ERZURu~ı'DA HÜSEVNİvE ZA"iVESi V_.\KFI VE BAZI

BELGELER
Doç.Or.S.Selçuk CÜNAY r)
Biliııdi~

üzere Osmanlı Devletinin elirn ve ietimai
yapı sında taıi katı er ve taıi kat faaliyetl erini rı icra edi! diği tekke
ve zayiyelerin ünemli bir yeri. '/anlırC). A.naclolu'nun önemli
şehirlerinden biri olan Erzunmı da bu tür faaliyetlerin büyük
ın~rkezleıinekn bitl::;t olmak dunmlııIlu k(ırumuştur. Nitekim
resitu kayıthr 19. asrın sonl:ırına doğru (1892) şehircldG tekke
adeelinin 1Ye yakl aştı.ğıru tesbi t etnu şlerdire).
Erzurum'da faaliyet gösteren zayiyelerden biıisi de
"Hüseyniye" aehyla arulan teh.')'edir. Kun.ıcusu Hüseyin Ruhi
Efendi'ye izafetle bu isimle urulan zaviye Has an-ı Bastı
Mahallesinde bulunmaktaydı. Ancak Hüseyin Ruhi Efen~i'nin
za'viyeyı hangi tarihte faaliyete geçirdiğini bil emiyot1lz. Bununl a
beraber ekrgUhın baş1<uıgıçta bu zalın ayru mahalledeki evinJe
kurul dU,ğunu gÖtÜY0r\.IZ(3).
Kadiıi Tarikatine mensup olan HÜ:'ieyin Ruhi Efendi 1895
senesinde Aksarav'da vefat etmiştir. Ancak vefatından bir
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hakkında bakınız:
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T~k.k~ MÜnascb~tleri.

!st.l984·Bcmard L;:..vis,:\lodcm Türkiye'nin D(i~u~u. Ankar::ı ıı:r'O.sAon-~o~.

Hasan KüÇllk. O~maı:ılı Dcvktiru T:ınh :')ID.ncmıc Çıkanın Kuvvetlerden Bui
Tarikatler ve Türkİye rıcrinekki :-'Iüsbct Tc~irkri. t~t.l9S0.3.1J5·209.
2) S:ı1n:ımc.i Vi1:ıyct-j Erıunım. l310,~ 1~8.
3) :\IdllTIct ~uHct. TJlmçc-1 ErDlI1Ull. İst.IJJ7"'.!l5.
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müddet önce HOseynıye Zaviyesin.in zaviyedrıril.ğ1ru T(1kadı
İsmail Efendiye bıraktı ,ğı nı biliyoıuz 4,
Hüseyniye zayiyesi nin ve buna ek ol <ırak Ji~cr zavi yel ~r
hakkında dimizdek.! bil,gıkr Tl..1K.adi İ::inıaıl Efendi ve ll~U E~;rd
Efendi'ye mt bel.gekre dayarumıktadıl".
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Erzurum'da Özbek Köyü Z<'l\lyeIeıinde zaviyedarlık ~öreyıerini
deruhte ettiği y1.ne adı geçen bdgeden anlaşılmaktadır. Özdlikle
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vaziföi de tmilll Efendi'nin bu mükeııet1yetl~ıi arasındaydı.
Ancak ayın belgede I-Iü~çyruye DCl'gahının vakı t1 ar ;.:;Içdine
kayıtlı \)lma<..!ığı ve bu hıı~u::;ta bir kavda ra~;(I::Ulmadl~ da
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