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TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE VE SONRASINDA
VEFAİ TARİKATI (VEFAİYYE)
(TÜRKİYE POPÜLER TASAWUFTARİHİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM) 1
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Giriş

Sosyal tarihçilik açısından bakıldığında, Tür kiye tarihinin Selçuklu ve
dönemlerindeki tasavvuf düşüncesi ve hareketlerinin bugüne kadar yeterince biliniyor sanılan, veya daha önce dikkati çekmemiş pek çok
konu ve meselesinin aslında pek de iyi bilinmediği veya hiç bilinmediği
görülür. Bu çerçevede tarikatl arın sırf bir tasavvufi teşekkül ol mayıp
dönemlerinin yalnız dini değil, siyasal, sosyal ve kültürel hayaunda önemli
roller icra ettikleri, hatta bazılarının bizzat baş rolü oynadıkları dikkati
çekmekte gecikmez. Selçuklu ve Osmanlı dön emleri_n de de bazı tarikatların, bir takım sebeplerle diğerlerine nazaran bu yönleriyle ön e çıktıkları
bir gerçektir. İşte Vefai tarikatı bunların en eskisidir ve h er iki dönemde
de önemll bir rol oyrıamıştır2 •
Osmanlı

1
Bu yazı, Mesogeios, 25-26 (2005), pp. 209-248'de İngilizce olarak yayınlanan makalenin
Türkçe versiyonudur.
Kısaltmalar:

BOA= Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
EJ1•2= Encyclopedie de J'lslam, 1. ve 2. bs.
İA= İsliim Ansiklopedisi
TDVİA= Türkiye Diyanet Vakii İsliim Ansiklopedisi.
VD= Vak.ıilar Dergisi,

ZDMG= Zeitschrift der Deııtsclıen Morgenlandischen Gesellschaft.
dönemindeki rolü vaktiyle ilk defa tarafı mızdan yapılan bir çalışmada bahis konusu edilmiş ve Osmanlı dönemi ile bağlantısına dikkat çekilmişti (bk. Bab;üler İsyanı, Dergiih
Yay .. İstanbul 1980, ss.95-100; :ayrıca bk. Lı reı•olte de Baba Resul ou la Formation de
l'Heterodoxie Musulmane en Aııatolie au X.IIIe Siecle, Publ. de la Societe Turque d'Histoire,
Ankara 1989, pp. 53-56. Mesele bu kitabın geliştirilmiş 2. ve 3. Türkçe baskılannda daha geniş
olarak ele alınmıştır: bk. Bab;üler İsyanı: Aleılİliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Aııadolıı'da İsliim
Türk Heterodoksisinin Teşekktilü, Dergah Yayınlan , İstanbul 1996, 2. bs ss. 101-105.; 3. bs., ss.
110-115. Ayrıca bk. A. Yaşar Ocak, "Ebu'l-Vefii", TDVİA
2 Selçuklu
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Vefai tarikatının mahiyeti, Anadolu topraklarına girişi ve buradaki
mevcudiyetinin tarihsel gelişim seyri ve nihayet sözünü ettiğimiz rolü,
yakın zamana kadar ne tasavvuf tarihi ile uğraşan ların, ne de Selçuklu ve
Osmanlı tarihçilerinin dikkatini çekti. M. Fuat Köprülü'nün de bu meseleye eğilmediği görülür. Sadece Abdülbaki Gölpınarlı önce eski bir kitabında XIV. yüzyıl mutasawıf şairi Aşık Paşa'nın Vefai olduğunu belirtıniş3, daha sonra Yunus Emre hakkındaki bir kitabında da Baba İlyas ve
Rum Abdallan'nın Vefüi olduklarına kısa bir değinmede bulunduktan
sonra, Türkçe menakıbnameden . Ebu'l-Vefa'nın hayat hikayesini
özetlemiştir' 1 • 1980'lere kadar ilgili literatürde bu hususta herhangi bir
yayına rastlanmaması da ilginçtir. Oysa Osmanlı devletinin ku_ruluş
dönemini anlatan Osmanlı kı·oniklerinde Geyikli Baba gibi Rum Abdallan 'ndan bahsedilirken, bunlardan bazılarının bu tarikatın müntesibi olduklarına dair kendi ağızlarından nakiller yer almaktaydı 5 • Hatta
A.şıkpaşazade kitabının giıişinde kendini tanıtırken tasavvufi silsilesini
açıkça bu tarikata, yani Veraiyye'ye bağlıyordu 6 . Son yıllarda Halil İnalcık
da Vefai tarikatı meselesine Aşıkpaşazade tarihiyle ilgili bir makalesinde
temas etmiş ve özellikle Aşıkpaşazade, Edebalı, Seyyid Velayet ve Veffil tarikatı bağlantısı üzeıinde durmuşrur7 •

Kanaatimizce Vefüi tarikatının bu dikkatten kaçışının sebebi, adı
geçen tarikatın yeterince tanınmaması, Anadolu'daki varlığının farkına
varılam amış, varı lsa bile önemsenmemiş olması, dolayısıyla Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde oynadığı rolün kavranamamasıydı. İşt&'bu makalenin amacı, bu p ek bilinmeyen tarikatı bir problematik olarak gündeme
getirmek ve böylece tartışılmasına bir başlangıç sunmaktan ibarettir. Ancak daha evvel, bu mesele ile ilgili temel kaynak olması hasebiyle, bu tari:~ A. Gölpımırlı,Yııııııs ile Aşık Paş,1 ı·e Yııııııs'ıın Bauııiliği, Kenan Basımeıi, İstanbul 1941. s.

8.
1 Bk. A. Gölpımırlı, Yıınııs Emre ı·e T;ıs;ı111ıf. Remzi Kiıabevi, İsıanbul 1961, ss. 47-49.
Göl pınarlı bu kadarla yetinmiş Ye Veflii ı:arikauıun öneminden bahsetmemiştir. Öyle görünüyor
ki, o asıl orijiııal Arapça menakıbmimeyi görme imkiinıııa ela ulaşamamışnr.
; Bu metinler aşağıda l'erilecektir.
ı; Bk. Aşıkp;ışazadc T:ırilıi s. 1; krş. Friedrich Giese, Die Alcosına.nischen Anonymen Taıwilı
i Al-i Osm:ın. Breslau 1922. s. 3.
7 Bk "How to read Ashik Pasha-ziide's hisıory?', Swdies in Otıoman History in Honoıır of
Professor \!. L. Meıı:ıge. ed. Colin Heywood-Colin lmber. The !sis Press. lsı:anbul 1994. ss. 139156. Aynı nrnkale şurada da yayımlaıımışnr: .Essays in Ouom:ııı Hiscoıy. Eren Yay .. İstanbul 1998,
ss. 31-54. H. lmılcık bu makalesinde Şeyh Veffi'nın kurucusu olduğu Veffiiyye ile Tiicu'l-Ariliıı
Seyyid Ebu'l-Vefii'nın kurucusu olduğu Vef.üyye'yi kanşurmışur.
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katın

kurucusu olan Seyyid Ebu'l-Vefii'nın
menfil<.ıbnamesinden kısaca bahsetmek gerekiyor.
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hayatını

konu alan

Tezkiretu'l-Muttakin ve Tabsıratu'l-Muktedin yahut
Menakıbu Tfıci'l-Arifin Seyyid Ebi'l-Veffı
Aşağıda kendisinden bahsedilecek olup, bazan XV. yüzyılda yaşamış
Ebu'l-Vefii el-Harezmi ile kanştırılan 8 , Vefai tarikatının kurucusu Tactı'l
Arifin Seyyid Ebu'l-Vefü el-Bağdadi (öl. 501/1107) hakkında ana bilgi
kaynağı, Tezkiretıı'l-Muttakin ıre Tabsıratıı'l-Mııktedin (veya Meniikıbıı
Tiici'l-Arifin Seyyid Ebi'J-Veffı) adını taşıyan Arapça bir menfil<.ıbnamedir.
Yazarı, Şihabu'd-Dln Ebu'l-Hüda Ahmed b. Abdi'l-Mün'im eş-Şebrisi elVasıti adında, XIV. yüzyılda yaşamış bir Vefai şeyhidir. El-Vasıti eserini
773(137l)'te yazmaya başlamış, 777 Ramazan'ının başında (1376 Ocak
başlan) tamamlamıştır. Carl Brockelmann'ın eserinde kaydedilen bu
menakıbnameden!', ilk önce Franz Babinger ve Hans Joachim Kissling
bahseunişlerdir 10 • Daha sonra Alya K.rupp bizzat Arapça orijinal versiyonu
üzerinde çalışmıştır 11 •

