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ÇERH 

(bk. ÇARH). 

ÇERİBAŞI 

Osmanlı Devleti'nde 
müsellemlerin, timarlı sipahilerin, 

çingene, yörük, tatar, eviad-ı fatihiln, 
voynuk ve akıncı gibi 

eyaJet askeri statüsündeki kuruluşların 
zilbitlerinden birisine verilen ad. 

L 

_j 
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XV. yüzyıl kaynaklarında başbuğ , ser
dar, serasker, sipehsalar, sipehbed, si
pehdar. serheng ve çeribeyi olarak da 
geçen bu tabir çerbaşı şeklinde Memlük
ler'de, çerici, çericiyan olarak da Dulka
dıroğulları ' nda kullanılmıştır: Osmanlı

lar'a da bunlardan geçmiş olmalıdır (Bar
kan, Kanun/ar, s. 124) . Daha küçük rüt
beli zabitlere "çeri sürücüsü" denirdi. Bu
nun başlıca görevi, emrindeki askerle
ri bir yerden başka bir yere götürmek
tL Timar* tasarruf eden çeri sürücüleri 
yükselerek çeribaşı olabilirlerdi. 

Müsellem Çeribaşısı . Osmanlı Devleti'
nin ilk teşkilatlı askeri birlikleri, Orhan 
Bey zamanında kurulan yaya ve müsel
lem*lerdir. Çeribaşının yayalardaki mu
adil zabiti yayabaşıdır. Orhan Bey zama
nında ilk askeri teşkilat kurulurken her 
nahiyenin tirnarları bir çeribaşının ida
resine verilmiş, çeribaşılar da sancak 
beyine bağlanmıştır. Müsellem sancak
larında bir araya toplanması uygun olan 
nahiyeler gruplandırılarak bir çeribaşı

nın idaresine verilebilirdi (BA, TD, nr. 247, 

s. 139, 230) . Çeribaşı tayini beylerbeyi be
ratıyla yapılırdı. Bu makam bazan aile 
fertleri arasında el değiştirebilirdi. Çok 
defa timarının bulunduğu yerde ikamet 
eden çeribaşı bazan uzak bir yerde de 
oturabilirdi. Mesela Sultanönü sancağı
nın çeribaşısı Eskişehir'de otururdu. Yet
ki ve sorumluluğu yayabaşılardan daha 
geniş olan müsellem çeribaşılarının yar
dımcıları da olurdu (BA, TD, nr. 112, s. 70, 
72) . Bu yardımcılar hizmetleri karşılığın
da çeribaşının gelir inden pay alırlardı . 
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XVI. yüzyıl sonlarında piyadelerle birlik
te müsellem teşkilatı da kaldırılırken 

müsellemlerin reaya• yazılmaları çeri
başıları huzurunda yapılmıştır. 

Sipahi Çeribaşısı. Osmanlı kuwetleri
nin asıl kalabalık kısmını oluşturan ti
marlı sipahilerin en büyük kumandanı 
beylerbeyidir. Onun altında sancak beyi, 
alay beyi ve çeribaşılar vardı. Çeribaşı

