 2608, vr. 1a-b, 2a). Zeynîzâde’nin
bir eserini 1171’de (1758) tashih etmesi
(el-Fevâßidü’þ-þâfiye, vr. 358b), öte yandan
hocasý Sobicevî’nin Ý¾hâr þerhi Fet¼u’l-
esrâr’a ait 1173 (1759) tarihli bir nüsha-
da “Zeynîzâde merhumun hocasý” kaydý-
nýn yer almasý onun bu iki tarih aralýðýnda
vefat ettiðini göstermektedir; dolayýsýy-
la Bursalý Mehmed Tâhir’in verdiði 1167
(1754) yýlý doðru deðildir. Vefatýnda Aydýn
Söbücekapýsý Mezarlýðý’na defnedilmiþtir.
Halka biçiminde oyuk olan mezar taþýnda
yazý yoktur.

Serbest düþünceli olan ve ilmî kanaat-
lerini söylemekten çekinmeyen Zeynîzâde
eserlerinde dönemin bazý müelliflerinin
yanlýþlarýný ortaya koymuþ, hatta mu‘rib
yazdýðý kitaplarýn müelliflerini zaman za-
man eleþtirmiþtir (el-Fevâßidü’þ-þâfiye, s.
20, 23, 222, 229, 262, 271, 440; ¥allü esrâ-
ri’l-aÅyâr, s. 50, 63, 197). Onun özelliklerin-
den biri de ele aldýðý konuyla ilgili olarak
hocasýnýn yazdýklarýný ve ondan duyduk-
larýný bazan metnin içinde, bazan da hâ-
miþte zikretmesidir (meselâ a.g.e., s. 36,
46-49, 77, 190, 194, 226). Kaynaklar arasýn-
da muhakeme yapan Zeynîzâde telif etti-
ði i‘rab kitaplarý için sadece nahiv kitap-
larýna müracaatla yetinmeyip fýkýh, usûl-i
fýkýh, tefsir ve i‘râbü’l-Kur’ân gibi kaynak-
larý da göz önünde bulundurur, zaman za-
man cümlelerin Türkçe’sini de yazardý (krþ.
a.g.e., s. 14, 15, 38, 183, 203; el-Fevâßidü’þ-
þâfiye, s. 86, 266, 286, 422, 462).

Eserleri. 1. et-Ta£lîšåt £alâ Fet¼i’l-esrâr
£alâ Ý¾hâri’l-esrâr. Hocasý Sobucalý Meh-
med Efendi’nin (Sobicevî) eserinde izaha
muhtaç gördüðü bazý ibareler için 1144’te
(1731) kaleme aldýðý not þeklindeki açýkla-
malarýndan ibarettir. Eserin 1173’te (1759)
istinsah edilen nüshasý Þâkir Efendi’den
Kasîdeci diye bilinen Hâfýz Süleyman Efen-
di’ye intikal etmiþ ve günümüze ulaþmýþ-
týr (Süleymaniye Ktp., Kasîdecizâde Süley-
man Sýrrý, nr. 607). 2. Ta£lîšu’l-fevâŠýl £alâ
i£râbi’l-£Avâmil. Birgivî’nin el-£Avâmilü’l-
cedîd diye bilinen risâlesindeki hemen her
kelimenin i‘rabýný açýklayan eserin 1163’te
(1750) müellifi tarafýndan tashih edilmiþ
bir nüshasý mevcuttur (Âtýf Efendi Ktp.,
nr. 2605, vr. 21a-62a). Ýstanbul’da defalar-
ca basýlan (meselâ 1220, 1231, 1234, 1310,
1315, 1317) eserin Cumhuriyet dönemin-
de de tarihsiz birçok ofset baskýsý yapýl-
mýþtýr. 3. ¥allü esrâri’l-aÅyâr £alâ i£râ-
bi Ý¾hâri’l-esrâr. Yazýldýðý tarihten itiba-