Halen iki cilt halinde mevcut Arapça yazma nüsha 12 , toplam 183 varaktan müteşekkil olup her sayfada 29 satır bulunmaktadır ve 878/147374'te muhtemelen -artık mevcut olmayan- orijinal nüshasından istinsah
edil_miştir. Yazar eserini, içlerinde kroniklerin de bulunduğu diğer bazı
kaynaklar arasında özellikle
1- Kitabıı Deı1lıa(Ravza)ti

Uli's-Saffı

2- Delilii'J-Kaıi li'scıfli' miıı

fi Meniikıbi's-Seyyid Ebi'l-Veffı,

Meniikıbi's-Seyyid Ebi'l-Veffı,

3- Ünsii'l-Miirfdiıı el-Viisılin li-Meniikıbi's-Seyyid Tiici'l-Arifin,
11 Ebu'l·Vefıi

el-Harezmi'ye dair msl.bk. Llmii Çelebi, Teı·ceme-i Nefelıii.tıl'J-Üns, İstanbul
Han Hidayet. Mecma'11'J-Fıısalııi, Tahrnıı 1295 şh., II, 5-Q.
\ı Gesclıiclıte des Arnbiscl1en Litcer.ıtıır, Suppl. Band 2, 1949, s.999.
10
F. Babinger, "Asyq-pasas Gharib-name", Aııfsiirze ıınd ablıandlıınge11 zıır Gesclıiclııe
Sııdosceııropes 11nd der Lerıırıte, ed. Dr. Rudolf Trofenik, München 1966, il, 8; HJ. Kissling,
"Schejh Seyyid Vilayet (1451-1522) und sein angebliches Menaqibname". ZDMG, 113 (1964), ss.
62-08.
11
Çok önemli bir ı.akım bilgiler ihth-ıı eden bu menakıbniime, Babinger ve Kissling'in
kayıtlarına rağmen 1970'lere kadar dikkati pek çekmemişti. Alya Krupp bu menakıbname
üzerinde çalışarak Seyyid Ebu'l-Veffi'ııın biyografisine dair bir inceleme yayımlamıştır: Scııdien
zum Menii.qybname des Abıı 1-Wafli. München 1976.
12 Bk. Bibi. Nationale, de Slaııe, Ara, 2036, 2 cilt

1270, s. 490;
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4- 'Tetvicu's-Sadati'ş-Şureia bi-Mena.kıbi's-Seyyid Taci'l-AriEn Ebi'J-Veia,
5- Fahrıı Zeyni'l:Abidin bi-Sırati's-Seyyid Taci'l-Anfin,
6- Muiıw'r-Rişıkin fi Mena.kıb'i Taci'l-Ari1In

gibi, daha önce yazılmış Ebu'l-Vefü menakıbnamelerinden yararlanarak kaleme alm ıştır. Bunların biri hariç, neredeyse hemen tamamına
yakını bugün kaybolduğu için, el-Vasıti'nin eseri önem kazanmaktadır. Bu
itibarla esei, yalnız Ebu'l-Vefü'nın biyografisi açısından değil, aynı zamanda Vefai tarikaonın kuruluş ve gelişmesini anlamak açısından da çok
önemli _görünmekte, hatta kanaatimizce oldukça güvenilir, gerçekçi bir tari~st,:l. çizgiye ocurmaktadır 13 • Hatta onu bu açıdan Osmanlı döneminde
Küçuk Abdal'ın -her ne kadar yazarı onun gibi doğrudan şeyhinin yanında
bi.ıiunmamış olsa da- kaleme aldığı (XV. yüzyıl) Velayetname-i Oanan Baba
ile kıyaslayabilirizM. Menkabe motifleri hariç, eser~eki şahıs kadrosunu
teşkil ed·en kişiler, mekanlar, olaylar, hemen bütünüyle gerçektir. Bu itibarla üzerinde analitik bir çalışma yapmağa değer niteliktedir, fakat bunun yeri bu makale değildir.

Tacu'l-Ariiin Seyyid Ebu1-Vefa el-Bağdadi
Menak.ıbnamesine göre, Tacu'l-Arifin Seyyid Ebu'l-Vefü'nın asıl adı
Muhammed b. Muhammed'dir. Menakıbnamesi kesin bir şekilde, doğum
tarihini 12 Recep 417 /29 Ağustos 1026, ölüm tarihini ise 20 ReJ>iulevvel
501/8 Kasım 1107 olarak veriyor 15• Buradaki rivayete göre babası Seyyid
Muhammed'in ataları, İmam Zeyne'l-Abidin sülalesine mensuptur1G. Seyyid Muhammed l rak'ta Zabala'da ikamet etmekte iken, bir ara seyyidlerin
takibata uğraması üzerine buradan kaçıp Kusan'da Benu Nercis isimli bir
Kürt kabilesine sığınmış ve burada bir Kürt kızıyla da evlenmiştir. İşte
Ebu'l-Vefü bu evlilikten doğmuştur 17 • Ama bu hikaye önemli bir problemi
de beraberinde getirmektedir: Eğer Ebu'l-Vefü gerçekten İmam Zeyne'l-

Eser hakkında daha geniş bilgi için bk. Krupp, a.g.e., ss.f>.18, 19-25.
Bu velayetniimenin tarihsel açıdan analiz ve değerlendirilmesi için bk. Halil İnalcık,
"Dervish and Sultan: An analysis of ı.he Otman Baba Vılayeınıimesı", The Middle East and ehe
B;ıJk;ıns under ehe Ouomıın Empire: Essays on Economy and Sodety, Indiana Univ. Bloomington 1993, ss. 19-36.
15 Bk. cl·Viisıô, 1, 5a, 6.
IG Ag.e., il, 85b.
13

1'1

ı1Ag.e.,
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Abidin sülalesine mensup ise, baba tarafından Arap, ancak annesi tarafından Kürt olduğu kabul edilmelidir. Bu itibarla Ebu'l-Veta yarı Arap
yarı Kürt sayılmalıdır 18 • Biz daha önce başka bir çalışmamızda, şeyhin tarikaonın Türkmenler arasında yaygın ve öneinli halifelerinden bazılarının
. Türk olmasına ve ortaçağ Arap kroniklerinin zaman zaman Ekrad kelimesini, emik kökenlerini ayırmadan -muhtemelen çoğunluğu Kürtler teşkil
ettiği için olabilir- Anadolu, Suriye ye l rak'taki bütün konar-göçerler için
kullandıklarına bakarak, onun bir ihtimalle Türk kökenli de olabileceğini
yazmışokrn.
Kaynakların belirttiğine göre, ilk tahsilini Bağdad'da tamamlayarak
Buhara'ya gitmiş ve orada dini ilimleri öğrendikten sonra tekrar Bağdad'a
döner~k Şeyh Ebu Muhammed Abdillah b. Talha eş-Şunbuki'nin hizmetine girmek suretiyle tasavvufa intisab etmiştir. Zaten el-Vasıti"nin anlatuğına göre, "Ebu'l-Vefli" lakabını da, kendisine bu şeyh vermiştir20 • Bir
başka sufi kaynağı, Muhammed b. es-Serrac el-Kureşi (öl. 1347) 'nin
Tiiffiihıı 'l-Ervah'ı, onun bu lakapla lrak'ta anılan ilk kişi olduğunu