lar sancağın bir nahiyelik bölgesinin ami
ridirler. Cebelü denilen atlı askerlerle 
doğrudan münasebet halinde olan sipa
hi çeribaşılarının başlıca görevi hazarda 
bulunduğu yerin güvenliğini sağlamak, 
sefer zamanında gerekli askerleri çıkar
mak ve bunları emrindeki çeri sürücü
leri vasıtasıyla istenilen yere göndermek, 
savaştan sonra da gerekli muafiyetleri 
tahsil etmekti. Hazar zamanında sancak 
beylerinin emrinde sayılmayan ve nisbe
ten bağımsız olan çeribaşılara pek mü
dahale edilmezdi. Mesela sancak beyinin 
bölgesinde bir suç işiense suçluyu çeri 
başı yakalardı. Hafif suçların cezasını çe
ribaşı verir, ancak katil vb. ağır suçların 
cezalarına sancak beyi karışırdı . Bunun
la birlikte her türlü ceza yalnız kadı ta
rafından takdir edilebilirdi (Barkan, Ka· 
nun/ar, s. 265-268) . Çeribaşılar çok defa 
timar, bazan da zeamet* tasarruf eder
ler ve topraklarının bulunduğu yerde otu
rurlardı (Ayn Ali, s. 70) . Sancak beyi, alay 
beyi, subaşı ve çeri sürücüsü gibi ser
best tirnar tasarruf eden çeribaşılar böl
geleri içindeki arazi sahiplerinden re
sim •, müsellemlerin koyun resmiyle bad-ı 
heva*larından hisse alırlardı. Aynı şekil
de timariarında olan haymanaların (gö
çebe) resimleri de çeribaşılara aitti. Se
fer olsun olmasın subaşılar gibi çeriba
şıların da yamak*larından belli gelirleri 
vardı . Çeribaşı tirnar gelirlerinin bazı

sından sancak beyleri de pay alırdı. Me
sela cürüm ve arüs resimlerinin yarısı 
kendilerinin, diğer yarısı ise sancak bey
lerinindi. 1 SS7'de Harput sancağı çeri 
başısı 7200 akçelik timara tasarruf edi
yordu. Bu gelir 1 S66'da 8000 akçeye yük
selmiştir. 

Çingene Çeribaşısı . XVI. yüzyıl başların

dan itibaren Rumeli'deki çingeneler as
keri maksatlar için bir statüye bağlan
mıştır. Merkezi Kırkkilise olan ve Eskihi
sar - ı Zağra, Hayrabolu, Malkara, Döğen
ci- ili, incüğez, Gümülcine. Yanbolu, Pı
narhisar. Pravadi, Dimetoka, Ferecik, İp
sala, Keşan ve Çorlu dolayiarını içine alan 
bir çingene livası ihdas edilmiş ve çin
geneler daha önce kurulan müsellem teş
kilatma sokulmuşlardır. Tahrir defterle-

rinde bunların statüleri " Kanün-ı Seras
keran - ı Liva-yi Çingene" veya "Kanunna
me-i Kıbtiyan - ı Vilayet-i Rumeli" (Bar
kan, Kanun/ar, s. 243-244, 249- 250) baş

lıkları altında tesbit edilmiştir. Müsel
lem teşkilatındaki çeribaşı bu livada da 
mevcuttu. Müsellem ve sipahi çeribaşısı 
ile aynı hak ve yetkilere sahip olan ve 
kanunnamelerde çok defa "seraskeran" 
olarak geçen çingene livası çeribaşıları 

çingenelerden tayin edilmezdi. Bunların 
hepsi timarlı sipahi sınıfına mensup bey
zade veya sipahizadedir. Tirnarları liva
nın çeşitli bölgelerine dağılmış halde olup 
başlıca görevleri çingene müsellemleri
nin sevkini yapmaktı. Gelir kaynakları 
da hemen hemen aynıydı. Tasarruf et
tikleri serbest tirnar dahilindeki göçe
belerden resm-i haymana ile bad -ı he
va denilen yave, kaçkun vb. vergilerden 
başka cürüm, cinayet ve gerdek resmi
nin yarısı da bunlarındı. 1 541 tarihli çin
gene livası kanununa göre çeribaşı ti
marında olup çiftçilik yapan yörük, mü
sellem, canbazan ve tatarlar çeribaşıya 
12 akçe, reayadan sayılan yağcı ve kü
reci taifeleri ise 22 akçe çift resmi veri
yorlardı. lll. Murad devrinden itibaren 
diğer kuruluşlar gibi çingene teşkilatı 

da bozulmuş, devlet ricalinin yolsuzluk
ları yüzünden sipahi tirnarları çingene 
ileri gelenlerine verilmeye başlanmıştır 
(Selanik!, ll, 471) . XVII. yüzyılda yaya ve 
müsellemler gibi çingene müsellemleri 
de mukataa*ya bağlanmışsa da (Ayn 
Ali, s. 45) Rumeli çingeneleri durumları
nı muhafaza etmişler, çeribaşılık da var
lığını korumuştur. 