34a, 42a-b, 46a-47b; Baldýrzâde Mehmed Efendi,
Vefeyâtnâme, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1381, tür.yer.; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâßire, tür.yer.;
Mehmed b. Sa‘dî, Bursa Vefeyâtý (nþr. Kadir At-
lansoy, “Edebiyat Tarihi Kaynaðý Olarak Bursa
Vefeyâtnâmeleri I”, Osm.Ar., XVIII [1998] içinde,
s. 51-67), vr. 3a-4b; Hulvî, Lemezât-ý Hulviyye, Sü-
leymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 281, vr. 285b;
Kuþâþî, es-Sim¹ü’l-mecîd fî telš¢ni’×-×ikr li-ehli’t-
tev¼îd, Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr.
1197, vr. 33a-b, 44a-b, 62a-b; Sarý Abdullah Efendi,
Semerâtü’l-fuâd, Ýstanbul 1288, s. 140-141; Ev-
liya Çelebi, Seyahatnâme (haz. Orhan Þaik Gök-
yay), Ýstanbul 1996, I, 165; Muhibbî, ƒulâ½atü’l-
e¦er, II, 204, 243-244; IV, 39-40; Belîð, Güldeste,
s. 97-107, 171-172, 183-184, 246-247; Ayvansa-
râyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 154, 173; Müstakim-
zâde Süleyman Sâdeddin, Traktat Über die Der-
wischmützen: Risåle-i Tåciyye (nþr. H. Anetsho-
fer – Hakan T. Karateke), Leiden 2001, s. 75-76;
Harîrîzâde, Tibyân, II, vr. 59b-60a, 102a, 106a-
107b; Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî, Mecmû-
£atü’l-a¼zâb, [baský yeri ve tarihi yok], II, 612-
615; Sicill-i Osmânî, IV, 491, 609; Mehmed Þük-
rü, Silsilenâme-i Sûfiyye, Hacý Selimaða Ktp.,
Hüdâyî Efendi, nr. 1098, vr. 53-54; Osmanlý Mü-
ellifleri, I, 90, 114; II, 17; M. Râgýb et-Tabbâh,
Ý £lâmü’n-nübelâß bi-târîÅi ¥alebe’þ-þehbâß, Ha-
lep 1344/ 1925, V, 301-302, 304; Hüseyin Vas-
sâf, Sefîne, I, 263-264, 266-269; Abdülhay el-
Hasenî, Nüzhetü’l-Åavâ¹ýr, III, 77-78; IV, 217;
Rýfký Melûl Meriç, Edirne’nin Tarihi ve Mimari
Eserleri Hakkýnda, Ýstanbul 1963, s. 37, 45, 50;
Konyalý, Konya Tarihi, s. 552-556; Mustafa Ka-
ra, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa 1990,
I, 108; Mehmed Þemseddin [Ulusoy], Bursa Der-
gâhlarý: Yâdigâr-ý Þemsî (nþr. Mustafa Kara –
Kadir Atlansoy), Bursa 1997, s. 365-380, 464-
465, 479; Reþat Öngören, Tarihte Bir Aydýn Ta-
rikatý: Zeynîler, Ýstanbul 2003, tür.yer.; a.mlf.,
“Muslihuddin Mustafa”, DÝA, XXXI, 269-270;
a.mlf., “Sühreverdiyye”, a.e., XXXVIII, 42-45; H.
J. Kissling, “Einiges über den Zejnîje Orden im
Osmanischen Reiche”, Isl., XXXIX (1964), s. 143-
179; Kadir Özköse, “Baþlangýcýndan Günümüze
Kadar Afrika’da Ýslâm ve Tasavvuf”, Tasavvuf,
sy. 7, Ankara 2001, s. 161-162; Semih Ceyhan,
“Osmanlý Tâcnâme Literatürüne Göre Derviþ Ta-
cý ve Abdullah Salâhaddîn-i Uþþâký’nin Cevâhir-i
Tâc-ý Hilâfet Risâlesi”, Ýslâm Araþtýrmalarý Der-
gisi, sy. 25, Ýstanbul 2011, s. 122, 141; M. Ba-
ha Tanman, “Âþýk Paþa Külliyesi”, DBÝst.A, I,
366.

ÿReþat Öngören

– —
ZEYNÎZÂDE HÜSEYÝN EFENDÝ

(ö. 1172/1759 [?] )

Osmanlý medreselerinde okutulan
nahiv klasiklerinden

el-£Avâmil, Ýzhârü’l-esrâr
ve el-Kâfiye’ye yazdýðý

mu‘rib kitaplarýyla tanýnan
Arap dili âlimi.

˜ ™

XII. (XVIII.) yüzyýlýn baþlarýnda Ýzmir Ti-
re’de doðdu. Zeynîzâde ve nâdiren Zeyni-
oðlu lakaplarýyla tanýnýr. Ýlk eðitimini Tire’-
de aldý. Tahsilini ilerletmek için dönemin
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