yazıyor21 •

18 Ebu'l-Veffi'nın şu veya bu şekilde Kürt soyundan olması, 1990'1ı yıllardan itibaren
Türkiye'de Kürtçülük akı~larını savunan bir kesim tarafından sürekli bir şekilde spekülasyon
konusu yapılmağa başlanmış ve halen de sürmektedir. Bu konuda msl. bk. Cemşid Bender,
Kürt Tarilıi ı•e Uygarlığı, Kaynak Yay., İstanbul 1991, ss. 94-97; aynı yazar, Kürt Uygarlığında
Aleııilik, Kaynak Yay., İstanbul 1991, ss. 78-79.
19 Bk. Ocak, Babailer İsyanı. 1. bs.(1980). s. 98.
20 Bk. el-Vasıti, 1, 4b,8b; il, 86a-88b, Şeyh Şunbuki hakkında bk. :ı.g.e.• 1, 6b.
21 Muhammed b. es-Serrac el-Kureşi, Tıilliilıu'l-Enruı ı·e Mifıalııı'l-Erbfılı, Berlin SLmusbibliothek, katalog W. Ahlwardt, nr. 8794. \'. 24b. XN. yüzyılın ilk yarısına ait olup dönemin Amıdo
lu'sunda. yaşamış San Saluk ve B<ın1k Baba gibi bazı meşhur sufilerinin biyografi ve menkabelerini de ihtiva eden. ancak bugüne kadar bilinmeyen ve dolayısıyla kullaıulmayan, bu çok mühim
sufi kaynağının bulunuşuyla ilgili ilginç ve tuhaf bir hikayesi vardır. Bu eseri birbirlerinden habersiz olarak ilk keşfeden ve kullanan iki kişiden biri, sanat tarihçisi Machiel Kici, diğeri ise genç
Suüdi meslektaŞıınız Ebu'l-Fazl Muhammed b. Abdillah el-Kônevi'dir. Kiel "Sarı Saltuk: Pioner
des Islam auf dem Balkan im 13. Jahrhundert" (Aleıiler/Aleıiıen: Kimlik ı•e Tarilı/ldenıiiit
und Geschiclııe, ed. İsmail Engin-Erh:ırd Franz, Deutches Orient Institut, Hamburg
2000,band 1, ss. 253-286.) isimli makalesinde bu eserin Berlin nüshasııu kullanmışur. Ebu'l-Fazl
Muhammed ise aynı eserin Princeton nüshasını Kalenderiler'e dair yayımladığı es-Sıifiyyeıu'l
Kalenderiyye: T:irihuba ı·e Fen'ii Şeyhi'l-İslam İbn Teymiyyete Filıa (Beyruc 1423-2002, ss. 208214) adlı kitabında hem uzun uzun ıarutmış hem de geniş ölçüde kullanmışur. Ebu'l-Fazl Konya'da bulunduğu sırada bu kitaptan Mikiiil Bayram'a söz euniş \'e eserin kütüphane referanslarını ,·ermiştir. Mikail Bayram ise, eseri "Türkiye Selçuklularına Dair Yeni Bir Kaynak" (Name-i
Aşina. yıl 4, sayı 2 (Yaz 2002), ss.53-66) isimli bir makalede kendi keşfi imiş gibi tanıtmışor. Biz burada Sayın Ebu'l-Fazl'ın lutfettiği Berliıı nüshasının fotokopisini kullandık.
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Kaynaklarımıza bakılırsa,

Ebu'l-Vefft, devrinde lrak'ta çok büyük bir
en ileri gelen şeyhleri nden sayılmaya
başlamıştı 22 •
yukarıda el-Vasıti'nin kaynakları arasında sayılan Ebu'lVefü menakıbnarnelerinin sayıca çokluğu da bunu gösteriyor. El-Vasıti',
şeyhin fıkha dair bir risalesiyle, tasavvufa ait Huliisatıı't-Tevhid adında bir
eserinden bahsetmektedir2:i.
ün

kazanmış

ve
Zaten

zamanının

Ebu'l-Vefü'nın aşağı yukarı bütün sosyal tabakalara mensup birçok
müridi olmuştu. Es-Serrac onun o devirde İslam'ın önde gelenlerinden
(min a'Jami'l-İslam) olup sayısız müridinin bulunduğunu, Irak şeyhlerinin
söylediğine göre onun aleminin altındaki mi.iridler içinde on yedi sultanın
da yer aldığını (Eıme tahte alemihi min miiridilıi seb'ate aşere Sultiiııen)
kaydediyor2·1• Nitekim el-Vasıti de, Abbasi halifesi el-Kaim bi-Emri'llah'ın
(1031-1075), şeyhin gittikçe büyüyen şöhretinden korkup belki de hilafet
makamına karşı bir harekete girişmesinden endişe .ettiğini yazıyor2". Ona
göre, halife bu korkunun sevkiyle, sapık inançlar yaydığı iddiasiyla kendisini saraya çağırup devrin ulemasının huzurunda imtihana tabi tutmuştu.
Fakat Seyyid, bütün sorulara uygun cevaplar vererek hazırlanan tuzağa
düşmemişti. Böylece aleyhine çıkartılan dedikoduların ası lsızlığını da ortaya koymuş oluyorduw. Bu kayıtlan mübalağalı kabul etsek bile, Ebu'lVefü'nın zamanında Irak'ta çok ünlü, yüksek prestij sahibi bir şeyh
olduğuna şüphe yoktur.
El-Vasıti kitabında

her ne kadar Ebu'l-Vefft'yı belirtilen türden ithamlar
müdafaa etmek amacını güdüyorsa da, eserdeki diğer pasajlar,
gerçekte onun Ehl-i Sünnet çizgisine çok sıkı uyan bir şeyh olmadığı, yahut
ta ke ndisi bu çizgiye sadık kalsa bile, çok kalabalık olan müritlerinin hiç
olmazsa önemli bir kısmının bu çizginin dışında olduğu intıbaım kuvvetlendirecek niteliktedir. Bu konumuyla o, tıpkı Kanuni Sultan Süleyman
karşısında

~

·

İşte bu kaynakta da Ebu'l-Vel:ı hakkında uzunca bir pasaj bulunmaktadır. Eser eleserinden yaklaşık bir onız yıl kadar önce yazılmış olması bakıırundan da önemlidir.
22
Bk. Abdu'l-Vahlıab eş-Şa'riini. eı-Tabak.iııı'l-Kiibrıi, Kahire 1360, I, 107; Muhammed elGazzi. el-l{cı1ikibıı's-S;iire fi ;i'yaııi'l-Mieıi'J-Aşire, nşr. C. S. Cebbur, Beyrut, 1945, I, 127; Haririzade
Kemale'd-Din, Tiby;inıı Vesıiili'J-H;ıJ;ayık, Süleymaniye (Fatih) Kıp .. nr. 432, III, 22Ia-225b.;
İbrahim Rifat Paşa, Mfr':iw'J-H;mımcyn, Kahire 1334. Ill, 134-136.
2
~ El-Vasıü, !I, 85b. Ebu'l-Vefi\'nın hayııu hakkında daha geniş bilgi için Krupp'un makalesine bakılabilir.
21
' Bk. es-Serme, Tııffiilw'l-En7ilı, v. 24a.
25
El-Viisıü, I, 45b.
-')f'Ag.c.. ayııı ye rde.
Vasıü'nin
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zamanındaki ünlü Halveti şeyhi İbrahim Gülşeni (öl. 1534)'ye benzemek-

tedir. O da müridlerinin Ehl-i Sünnet dışı da,Tanış ve hareketleri dolayısıyla İstanbul'a çağrılmış, sarayda Osmanlı sultanının huzurunda
ulema tarafından sıkı bir sorgulamaya tabi tutulmuş, fakat bunu başarıyla
atlacmışu 27 •
Menakıbnamedeki

ilgi çekici bir anekdot, Ebu ' l-Vefü'nın müridleri
söylentilerin yaygın olduğunu doğruluyor. Buna göre, bir
gün halife hizmetkarlardan biriyle şeyhe bir mektup ve bir şarap kadehi
gönderir. Mektubu alan şeyh, onu açmadan önce kadehin göndetilişinin
sebebini sorar. Hizmetkar mektubu açıp okumasını, cevabın orada yazılı
bulunquğunu söyler. Şeyh mektubu açar ve şu satırlarla karşılaşır: "Huzıı
nwda kadın t e erkeklerin bir araya toplayarak ayin yapuğm zamanlarda,
samı bıı kadehle onlara şarap sunmak yakışır... ·~s. Bu pasaj bize, Seyyid
Ebu'l-Vefü'nın kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu ayinler yaptığını
ima eunekte olup, Ahmed-i Yesevi'nin Maveraünnehr'de icra ettiği benzer
ayinler sebebiyle uğradığı eleştirileri hatırlatıyorw.
hakkında çıkan

1

Bugün İran'daki Ehl-i Haklar, Ebu'l-Vefa'ya büyük takdis ve tazim hisleriyle bağlıdırlar. Ebu'l-Vefü bu mezhepte, büyük bir takdis konusu olup,
Hefteı'ii.ne yahut Heft Ten denilen Yedi Viicud'tan üçüncüsü olarak kabul
edilmektedir. Ehl-i Haklar'daki inanışa göre bu Yedi Viiwd'u oluşturan
kutsal şahıslardan her biri, belli sürelerle belli bir takım şahısların bedeninde yeniden dünyaya gelirler~0 •

Vefai

tarikatı

(Vefiiiyye, Vefailik)

Ebu'l-Vefa'nın adıyla anılan Vefai tarikatının (Vefüyye'nin) nasıl bir tarikat olduğuna, mesela ritüellerine, usül ve erkanına dair fazla bilgimiz
yoktur. Ebu'l-Vefü tarafından kurulan bu tarikat, genellikle onun şeyhinin
adıyla birlikte, Vefii.iyye-Şımbukiyye olarak da bilinmektedir~ 1 • Bunun sebebi, Şunbukiyye'nin kurucusu olan Muhammed eş-Şunbuki'nin ve27

l'vlsl. bk. Ne\''İzade Atiyi, Zeyl-i Şakayık- İstanbul 1268, ss.67-08 vd.; Kasım Kufralı,

"Gülşeni", İA ; Tahsin Yazıcı, "Gulshani". EJ2.
28

Ag.e., l, 46b47a.