Yörük ve Tatar Çeribaşısı. Yörük def
terlerinde seraskeran, yörük kanunna
melerinde ise çeribaşı olarak geçen bu 
zabitlerin başlıca görevi emrindeki yö
rük müsellemlerini sefere göndermek
tL Bunlar sipahi çeribaşıları ile aynı hak 
ve yetkilere sahipti. Yörük çeribaşıları 

genellikle yörük taifesinden tayin edilir
di. Fakat maiyetindeki eşkinci ve yamak
lar gibi bunlar arasında da dışarıdan ge
len, kanunnamelerdeki ifadesiyle "yörü
ğe halt olan" ve ihtida edenler buluna
bitirdi. Belgelerdeki "veled -i Abdullah" 
kaydından bu anlaşılmaktadır. Yörük ka
nunnamelerinde serasker bile olsalar 
bunların "cinslerinden çıkamayacakları", 
yani eşkinci ve yamaklıktan kurtulama
yacakları belirtilmektedir. Bu kayıttan, 

yörük teşkilatının zaafa uğrarnaması 

için eşkinci ve yarnakların seraskerliğe 
geçmelerinin pek uygun görülmediği, bu 
vazifeye daha ziyade diğer berat sahip-



lerinin getirilmek istendiği anlaşılmak
tadır. Bununla birlikte yörük defterle
rinde Kurt, Saltuk, Gökmen, Kulkal vb. 
göçebe Türkler'e has isimlere rastlan
ması birçoğunun çeribaşı olduğunun açık 

delilidir. XVII. yüzyıl sonlarında bir yörük 
çeribaşısının tayini, yörük tahrircisinin 
lüzum görmesi, teklif ve inhası ile ilgili 
kişinin "ibtida mahiOI olacak zeamet ve 
timarın çeribaşılık şartıyla kendisine tev
cihi" yolundaki dilekçesi üzerine merkez
den yapılmış ve durumdan bölge alay 
beyine bilgi verilmiştir (Gökbilgin, s. 62). 

Bundan, yörük çeribaşılarının daha ön
celeri de aynı şekilde tayin edilmiş ola
bileceği sonucu çıkarılabilir. Sipahi tai
fesinden oldukları için yörük çeribaşıları 
da gerek barış gerekse sefer zamanla
rında maiyetindeki yamaklardan resim 
alırlardı. Rumeli'nin belli bölgelerine da
ğılmış olan yörükler yoğun olarak bu
lundukları yerin adıyla anılırlardı. 

Yörük çeribaşılai"ının sayısı başlangıç
ta fazla değilken XVI. yüzyıl sonlarından 
itibaren artmıştır. Mesela Naldöken yö
rüklerinin çeribaşı sayısı beş iken bu ra
kam 1 S8S'te ona, sekiz yıl sonra yirmi
ye, 1602'de ise kırk ikiye çıkmış, fakat 
1609'da on altıya düşmüştür (Gökbilgin, 
s. 62). Bu durumda çeribaşı bölgeleri de 
zamana ve ihtiyaca göre bölünüp değiş
tirilmiştir. Çeribaşı sayısı arttıkça saha 
küçültülmüş, teşkilat bozuldukça orta
dan kalkmıştır. Yörük defterlerinde çe
ri başıların ikamet ettiği yerler de kay
dedilmiştir. Bu kayıtlardan. çoğunun eş
kinci ve yamaklarının oturduğu köyler
de kalmakla birlikte içlerinde kasaba
larda oturanların da bulunduğu, hatta 
bazı çeribaşıların sorumlu oldukları böl
geden oldukça uzak yerlerde oturduk
ları anlaşılmaktadır. Yörük çeribaşıları
nın emrine verilen yarnakların sayısı böl
gelerine göre değişirdi. Mesela 1602'
de Silistre ve yöresindeki çeribaşıların 

