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Hal ve tî on üç, Kådirî el li ye di, Mev levî beş, 

Nak şî alt mış beş, Rifâî otuz beş, Sa‘dî yir-

mi üç, Si nâ nî üç, Sün bülî yir mi üç, Şa‘bânî 

yir mi beş, Şâzelî üç, Uşşâk¢ dört ol mak 

üze re top lam 305 de ğil 307 tek ke bu lun-

makta dır. 3. Huk†k-ı Ve led (İs tan bul 
1318). Eser de ço cuk lar la il gi li âyet ve ha-

dis ler, ço cuk doğ du ğun da ya pı la cak iş ler, 

akîka, em zir me, ço cu ğa gü zel isim ko nul-

ma sı, sün net et tir me, ev len dir me, ço cu ğa 

gü zel ter bi ye ver me, tah sil yap tır ma gi bi 

ko nu lar ele alın mış tır. 4. Ta‘rîfü’l-Hitân 

(İs tan bul 1318). Bu eser de de sün net ol-

ma nın Kur’an ve ha dis ler de ki da ya nak la rı, 

İslâm âlim le ri nin bu ko nu da ki gö rüş le ri, 

sün net ol ma nın ya şı, pey gam ber le rin sün-

net li doğ ma sı gi bi ko nu la ra de ği nil mek-

te dir. 5. Risâle-i Akîka (İs tan bul 1319). 
Ban dır ma lızâde’nin kay nak lar da ay rı ca 

Mec mau’l-beyân, Kavâidü’l-Kur’ân, 

Ter cü me-i İhlâs-ı Şerîf, Genç le re Eim-

me-i İsnâ Aşe re, Men kı be-i Ev liyâ-i 

İs tan bul, Yâdigâr-ı Tuh fe tü’l-Furkån, 

Yâ di gâr-ı Cihân Mes le kü’l-ihvân, Ha-

dî ka tü’l-esâmî, Hasâisü İhlâs-ı Şerîf, 

Me nâ biu’l-hi kem fî vas fı Ne biy yi ek-

rem ad lı eser le ri nin bu lun du ğu kay de dil-

mek te dir.
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ÿMeh met Ünal

ya nın da baş la dı, da ha son ra Üs kü dar’da 

Fıs tık lı Mek te bi’nde Şey hül hattâtîn Ho ca 

Sab ri Efen di’den ders al dı. Üs kü dar Pa şa-

ka pı sı Rüş di ye si ve Top ta şı As kerî Rüş di-

ye si’nden me zun ol du. Bu yıl lar da am ca sı 

Şeyh Meh med Fah red din Efen di’ye in ti sap 

et ti, onun ölü mü nün ar dın dan 1898’de 

ba ba sın dan icâzet al dı. Ev kåf-ı Hümâyun 

Nezâre ti’nde me mur ola rak ça lış ma-

ya baş la dı. Cihât İda re si kâtip li ğin den 

1909’da emek li ye ay rıl dı. Ar dın dan Ban-

dır ma lızâde Tek ke si pos tu na otur du. Üs-

kü dar’da ve fat eden Ban dır ma lızâde’nin 

kab ri nin tek ke den Çi çek çi Ca mii’nin av lu-

su na nak le di len me zar lar ara sın da bu lun-

du ğu tah min edil mek te dir. Cel vetî-Bek-

taşî şey hi şa ir Yu suf Fa hir (Ata er) Ba ba (ö. 
1967) Ah med Mü nib Efen di’nin oğ lu dur.

Eser le ri. 1. Mir’âtü’t-tu ruk (İs tan bul 
1306). Ku ru luş ta ri hi ne gö re Kådi riy ye 

ve Rifâiy ye’den baş la ya rak Hâşi miy ye’ye 

ka dar yir mi do kuz ta ri ka tın pîri hak kın da 

kı sa bil gi ler içer mek te dir. 2. Mecmûa-i 

Te kâ yâ (İs tan bul 1307). Tek ke mec mu ası 

ala nın da ya zı lan eser ler ara sın da önem li 

bir ye re sa hip tir. Mec mu ada İs tan bul’da 

mev cut tek ke ler âyin gün le ri ne gö re tas-

nif edil miş, her tek ke nin adı, sem ti, ait 

ol du ğu ta ri kat, o za man ki şey hi zik re dil-

miş, son du ru mu ve var sa di ğer adı belir-

til miş tir. Ese rin mülâha za lar kıs mın da 

son dö nem tek ke le ri ve ta ri kat la rı hak-

kın da önem li bil gi ler var dır. Ki tap ta âyi ni 

cu ma gü nü olan tek ke sa yı sı alt mış beş, 

cu mar te si yir mi beş, pa zar kırk bir, pa zar-

te si otuz, sa lı otuz do kuz, çar şam ba otuz 

se kiz ve per şem be sek sen üç ola rak ve ril-

mek te dir. Ay rı ca eser de be lir til di ği üze re 

305 tek ke ta nı tı lıp dö kü mü ya pıl mış tır. 

Bu na gö re ese rin ya yım lan dı ğı ta rih te İs-

tan bul’da Bay ra mî dört, Be devî se kiz, Cel-

vetî yir mi iki, Cerrâhî on dört, Gül şenî üç, 
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Alem dar Çeş me si üze rin de şa ir Ma raş lı 

Meh med Maz har Fev zi ta ra fın dan ya zı lan 

uzun bir Os man lı kitâbe si bu lun mak ta dır. 

Bu kitâbe ile di ğer Os man lı kitâbe le ri Pe-

tar Mi ja tev (1954 ve 1962) ve A. Za jacz-

kows ki (1963) ta ra fın dan ya yım lan mış tır. 

Es ki den Ga ga uz ve müs lü man la rın bir lik te 

ya şa dı ğı bir köy olan Ka var na’da XVI. yüz-

yı la ait bir Os man lı ha ma mı res to re edi lip 

kül tür ese ri ola rak ko run mak ta dır. Sa hil 

şe ri din de yer alan }ab la kö yün de ise 1856-

1857 yı lı na ait, üze rin de I. Ab dül me cid’in 

tuğ ra sı nı ta şı yan bir Os man lı fe ne ri var dır. 

Bal çık şi ir ve bi yog ra fi eser le ri nin ya nı sı ra, 

III. Mus ta fa’nın sal ta na tı nın (1757-1774) 
son al tı yı lın da mey da na ge len olay la rı 

an lat tı ğı Züb de tü’l-vâkıât ad lı bir eser 

yaz mış olan XVI II. yüz yıl Os man lı âlim ve 

şa iri Hü se yin Râmiz Efen di’nin de mem-

le ke ti dir.
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Mecmûa-i Tekâyâ adlý eseriyle tanýnan
Celvetî-Hâþimî þeyhi.˜ ™

Üs kü dar’da Ban dır ma lızâde Tek kesi’nde 

doğ du. Cel ve tiy ye’nin Hâşi miy ye ko lu nun 

pîri Hâşim Ba ba’nın to ru nu dur. Ba ba sı 

adı ge çen tek ke nin şey hi Kü çük Meh med 

Ga lib Efen di, an ne si Emi ne Ha nım’ dır. 

Ah med Mü nib ilk eği ti mi ne ba ba sı nın 