2!1 Bk.

Köprülü, Tıirk Edebiy;ıunda İlk Muc,1saı'l1flaı-, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara
1976, 3. bs., ss. 23.
30
Bk. Heshmetullah Tabibi, "Influences of the Seven Amshasepand on tlıe religious beliefs of the Ahl-e Haqq Kords", Barr:ısilıa-ye Tariklıi, Vl/3, s. 98.
31
Msl. bk. Spencer Trimingham, Tlıe Sııfi Orders in Is/anı, Oxford 1971, s. 28.

AHMET YAŞAR OCAK

126

faundan sonra yerine Ebu ' l-Vera'nın geçmiş olması olsa gerektir. Böylece
Vef"aiyye'nin başlangıçta Şunbukiyye'nin bir kolu olduğunu, fakat giderek
bağımsızlaştığını düşünmek mümkündür. El-Vası ti'nin eserinden,
Şunbukiyye'nin Seyyid Abdu'l-Kadir el-Cili (el-Kilani) ve Seyyid Ahmed erRirai'nin tarikatları geleneği içinde şekillendiği izlenimi uyanıyor. Fakat
bu, bir anakronizm problemi ortaya çıkarıyor. Şöyle ki: Abdu'l-Kadir elCili'nin, gerek Ahmed er-Rifai'nin, gerekse Ebu'l-Vera'nın vefat, hatta
doğum tarihleri çok iyi biliniyor. Abdu'l-Kadir el-Cili 561/116532, Ahmed
er-Rirai 578/1182'de vefat ettiğine g_öre 33, bu ikisinin de 1107'de vefat eden
Ebu'l-Vera'dan sonra yaşadıkları çok açıkur. Kald.ı ki Ebu'l-Vera'nın şeyhi
Muhammed eş-Şunbuki'nin adı geçenlerden sonra veya en azından onların döneminde yaşamış olması mümkün olamaz. Böyle olunca
Vefaiyye'nin Kadiri ve Riffü geleneği içinde mütalaa edilmesi söz konusu
edilmemelidir. Dolayısıyla eserini 1371 yılında tamamlamış olan elVasıtinin, Vetailiği bilerek o zamanlar Ortadoğu'da çok güçlü ve yaygın
olan bu iki tarikat geleneği içinde gösterdiğini düşünebiliriz. Veya ikinci
bir ihtimal, el-Vasıti'nin Ebu'l-Vera'nın vefat tarihini yanlış kaydetmiş olabileceğidir ki, bu bize birincisinden daha zayıf bir ihtimal gibi geliyor.
Çünkü onun, kitabına konu edindiği, üstelik müntesibi olduğu tarikaun
kurucusunun vefat tarihini tahkik etmeden kaydetmiş . olması biraz zor
görünüyor.
Yukarıda naklettiğimiz

menkabe göz onune alınırsa, bu eserden,
erkekli ayinler yapıuğı sonucunu çıkarabiliriz. Ancak
gerçekten Ebu'l-Vera bu tür ayinler yapıyor idiyse, o takdirde Vela.iliğin Yeseviliğe benzeyen bir tarikat olduğunu tahmin etmek de mümkündür.
Ama Ebu'l-Vefa'nın 501/1107, Ahmed-i Yesevi'nin ise 1167 tarihinde vefat
ettiği göz önüne alınırsa, Veffilliğin Yesevilik'ten önce ortaya çıkmış bir tarikat olduğu kesindir3'1• Ahmed-ı Yesevi'nin ölüm tarihi doğru ise, onun
Ebu'l-Vera'nın değil, Abdu'l-Kadir el-Cili'nin çağdaşı olduğu görülüyor.
Ebu'l-Vera'nın kadınlı

32

Bu konuda bk. D,S. Margoliouth, "Abd al-Kadir al-Djilani", El 1; W. Braune, ""Abd al-

Kıidir al-Djilani", EI2; Süleyman Ulud;ığ, "Abdülkadir-i Geylani,", TDviA
ıı.~ D,S. Mırrgoliouth, "Ahmııd al-Rill\'i'', El1; Must."\fa Tııhralı, "Ahmed er-Rilli'i", TDVİA
3
·ı De\'İn DeWeese'in Ahmed-i Yesel'i \'e Yese\'İlik üzerine yayımfanmak üzere olan bir
çalışma yapuğını.

bu çalışmıının, en başta Ahmed-i Yese,·i'nin 1167'de değil, 1220'li yıllırrda
henüz hııyawı olduğu gibi. F. Köprülü'nün fikirlerini kökten değiştirecek bazı \'erilere ulaşnğını.
dostumuz Ahmet T. K."lramustafa'd;ın öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer gerçekten böyle ise, bu
takdirde Anadolu popüler süfüiğine b;ıkış açınuzı bütünüyle gözden geçirmek icap edecektir.
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Diğer yandan Tahsin Yazıcı, Vefailiği Şazeliyye'nin Mısır ve Suriye'deki
kolu olarak zikrediyor~;;. Onun listesinde adını vermediği bu kolun kurucusu, 760/1358'de vefat etmiştir%. Bu takdirde ise bu Vefa.iyye, Ebu'lVefü'nın tarikau olamaz. O, Ebu'l-Vefüyye adında bir tarikat daha mevcut
olup bunun da Riiaiyye'nin Sa'diyye şubesinin bir kolu olduğunu yazıyor,
fakat yine kurucusunun adını zikreuniyor~ 7 • Yazıcı'nın listesindeki bu Ebu'JVefaiyye de anlaşıldığı kadanyla Ebu'l-Vefa'nın tarikatı değildir3K. Bu adı
taşıyan diger bir tarikat da Zeynu'd-Din Hafi (öl. 1435)'nin kurdugu Zeyniyye tarikatinin bir kolu olup, Seyh Vefa diye meşhur Osmanli sufisi Mnslih u ' d-Din Mustafa (öl. l495)'ya mensup Vefüiyye tarikatıdır, ki,
Aşıkp aşazade'nin damadı Seyyid .Velayet (öl. 1522), ayn ı zamanda işte bu
Vefiiiyye~ye de mensuptu . Seyyid Velayet boylece hem Seyh Vefü'nin
Veffüyye'sini, hem Aşıkpaşa'nın temsil ettigi Ebu'l-Vefü'nin Vefiiiyye'sini
şahsında birleştirmiş ohıyordu. Bu durumda Vefaiyye adıyla dört ayrı tarikat bahis konusu oluyo~· demektir. Öyle göi·ünüyor ki, muahhar tasavvuf
kaynakları aynı ismi taşıyan bu tarikatları birbiıine karışurmışlar ve her birini değişik bir takım tarikatlara b~ğl~makla bir karm aşa yararmışlardır.
Bu karmaşadan, el-Vasıti de nasibini almış görünüyor.

Bu itibarla köken bağlanulan ne olursa olsun, Ebu'l-Vera'nın kurduğu
tarihinin bir hayli problemli olduğu, dolayısıyla detaylı bir
ınonografık incelemeyi gerektirdiği açıktır.
bu

tarikatın

Anadolu ve Vefai Tarikau
Baba İlyas, Ebu'l-Veta l'e Vefailik
Vefai tarikatının teşekkül dönemine ait önemli bilgiler ihtiva ermesine
mukabil, Arapça menakıbname, onun Anadolu'ya girişine ve buradaki
gelişmesine, faaliyet ve tesirleıine dair hiç bir bilgi vermemektedir. Bu itibarla her ne kadai· Babai isyanının bu tarikat bünyesinde hazırlandığı,
:ır. Ebu'l-H;ıs;ın Ali b. Abclill:ıh cş-Şfızili'nin \"efac tarihi 656/1258'dir, ki göriıldüğü üzere
Ebu'l.Yeffi'd;ııı sonrn y;ış;ımışur. Ona d:ıir bk. A. Cour, "al..Shfıdhili", E/1; P, Loury. ";ıl-Shadluli",
El'; aynı yazar, "Slmclhiliyy;ı". EP.
:u; Bk. 'Tarikat", İA
10

~7 Bk. 'Tarikat", İA Bu m;ıdde E/ de L. M:ıssignon'un kaleme :ıldığı 'Tarika" maddesinin

T. Yazıcı

t;ırafından genişletilmiş

ve

ı;ıdilacıı uğraulmış

biçimi olup burada

nıe\·cut liste

de Yazıcı

tar.ıfınd;ııı düzenlenmiştir.