111 yamağı varken Tekfurgölü ve Hır

sova'daki çeribaşıların her birinin sade
ce on sekizer yamağı mevcuttu. Yine ay
nı tarihte Filibe'de bir çeribaşıya yetmiş 
dokuz, diğer bir ine ise yirmi altı yamak 
yazılmıştır. Bu farklılığın, beratlarında 

kayıtlı tirnar geliri miktarlarından kay
naklanmış olduğu söylenebilir. Kanunna
melerde çeribaşıların maiyetindeki ya
makların evli olanlarından her yıl ellişer, 
bekarlarından yirmi beşer akçe alacağı 
kaydedilmiştir. Fakat bu ifadeden aynı 
sayıda yamağa sahip çeribaşıların her 
zaman aynı miktarda para alacağı anla
şılmamalıdır. Nitekim 1 S66'da Filibe ve 

yöresindeki bir çeribaşı 1 OS yamağından 
SOOO akçe alırken Niğbolu ve Şumnu böl
gesinden diğer bir çeribaşı 1 S8S'te 1 00 
yamaktan 266S akçe almaktaydı. Eski
zağra bölgesinden bir çeribaşı 1 S43'te 
doksan bir yamağından 4SOO, Edirne 
yöresine ait diğer biri 1 S8S'te aynı sayı
daki yamaktan 267S, Dobruca'daki biri 
SO ya maktan 1 SOO, Eskizağra ·da aynı 
tarihte bir başka çeribaşı aynı sayıdaki 
yamaktan 22SO akçe alıyordu. Çeribaşı
lar üzerlerine gelir kaydedilen bu resim
leri sefere gitsin gitmesin her yıl tahsil 
ederlerdi. Ancak XVII. yüzyıl sonlarından 
itibaren bu usulün değiştiği anlaşılmak
tadır. Nitekim 1609'da çeribaşılar top
lanan meblağdan sefere gittikleri zaman 
dörder bin, gitmedikleri vakit ikişer bin 
akçe almışlardır. Bu usulün sadece o sı
rada mı uygulandığı ve daha sonra da 
devam edip etmediği belli değildir. 

Tanrıdağı (Karagöz) yörüklerinin de çe
ribaşı sayısı gittikçe artmış, buna bağlı 
olarak çeribaşılık bölgeleri de çoğalmış

tır. Mesela 1 S43'te altı bölgede on çeri
başı vardı. En fazla yamağı olan çeriba
şı Gümülcine'de idi ve bu çeribaşı tek 
başına bölgeden sorumluydu; 1 SS ya
mağından yılda 7020 akçe geliri vardı. 
Otuz yamağıyla en az yamağa sahip çe
ri başının geliri ise 1 SO akçeydi. XVI. yüz
yıl sonlarında on beş bölgeye ayrılan ve 
16.8SS kişiden ibaret olan Karagöz yö
rüklerinin çeribaşı adedi kırk yedi idi. 
Gümülcine, Yenice-i Karasu ve Varna gi
bi yörüklerin yoğun olarak bulunduğu 
yerlerin her birinde üçer dörder çeriba
şı bulunurken yörüklerin seyrek olduğu 
yerlerde bu sayı azalmıştır. Tanrıdağı 