:ıs Veffiiyye-i Zeynİ}''}'e'ye dair bk. Reşat Öngören, T;ırilıte Bir Aydın T;ı.rik;ıı.i: Ze.vniler, İnsan
Yayınlan. İsmnbul 2003, ss. 130..148.
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Baba İlyas'm onun belirtilen yüzyılda Anadolu'daki en önde gelen temsilcisi olduğu biliniyorsa da, Vefai tarikatının Anadolu topraklanna girişi ve
yayılması henüz karanlık bir meseledir. Bunun sebebi belki, bu esere kaynak olan önceki menak.ıbnamelerin yazıldığı dönemlerde herhalde Anadolu'nun henüz Türkler tarafından alınmamış veya alınmış olsa bile, tarikaun henüz buraya nüfuz edememiş olması olsa gerektir. Elimizdeki eserin yazarının ise yine muhtemelen Anadolu'da bulunmamış ve burasını
pek tanımamış olması sebebiyle, bu konudan bahsetmediğini
düşünebiliriz. Türkçe çevirisi de, Seyyid Velayet'le ilgili eklentinin dışında,
tarikaun Anadolu'daki tarihine dair herhangi bir bilgi ihtiva etmez.
Menakıbıı '1-Kııdsiyye'deki bir parça, Baba İlyas'ın kadın erkek karışık
zikir meclisleri tertip ettiğine imada bulunur~~'. Bu, yukarıda belirtildiği
gibi, büyük bir ihtimalle Vefailik'te tatbik olunan bir ayin şekli o l duğu
gibi, Yeseviliğe de yabancı değildir. Üstelik, Harezm'de Yeseviliğin yaygın
olduğu, Baba İlyas'ın ve aşağıda bahsi geçecek olah şeyhi Dede Garkın'ın
Harezmli T ürkler'den oldukları ihtimalinin yüksekliği düşünülürse, gerek
onun gerekse Baba İlyas'ın Anadolu'ya gelmeden önce Yesevilik'le de
bağlantıları bulunup bulunmadığı, bir mesele olarak gündeme geliyor. Bu
mühim konu henüz aydınlanmış değildir. Şu var ki, Anadolu'daki
Türkmenler arasında her iki tarikata mensup çevrelerin birbiriyle yakın
temas içinde bulunduğu ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Ancak
bugün için, bu son hususu açıklığa kavuşturabilecek herhangi bir tarihsel
veri elimizde yoktur.
~

Baba İlyas'ın Ebu'l-Veia. ile bağlantısını, Baba İ lyas'la aynı soydan gelen
taıihçi Aşıkpaşazade, çok iyi bilinen şu açık ifadesiyle kurmaktadır:
"Ben ki fakir deıviş Ahmed A.şıkiyem ibn Şeyh Yahya ibn Şeyh Süleyman ve
ibn Bali Sultnnu'l-füi Aşık Paşayem ve ibn Mürşidü'l-afak Muhlis P~a'yem ve
ibn J(ııtbıı'd-del'I-fin Baba İlyas lıalifetii's-Seyyid Ebıı'l-Vefü Tfıcıı'I-Arifin newerallahu kabı·ehum ... "·ı0 •

Üstelik o, görüldüğü gibi bu bağlantıyı bizzat Ebu'l-Vefa'nın adını zikrederek kunıyor. .Aşıkpaşazade'ye bakılırsa, Baba İlyas, XI. yüzyılın ünlü
mutassavvıflanndan ve Vefai tarikaunın kurucusu Ebu'l-Vefa'nın halifelerden biıidir. Bu intisap zinciri, daha doğı-ı.ısu -her ne kadar Baba İlyas ile
Yaşar

:ı!ı Bk. Eh;ııı Çelebi, Meniilvbıı'J.J\ııdsiyye fi Men:isıbi'l·Ünsiyye. nşr. İsmail E. Erünsal· A.
Ocak. Türk Tarih Kurumu Yay.. Ankara 1995, 2. bs. ss. 22-23.
ıo Bk.fi.şıkpaşazade, s. 1. Ayrıca bk. Trimingham, s.70.

VEF..\.iTARİKATI (VEF•.\İYVE)

129

Ebu'l-Vefü arasındaki şahsiyetler sayılmasa da- silsile, yalnızca Aşıkpaşazade
tarafından zikredilmektedir. Zaman itibariyle Baba İlyas'a Aşıkpaşazade'
den daha yakın olan Elvan Çelebi, dedesinin adına kaleme aldığı menakıbııanıesinde -en azından mevcut sa}falarda- böyle bir bağlaııodan söz
etmemektedir. Bu, bahis konusu bağlantının mevsukiyetini şüpheyle
karşılamamızı gerektirecek bir durum mudur? Kanaatimizce hayır. Çünkü
Aşıkpaşazade bilfiil yaşadığı dönemde bu tarikaon önemli bir temsilcisi
olarak bu bağlantıyı en iyi bilebilecek durumdadır ve durup dururken
böyle bir silsile uydunnağa ihtiyacı yoktur. Aynca Şeyh Edebalı'nın da bu
silsilenin mensubu olduğu, aşağıda bahis konusu yapacağımız, Türkçe
Menakıb-ı Tiicıı'l-Arifiıı Şeylı Ebıı'J-Vefii'nın baştar~fında açıkça şöyle

belirtiliyordu:
"Osman Han Gazi tabe serahu hazretlerinin kavmi içinde Hazret-i Tacu'lArifin Seyyid Ebu'l-Vef:l kuddise simıh hulefüsından bir aziz var idi. Şeyhu'ş
şüyüh menba'u yenabii'l-fütlıh cfuni'u'l- kemfüfü hftvi'l-kerfünat mazhanı'l
envari'l-ilahiyye ınenşe'u'c-tecelliyati's-samedaniyye Hazret-i Şey.h Edebalı
dirlericli, ·kerfınıat-ı zahire ve se'adat-ı bfıhire olub.... "·11 .

Ebu'l-Vefa silsilesi, aşağıda görüleceği üzere, ayı·ıca ilk Osmanlı kroniklerinde Geyikli Baba'nın ağzından nakledilen ifadelerle de teyit edilmiş
bulunmaktadır. Böyle olunca, Eh·an Çelebi ıııenakıbının, yani Meııiik.ıbıı'l
Kııdsiyye' nin, halihazırdaki sayfalarında Tacu'l-Arifin Seyyid Ebu'l-Vefü'n ın
adının geçmediğini ileri sürerek onun Vefai tarikatına ınensubiyyetinin
söyleııeıniyeceği, tamamen mesnetsiz bir iddia olur. Üstelik bu eserin
bugün mevcut olmayan baş tarafındaki sayfalarda Ebu'l-Vefa'nın zikredilip
edilmediğini bilmiyoruz.
O halde Baba İlyas'ın Vefai tarikaona mensubiyetini tartışmak gereksizdir. Bunlar bu tarikatın XIII. yüzyılda Selçuklu devri Anadolu'sunda en
azından belli bir zamandan beri mevcut olduğunu gösterir. Her ne kadar
dönemin, İbn Bibi, Aksaray? ve Eflaki gibi muhtelif mahiyetteki yazılı kaynaklan XIII . yüzyılda Anadolu'da Vefailik diye bir taıikatın varlığından söz
etmezlerse de, buraya kadar anlatı l anlar, bu tarikatın Anadolu'da mevcudiyetini ispat edebilecek durumdadır.

ıır.