yörük çeribaşılarının yamaklarından al
dığı yıllık vergi gelirleri de Naldöken yö
rüklerininkiler gibi farklıdır. Fakat XVII. 
yüzyılda mevcut ne olursa olsun burada 
da gelirin 4000 akçe ile sabitleştiği gö
rülmektedir. Bundan da artık nöbetli 
eşkincilerin herhangi bir hizmete gön
derilmesine değil, öncekinin iki misli ol
mak ve eşkincilerden de alınmak üzere 
her ocaktan 4000 akçe tahsiline önem 
verildiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama 
da yörük teşkilatının bozulduğunu ve ıs

laha ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 

Rumeli yörüklerinin en fazla bulunduk
ları yer Selanik ve çevresidir. Bu bölge 
yörüklerinin çeribaşı sayısı dokuz yerde 
on üç tanedir. İlk iki yörük taifesine gö
re bu fazlalığın sebebi ocak adedinin 
çokluğundandır (Gökbilgin, s. 78). Olduk
ça seyrek şekilde Üsküp ve İştip arası
na dağılmış olarak yaşayan Ofcabolu yö-
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rüklerinin seksen sekiz ocağına bir çe
ribaşı tayin edilmiştir. Hatta birbirinden 
uzak ve yörüklerin tek tük olarak bulun
duğu dokuz ocak için çeribaşı tahsisine 
lüzum bile görülmemiştir. Aynı şekilde 
sayı bakımından az olan Vize ve Doğu 
Trakya bölgesindeki yörüklerin çeribaşı 
adedi ise başlangıçta dörttü. Sonradan 
bunların da sayısı artmıştır. Rumeli'nin 
önemli yörük grubunu oluşturan ve Fili
be müstesna Karadeniz sahili boyunca 
2SO kilometrelik bir alanda yerleşen Ko
cacık tatar ve yörüklerinin de başlangıç
ta dört çeribaşısı varken bu sayı zaman
la on dokuza çıkmıştır. 

Müsellem statüsünde olan Anadolu'
daki ellici yörükler de ocaklar halinde 
teşkilatlanmıştır. Mesela Manisa yörük
leri kırk sekiz ocağa ayrılmıştı. Bunlar 
da hizmet zamanında çeribaşıları idare
sinde sevkedilirlerdi. Yörüklerle yakla
şık aynı statüde olan ve Rumeli'de bu
lunan tatarlar da çeribaşıların idaresin
deydiler. Kocacık tatarları gibi çok defa 
dahil olduğu yörük grubunun çeribaşısı
na bağlı olan tatarlardan, daha kalabalık 
olarak bulundukları Yanbolu taraflarında 
ayrı çeribaşılar da tayin edilmiştir. 

Eviad-ı Fatlhan Çeribaşısı. XVII. yüzyıl 
başlarından itibaren teşkilatları bozu
lan yörükler ve tatarlar, ll. Viyana Ku
şatması (1683) ile başlayan ve yıllarca 

süren Osmanlı -Avusturya- Rusya savaş
ları sırasında eviad-ı fatihan adıyla ye
niden tahrir edilmişlerdir. Çeribaşılık ye
ni statüde de varlığını ve fonksiyonunu 
korumuştur. Eviad-ı fatihan çeribaşıla
rının başlıca görevi, sorumlu oldukları 

yerlerde asayişi muhafaza etmek ve ver
gi tahsili yapmak, sefer vukuunda ise 
gerekli eşkincileri çıkarıp göndermekti. 
Bu çeribaşılar da kendi zabitlerinin ar
zıyla merkezden tayin edilirlerdi. Elle
rine beratlar, tasarruf etmeleri için de 
uhdelerine zeamet ve tirnarlar verilmiş

tir. Bazı durumlarda birkaç kazanın çe
ribaşılığı birleştirilebilirdi. Mesela Ma
nastır. Pirlepe, Vodina ve Florina'daki ev
lad -ı fatihanın çeribaşısı aynı kişiydi. Ye
niçeri Ocağı'nın ilgasından sonra benze
ri birçok müessese gibi eviad-ı nitlhan 
teşkilatı da değişikliğe uğramış (1828), 

hazırlanan kanunnameye göre zabitleri, 
bu arada çeribaşıları maaşa bağlanmış 
ve her türlü masrafları mukataat hazi
nesinden karşılanmaya başlanmıştır. 