11 Bk. ı\lfeııfıkıb-ı Tiicu"l-.4riün Şeyh Ebıı'l-Vefli Terceıııesi, Sü!C)'l'llllniye (Esad Efendi) Ktp .•
2427, , .. 3;ı .
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Baba İlyas o devirde bu tarikatın konar göçer Türkler ve Kürtler
en güçlü ve önde gelen şeyhi olarak Amasya havalisinde
yaşamaktaydı. O adını alan isyanı (Babailer İsyanı) bu hüviyetiyle hazırlayıp
devreye soktu. Bu sebepledir ki biz, hep yazılıp söylendiği gibi onun kendi
adını, daha doğrusu ünvanını ı:aşıyan bir Babai carikau kurmadığını, bu
isimde muhayyel bir tarikatın sonraki Osmanlı yazarları tarafından ona
nisbet edildiğini, kısaca böyle bir tarikatın o zaman mevcut olmadığını,
Baba İlyas'ın bir Verai şeyhi olduğunu vaktiyle ısrarla vurgı.ılamışuk' 12 •
arasındaki

Dede

Garkın

Öte yandan Aşıkpaşazade'nin eserindeki Ebu'l-Vefü'ya karşılık,
Mellfikıbıı'l-Kııdsiyye'de Baba İlyas'ın şeyhi olarak Dede Garkın'm adı
geçiyor. Elvan Çelebi eserinde Dede Garkm'a geniş yer ayırmış, onu Baba
İlyas sülfilesinin "cedd-i a'la" sı, yani büyük dede~i olarak nitelemiştir. Ona
göre Dede Garkın "tevbe ve irşad"a mezun kılındığından beri insanları
davet etmiş, şöhreti giderek arunış, müridleri çoğal mış, her biri keramet
sahibi dört yüz halifesi olmuşnır. İrşadı kime ulaşoysa onu Allalı'ın ralıme
tine gark euniş, bu yüzden kendisine "Garkın" denilmiştir·'~. İşte tarihsel
kimlik ve kişiliği hakkında bunlann d ışında hemen hemen müspet hiç bir
şey bilmediğimiz bu ilginç şahsiyet, her hal ü karda Baba İlyas'la Ebu'lVefü arasındaki bağlantı noktasında bulunması ve onun şeyhi olarak
Ve!ailiğin XIII. yüzyılda Türkiye topraklarındaki, adı bizce malum en eski
ve çok önemli temsilcisi olması itibariyle kilit -ve ayı11 zamaıfda problemşahsiyet gibi görünüyor.
Bugün Türkiye'de adını taşıyan saygın bir Alevi dede (seyyit) ocağı
bulunan Dede Garkııı, gerçekte kimdir? Daha önce onun hakkındaki
bütün bilinenler, Menfikıb-ı Hacı Bekcaş-ı Veli (Vilfiyecname)'deki bir pasajdan ibarecti·11 • Ancak şunu unumıayalım ki, Elvan Çelebi'nin adı geçen
şeyhe dair verdiği bilgiler hem Vilayemame'den daha eski, hem de onu
tamamlayıcı mahiyette olduğundan hayli kıyınet ifade eder. Böylece onun
sayesinde, yakın zamana kadar hüviyeti tamamen meçhul kalmış bulunan

12

Oc:ık. Lı Rerolce de B;ıb;ı Resııl s. 80: :ıyııı >"mır. B;ıb:ıiler İsy;ıııı. ss. 151-153.
ı:: Eh;ııı Çelebi. ss. 9-18. Dede G:ırkııı lı:ıkkıııda ayrıc:ı bıı eserin inceleme kısmuı;ı bk. ss.
XL-XLIII.
·il Bk. M;ııı:ikib-i Hıi11k:iı· H;ıcı Bekıaş-ı Veli (\lil:i.l'euı:ime), ıışr. A. Gölpın:ırlı, -İnkı lap Iüı:ıbevi. İst..-ınbul 1958, ıs. 22. .
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bu Türkmen babasının Baba İlyas'la bağlanusı gün ışığına çıkmış, dolayısıyla Vefai taıikao mensubu olduğu, bu sayede anlaşılabilmiştir.
Dede Garkın, Meııakıbıı'l-Iüıdsiyye tarafından açıkça Baba İlyas'la
bağlantı içinde gösteriliyor. Kaynakların hiç biri Baba İlyas'ın Dede Garkın
adlı bir şeyh ile olan münasebetlerinden bahseunezken, Elvan Çelebi
Baba İlyas'ın onun baş halifesi olduğunu gösteren ifadeler kullanıyor·"'.
Ona göre, Dede Garkın kendi halifeleri arasından Hacı Mihman, Bağdın
Hacı, Şeyh Osman ve Ayna Dôla (Ayna Dövle, Aynu'd-Devle) adlarındaki
dört şahsı seçerek genç halifesi Baba İlyas'ın emrine vermiş ve onları Rum
diyarını (Anadolu'yıı) İrşad etmekle vazifelendirmiştir. Baba İlyas da ınaiy
yetincjeki bu dört halifeyle Rum diyarına gelerek kendilerini muhtelif yerlere yollamış, onlar da oralarda yerleşerek irşada başlamışlardır· 11i. Elvan
Çelebi'nin özetlediğimiz bu ifadeleri, Dede Garkın'la Baba İlyas'ın aynı
Türkmen çevresinin ve aynı tarikatın mensubu olduğunu göstermesi
bakımından ehemmiyet taşıyor.

Dolayısıyla, Baba İlyas'la aynı sülfüeye mensup bu iki "şeyh" torunun,

yani Elvan Çelebi ile Aşıkpaşazade'nin verdikleri -ve bizce aile mensubu
oldukları için doğruluğundan şüphe edilmemesi gereken- bilgileri
birleştirdiğimizde, hem Dede Garkın'ın ve halifesi Baba İlyas'ın, hem de
onunla beraber Anadolu'ya gelen adlan geçen dört şahsın, Vefai tarikatının XIII. Yüzyıl Türkiye'sinin topraklarındaki ileri gelen temsilcileri
oldukları sonucu kesinlik kazanıyor.
Meniikıbıı'l-Kııdsi;ye'nin kayıtları talılil edildiği zaman, Dede Garkın'ın
pek çok benzeı·i gibi müridleriyle -muhtemelen Moğol istilası önündenkaçarak Anadolu'ya geldiği sonucu çıkarılabilir. Zamanla büyük bir şöhret
kazanarak müridlerinin. sayısını çoğalunıştır. Esere göre de\'rin -I.
Alaeddin Keykubad (1220-1237) olması kuvvetle muhtemel- Selçuklu sultanı, kendisiyle dostluk kurmuş ve bunun bir göstergesi olarak ona on
yedi pare köy vakfeuniştir·1i. Dede Garkın'ın yerleştiği yerin, Vilayecmime
yardımıyla Elbistan o lduğunu tahmin edebilmek mümkündür. O burada
yıllar boyu Vefii.iliği yaymış ve müricllerinin sayısı gittikçe kalabalıklaşmış
olmalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Elvan Çelebi'ye göre Baba İlyas ile
Rum'a gidenler de dahil olmak üzere, kendisi kalabalık bir halifeler kadı:. Ag.e.. ss. 17-18.
u;

Ag.e., ss. 18-19 \'d ..
7-9.

17 A.g.e., ss.
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rosuna sahiptir. Bu ifade mübalağalı bulunsa bile, yine d e bu zaun haun
sayılır ve etkili biı- şahsiyet olduğunu göste rmesi bakımından dikkate
alınmalıdır.

Eğer bu bilgiler değerlendirilirse, Baba İlyas'm Dede Garkın ile daha
önceden bir arada olduğu, aym sosyal çevreye mensup bulundukları sonucuna varılır. Herhalde Elbistan dolaylarına yerleşmiş bulunan
Türkler'den meydana gelen bu topluluk, daha evvel Moğol istilası
sırasında Harezm'den Kuzey Irak'a gelmiş ve Veffıi tarikatına da burada intisap euuiş olsa gerektir. Osmanlı arşiv kayıtlarına göre Dede Garkın'ın,
Elbistan havalisindeki Göksun'da bir zaviyesinin bulunması ıs , onun Xlll.
yüzyılın ilk yansında Elbistan ınıııtakasında yaşamış olduğu varsayımını
güçlendiren bir ipucudur, ki bu Vilayewame'nin verdiği bilginin
doğnıhığunu da ortaya çıkarıyor. Bu eserde Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Rum
diyarı (Anadolu) 'nda Zülkadir İli'ne (Bozok ının(!lkası) gelmeden evvel Elbisran'da bulunduğu kayıtlıdır'~. Ayıu eser bize bütün bu verileri birbiriyle
bağlanulı kılacak değerli bir ipucu sunuyor, ki o da Hacı Bektaş-ı Veli'yi
Dede Garkın ile irtibatlandırmasıdır. Vilfiyemame'ye göre Hacı Bektaş'ın·
İbrahim Hacı adında bir müridi vardır ve Hacı Bektaş ona geyik derisinden yapılma bir başlık vermiştir. Onun ölümünden sonra bu başlık,
evlatları ile Dede Garkın müridleri arasında bir anlaşmaz1ığa yol açmıştır;
zira onlar da aynı tip başlık kullannıaktayclılar. Mücadelenin sonunda
Dede Garkın müridleri geyik derisinden yapılma başlığı sadece kendilerinin giyebileceğini kabul ettirmişlerdir. Çünkü bu başlık onlann taıikatının
alametidir''11•

\fiJiiyecnfime bu tarikatın adını vermez. İşte burada "Acaba Dede
Garkın'ın kendi adını taşıyan bir tarkatı var mıydı?" sorusu akla geliyor.
Bu sorunun cevabını biz, I. Mehmet (Çelebi) zamanından kalma bir
icazetnaınede bulabiliyoruz. Bu icazetname bize böyle bir tarikatın mev·ıH A.'Vl. yüzyılda Göks111ı'da onun adını taşıyıın bir z~'iyenin \oırlığı biliniyor. Fakat ımılııe
aynı yerde olması gereken nıcznn tmıınmıyor (bk. Fanık Sümer. Oğıızl:rr
(Tıirkıııeııler),T:rrilıleri-Boy Teşkilııu-Desı:rnfarı, Aıı:ı Yay. ,İsc:ınbul 1980. 3.bs., s. 313.) Diğer
ynndan, bııgiııı Anadolu'nun mulııelif bölgelerinde Dede Garkın'a izafe olunan ,.e hala ziyıırel
edilen bir ıakım mezarlara rastlamak mümkündür. Bunlar ar.ısında Kony:ı'yıı bağlı Çıımr:ı
yakınındaki Dede Km (bk. Hikmet Taııyu, Ank:ır;ı ı·e Çeıresi11deki A.d;ık ı·e Ad:ık Yerleri. AÜ.
İlahiyııı Fakiıllesi Yay.. Ankara 1967. s. 267) ,.e Mardin'e bnğlı Dede Köyiı (bk. Ncj:ıı Cöyi'ınç.
XVl. l'iiz.nld:ı Mardin Sııııcağı. İstanbul 1969. ss. 25-26) aııılabilir.
·l\I Bk. Vilıiyeuııime. s. 29.
:~ı Ag.e.. aynı yerde.
ınelen
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cudiyetini açıkça gösteriyor. Halen Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunmakta olan bu belge, 821/1418 tarihli orijinalinin, XV. yüzyılda yaygın
olarak kullanıldığını iyi bildiğimiz reyhani hattile yazılmış 837 /1433-34 tarihli suretinden ibarettiı-. Yer yer gramer yanlışları da ihtiva eden bu
Arapça icazemaıne, bilindiği kadarıyla bugüne kadar bilinmeyen ve benzeı-i az bir Garkiııi icazecnamesidir'' 1• Bu sebeple de tarihsel önemi kanaatimizce üç açıdan büyüktür. Şöyle ki: Bir kere XV. yüzyıl başlanndan
kalmış olması itibariyle arşiv belgeleri içinde en eskilerinden olması bir
yana:
!)Bugüne kadar hiç bilinmeyen bir Garkini tarikatının mevcudiyetini
göste,ren şimdilik ilk belgelerdendir. Böylece Hacı Bektaş-ı Veli
Velayemamesi'ndeki, Dede Garkın'a bağlı bir tarikatın mevcut olduğunu
bildiren ifadeleri hem doğrulamakta, hem de onlara açıklık getirmektedir.
2) Bu tarikate mensup bütün şeyhlerin Ebu'l-Vefii silsilesine bağlı olifade etmek suretiyle Vef'ai tarikatının önemini ve konargöçer çevrelerdeki yaygınlık derecesini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle de
Elvan Çelebi'yi dolaylı olarak tasdik etmiş bulunmaktadır.
duklarını açıkça

3) Böylece ;\,şıkpaşazade'nin Baba İlyas'ın Ebu'l-Vefa silsilesine bağlı
beyanının doğruluğunu da göstermektedir.

olduğu hakkındaki

Ne yazık ki baştarafı kopuk olduğu için kime verildiğini bilemed iğimiz
bu icazetname, Türkiye' de mevcut olmuş tarikatlar arasında, çok bilinmese de, bir Garkiııi tarikatının XV. yüzyılda bile mevcut bulunduğunu
hiç bir şüpheye yer bırkanıayacak şekilde gün ışığına çıkarıyor. Metinde
kendisine halifelik icazeti verilen şeyhin "şerefli Garkini hırkasını giydiği"
(ve yelbesıı el-Hırkace'ş-Şerifece el-Garkföiyyece) belirtiliyor. Özellikle bu elHırkacıı '1-Garkiniyye terimi böyle bir tarikann varlığını gösterir. Zira hırka
terimi, bilindiği gibi, bir tarikattaki siilıik (initiation)silsilesini temsil eden
bir terimdir''2 • Zaten metinde geçen Emir Abdullah es-Saidi b. Emir el,;ı Bk. B:ışbalv1ıılık Osnı:ırı/ı Arşiıi, Ali Eıniri, Çelebi Sulı..ııı Mehmed Han-ı Ewel. no: 1. Burada, kendi bulduğu \'e ilk defa t.ırnfımızdan bu yazıda ıanıulaıı bu belgeyi kullanmamıza izin
\'erdiği için Sayın Rüy;ı Kılıç'a teşekkfır borçluyuz. Bu ı.aıfüi belgenin ilgili kısınılanııııı tıpkıbasımı
\'e çe\irisi için bk. ekler kısmı, ıır. 1. Bu icazeuıamenin, daha sonraki tarihlere ait olmak üzere
(905/1499. 952/1545. 963/1555, 971/1563. 997/1588. 1226/1811) şimdilik :ılu adet benzerinin
dah:ı me\·cut olduğu görülüyor. Bunların orijinalleri Gazi Üni\·ersitesi, Hacı Bektaş Veli
Arnşurına Merkezi arşhfode bulunm;ıkı..ıdır
:.~Hırka esas olar.ık, cübbe ;ıluna giyilen bir tür elbise anlamına gelmektedir. Peygamber'in
yünden yapılmış bir tür yamalı elbise giymesi (1111-k<ı, kelime olar.ık zaten •Önü yırtık elbise• an·
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Garkini, Nu'man el-Garkini b. es-Seyyid eş-Şerif Abdullah ve (es-) Seyyid (eş-)
Şerif Pinhan el-Garkini b. es-Seyyid eş-Şeıif Abdullah adındaki üç kişinin
taşıdıkları el-Garkini nisbeleri de bunu ispat ediyor"3 • Aynca Garkini tarikaunın Ebu'l-Vera silsilesine bağlı olduğunu da gösteıiyor.
Bu açıdan haiz olduğu kıymet bir yana, içinde zikredilen, Şihabu'd
Din Ahmed, Hızır Çelebi, Şah Hüseyin, Muhammed, Cemalu'd-Din Yusuf
b. Keıniilu'd-Din İsmail gibi bütün bu tarikat mensubu seyyid ve şeriflerin
Ebu'l-Vefa sülalesinden (l'e lıiim min be}'ti'ş-şerifi Ebi'I-Ve!a) olduğunu
açıkça belirunesi açısından da bizim, Dede Garkın'ın büyük bir ihtimalle
Ebu'l-Vefa halifesi olduğu şeklindeki vaktiyle ileri sürdüğümüz hipotezi"'' ,
tahkik safhasına çıkarmış bulunuyor. Bu vesileyle Ebu'l-Vefa ile bu
icazetnamenin sahibi arasındaki pek çok bilinmeyen ve hepsi de se}'Yid ve
şerifunvanını taşımakta olup, hiç bir kaynakta rastlanmayan XV. yüzyılda
yaşamış isimleri de zikrediyor.
Diğer yandan \lila}'etmime'de ne Ebu'l-Vera'dan, ne de Baba İlyas'can
bahiste bulunulmadığı da gözden kaçmıyor. Maaınafih bunu anlamak
mümkündür. Çünkü Hacı Bektaş kültünü öne çıkaran bir geleneğin
ürünü olan Vilfi.yetnfime'de birinci rolün ona verilmesi ve diğerlerinin
onun etrafında ve ona bağlıymış gibi gösterilmesi, hatta bazan isimlerinin
hiç anılmaması çok tabiidir. Ancak belki tartışılması gereken mesele,
\feJfiyetnfime'nin neden Hacı Bektaş'ı sadece Ahmed-i Yesevi geleneği
içinde takdim euniş olduğudur. İzahı gereken bu konunun,)CTII. yüzyıl
Anadolu'sundaki popüler tasavvufun kökenleri açısından çok önemli bir
problem oluşnırduğunu düşünüyoruz. Anadolu popüler tasavvufu veya sufıliğinin ana kökeni, F. Köprülü'nün tezine uygun o larak, bugüne kadar
daha çok Yesevilik, yahut daha geniş bir yaklaşımla, Orta Asya sufiliği olalamııu taşır).