1828 yılı başlarında bütün evlad -ı fati
han çeribaşılarının aldığı ücretin topla
mı 37.447 kuruştu (BA, Cevdet-Asker!, 
nr. ı 15). Görevleri ise kaza veya nahiye 
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müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Eviad-ı 

fatihandan düzenlenen dört taburun her 
birine yine maaşii çeribaşılar tayin edil
miştir. 

Eviad-ı fatlhan çeribaşılığı. S Haziran 
184S tarihinde çıkarılan bir fermanla, 
bağlı olduğu teşkilatın ilgasıyla birlikte 
ortadan kaldırılmıştı r mA, Cevdet- Dahili
ye, nr. 10l. 

Voynuk Çeribaşısı. Başlıca görevleri se
ferde olan ordunun ve devlet adamları
nın atiarına bakmak, Has Ahur ve çayır 
hizmetlerini yerine getirmek olan gayri 
müslim ve genellikle Bulgar asıllı voy
nukların ikinci derecede önemli zabiti
nin unvanı da çeribaşıdır. Kanunname
lerde daha ziyade "voynuk seraskeri" 
olarak geçen bu görevliler sipahi statü
sündeydi ve genellikle müslümanlardan 
tayin edilirlerdi. Bu tayinler büyük veya 
küçük mirahur ağalar tarafından yapı
lırdı. Voynuk çeribaşıları voynuk beyine, 
o da mirahur ağalardan birine bağlıydı. 
Göreve getirilen çeribaşılara voynuklar 
gibi baştina* değil icmalli tirnarlar tev
cih edilirdi. Bu tirnarlar arpalık hükmün
deydi ve geliri oldukça yüksek olan top
raklardı. Mesela Novoberda voynuklarının 
çeribaşısının timarı 89SO akçelikti (İnal
cık, s. 152) Voynuk çeribaşıları bölgele
rindeki voynukları zapturapt altına alır, 

mevsimi gelince yeterli sayıda sefer ve
ya çayır voynuğunu topariayıp atlarıyla 

birlikte istanbul'a götürür. bunları has
sa çayırlarında çalıştırırdı (Uzunça rşılı, 

TTK Belleten, s. 393). Ayrıca bazı vergi
leri toplayıp bağlı olduğu mirahura tes
lim ederdi. Voynuk çeribaşılarının bir baş
ka görevi. kendisine bağlı voynuklar ara
sında suç işleyenleri cezalandırmaktı. 

Ancak bunlar da sipahi çeribaşıları gibi 
hafif cezaları verebilirler. ağır suçların 

cezasını bağlı oldukları sancak beyleri 
uygulardı. Voynuk seraskerlerinin bir 
görevi de defterhaneden verilen voynuk 
tahrir defterlerini saklamak ve işleri bi
tince yerine teslim etmekti. Görevlerini 
yapmayan, eksik yapan veya bir başka 
yolsuzluğu görülen çeribaşılar cezalandı
rılırdı. Bu cezalar çok defa tasarruf et
tikleri dirliğin ellerinden alınması şeklin
de olurdu. Voynuk çeribaşılığı , Has Ahur 
halkından yıllarca hizmet edip emektar 
olmuş kişilere tevcih edilirdi (BA, MD, nr. 
1, s. 5, 41 ; nr. 78, s. 384). Çeribaşılardan 
terfi edenler ise dergah-ı ali müteferri
kası olabilirlerdi. 

Voynuk çeribaşısının geliri sadece ta
sarruf ettiği timara münhasır değildi. 

Emrindeki voynukların nakdi cerimele-
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rının -ki bu 1 S76 yılında SOO akçeydi
tamamı onlara aitti. Ayrıca kızı evlenen 
voynuklar çeribaşıya evlenme vergisi ve
r irlerdi: bad-ı heva ve bazı şarap vergi
leri de onlarındı. 

Statü itibar iyle voynuk çeribaşısından 
sonra primkür ve likatör unvanlı hıristi~ 
yan zabitler gelirdi. Voynuk çeribaşılığı 
bağlı olduğu müessese ile birlikte 1691 
yılında lağvedilmişse de iki yıl sonra tek
rar kurulmuş, fakat bu tarihten itiba
ren büyük toprak kayıplarına paralel ola
rak voynuk teşkilatı da önemini kaybet
miş, nihayet 1878 yılında tarihe karış
mıştır. 

Eyalet askeri statüsündeki akıncıların 
çeribaşılarına ise daha ziyade toyca (ta
viçe) denirdi. Kıdemli ve fedakar akıncı
lardan seçilen akıncı çeribaşılarının baş
lıca görevi beylerinin emirlerini akıncı

lara bildirmek ve onları sefere hazırla
maktı (bk. AKINCI). 
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ÇERKEŞİ MUSTAFA EFENDi 

(ö. 1229 / 1814) 

Halvetiyye- Şabaniyye tarikatının 
Çerkeşiyye kolunun kurucusu. 

_j 

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde doğdu . 

Kaynaklarda doğum tarihi ve hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Ölüm tarihiyle 
ilgili bilgiler de farklıdır. Hüseyin Vassaf, 
"Oldu şeyh vasıl-ı canan yahü" mısraın ı 

kaydederek 1224 (1809) tarihini verir 
(Sefine, IV, 56). Sadık Vicdani ise kaynak 
göstermeden 1229'da (1814) öldüğünü 
belirtir. Son zamanlarda yapılan bir araş
tırmada Sadık Vicdani' nin verdiği tarih 
doğrulanmış bulunmaktadır. Bu araştır
mada, Çerkeşi'nin müridi olduğu tesbit 
edilen Akif Paşa'nın bir manzumesinden 
hareketle şeyhin doğum ve ölüm tarih
leri belirlenmiştir (Azamat, s. 330). Akif 
Paşa bu manzumesinde şeyhinin yet
miş üç yaşında öldüğünü söyler ve tarih 
olarak, "HO deyip firdevs-i vasla erdi pi
rim Mustafa" mısraını kaydeder. Bu ınıs
radan şeyhin 1229'da vefat ettiği ve yet
miş üç yıl yaşadığına göre 11 S6'da ( 1743) 

doğduğu anlaşılmaktadır. Şeyhin türbe
si Çerkeş'te kendi adıyla anılan caminin 
içindedir. 

Çerkeşi Mustafa Efendi. Safranbolu'
ya bağlı büyükçe bir köy olan Zora· da 
yetişen Halveti- Şabani şeyhlerinden Şeyh 
Mehmed Efendi'ye intisap etmiş ve on
dan hilafet almıştır. Baş tarafında, ule
ma ile tar ikat mensupları arasındaki ih
tilafın mahiyeti ve çözüm yolları hakkın
da devrin padişahı tarafından yöneltilen 
sorulara cevap olarak kaleme alındığı 

kaydedileri Risô.le fi tahkiki't-tasavvuf 
adlı birkaç sayfalık Türkçe risalesinden 
Çerkeşi Mustafa Efendi'nin şöhretinin 

İstanbul'da saraya kadar ulaşmış oldu
ğu anlaşılmaktadır. Risalede adı geçme
mekle birlikte söz konusu padişah muh
temelen IL Mahmud'dur. Nitekim bazı 

Cerkeşi 

Mustafa 
Efendi 'nin 

kendi 
unvanı ile 

adlandırı lan 

Pir-i sa ni 
camii'nin 

içindeki 
sandukası · 

Çerkeş 1 
Çankırı 