zamanla zı"ıhd dôneminde ziilıidleı· arasmd;ı uyulması gereken bir sünnet olarak
ve rnsawuf terminolojisine bu yoll;ı girmiştir. D:ıh:ı sonralan. ıasııwufun gelişip
)'llyılması ve ı.ırik.ıtl:mn ortay.ı çıkmasıyla birlikte. müridin tarikata intis;ıbıum (initiation) bir
nlameı:i olıır:ık. belirli bir :ış:ımııya geldikten sonı':l şeyh tarafından giydirilen elbisenin :ıdma d:ı
lııl'k:ı denmiştir. Huc\•iri"ııin Keşfıı'l·M:ılıcııb'unda bu konuy.ı :ıyrılmış ôzel bir bôlüm \"l'lrdır (bk.
Ebu'l·Hasan Ali b. Osm;ın el-Huc,iri. f{eşfıı'l-M:ılıcıib. ıışr. V.JukO\'sky. leningrad 1926). Bu konuda :ıync:ı bk. !{.ısım Kufuılı. "Hırkıı", İA.). F;ık;ıt ııunıınla lıırk:ı. bir tarikat içinde. ilk kurucu
pire kadar giden İrşad silsilesinin adı olmuştur. Bu hususrn msl. bk. Michel Chodkiewicz, Uıı
Oce;ııı s:ıııs Riı-:ıge: lbn Ar:ıbi. le Liıre eı l:ı Loi. P:ıris 1992, ss. 33-35). Sôz konusu iciizeu1iimede
de el-Hırk:ıw'l-C:ırkiııiyye terimi, hiç şüpheye yer ,·ermiyecek k.ıd:ır ;ıçık bir şekilde Cıırkiııi
benimsenmiş

ımik:ımım \7lrlığ111a işaret eunekıedir.

"~ Bk. ekler kısmı. n.r. 1.

:.ı Bk. Me11:ikıbıı"J./~ııdsiyye. s. XLI.
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rak kabul görmüştür. Get·çek böyle midir, yoksa Vefailik de dahil, Irak
kökenli tasavvuf akımlarının payını -sadece yüksek tasavvuf için değil,
popüler tasavvuf için de- h esaba katmak gerekir mi? Köprülü'nün etkisiyle
yalnızca Ahmed-i Yesevi geleneği içinde mütalaa edilen XIII. yüzyıl Ana-

dolu konar-göçer kesiminde ele Vefüyye'nin mevcudiyeti aruk

bilindiğine

göre, bu kesimlerdeki tasavvuf akımlarını ve tabii ki bu akımların temsilcileıi olan Türkmen babalannı ve Kürt şeyhlerini sadece Ahmed-i Yesevi geleneğine bağlamanın gerçeğe tam olarak uymadığı da onaya çı kıyor. Öyle
anlaşılıyor ki, bu Orta Asya kökeni ile ilgili değerlendirmeyi ciddi bir
biçimde yeniden yapmak gerekecektir.
Tı:;krar Dede Garkın konusuna dönecek olursak, onunla ilgili bir
ikinci problemi daha burada bahis konusu em1ek zorundayız. O da Osmanlı tahrir defterlerindeki /{argm, J<.arkm, J<.argrnlıı, f{arkllllıı, Karklll
Tiirkmiiııı ve asıl Dede Kar.kın, Dede Kargmlıı ı 1e Dede Karkınlıı adlarını
taşıyan cemaat ve oymaklann 55 , ve Tiirkiye'nin bugün hemen her
bölgesinde bu isimlerle anılan köylerin"''. Dede Garkın'la ilgisi meselesidir. Onun adını taŞıyan bu cemaat, oymak ve köyleıin Dede Garkın'la sıkı
bir bağlantısı olduğu, muhakak gibi göıiinüyor. Gerçi bugün bu bağlantıyı
kesin olarak ispat edecek müspet veriler elimizde yoktur. Ancak, aklen
bunun böyle olduğunu kabul etmek yanlış olmamalıdır. Bizim varsayımımız, Dede Garkın'ın, XVI. yüzyıldaki bu cemaat ve oymakların XIII.
yüzyıldaki esası olan aşiretin hem dini, hem siyasi liderlik vasıflarını

;,; Bıı Tiırkmen cem;ıaı. oymıık ve aşiretlerinin isimleri ,.e )'erleştikleri yerler için bk.Ce,·deı
Tiırk.-ıy. B:ışb:ık:ı111Ik .<\rşiıi Belgeleriııe Göre Osmanlı İmpıımtoı·lıığıı ııd;ı Oymak. Aşiret ı·e Ce-

0

m:ıaıl:ıl'. İşaret Yay.• İsrnnbul 2001, 2. bs.. 38. 268. 421. Buradaki sımcak. kaza ve ıı:ıhiye isimleri,
hiııün bu cem:ıaı. oymak ,.e aşiretlerin, gerçekıen Rakka. Malaıy:ı ve Elbistan hımılisinden, Balkanlar'da İpsala, Kırkkilise. Güıniılciııe ve yöresine kadar çok geniş bir alana yayıldıkl:ınnı
gösteıiyor.

:;c; Meselii. Mardin'e bağlı Birecik )'llkınlarındaki Garkın ile H:ıcıbektaş -Mucur arasmdaki
Dede G:ırkııı köyleri gibi. Bıınlaıın ilki, h.'VI. yüıyılda oldukç:ı büyük ve zengin bir köy idi ve 36.500
akçelik lıir yıllık gelire sahipti (bk. Göyünç. ;ı.g.e., aynı yerde). Alman seyyalu C. Niebııhr li06
)1lıııda Ayınrnb yöresinde clolaşıın Dede Garkın adlı bir Tiırkıneıı boyuna rnstladığını kaydetmektedir (bk. :ıynı yerde). Aynca özellikle bk.Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekıileti. Soıı Teşkiliit-ı
Mıilkiyede f{örleıiıııiziıı Adl:ın. Hilal Matbaası. İstaııbııl 1928. Bu kirnpıa muhtemelen gözden
kaçırnuş olabileceklerimiz hariç. Aımılya merkez. Çubuk ,.e K:ılecik k.-ızal:ınııcla; Esk4ehir Sh-rihisar; Balıkesir merkez. Cebel-i Bereket. Bahçe, Shas Yıldızeli ,.e Kırşehir merkez k.-ızalarıııda toplam 10 adet /(;ırkın; Ank.-ıra merkez. Erzurum Tercan.Eskişehir merkez. Çorum Hüseyinabad
(Alaca). Muğla Köyceğiz kazıılarıııda toplam 5 adet Kargın ve Kocaeli K:ıııdıra kazasrnda 1 ııdet
C:ııgw isimli köy ıesbit ettik. Bunlarm. :ırşi\· belgelerinde geçen cemaat ve oymakların kurduklan
köyler olduğunda hiç şüphe olın:ıınahdır.
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üstünde taşıdığıdır, ki bunun opkı Hacı Bektaş, San Saltık ve Barak Baba
gibi başka örnekleri de vardır. Bu sebepledir ki, bu cemaat ve oymaklar
onların adlarıyla anılmaktadır.

Dede Garkın'ın adını taşıyan bu cemaat ve oymakların bu kadar çok ve
Türkiye'nin neredeyse her tarafına dağılmış alınası, hiç şüphe yok ki, zaman içinde gerek Anadolu Selçukluları, gerekse Osmanlı döneminde uygulanan iskan politikası ile, yani oymak ve aşiretlerin parçalanarak muhtelif sebepler ve gerekçelerle şuraya buraya iskan edilmiş olmasıyla
açıklanabilir:i7 • Yahut, başlangıçta, muhtemelen Dede Garkın hayatta iken
Elbistan yöresinde yaşamakta olan asıl aşireti, zamanla çoğalarak mecburen kendiliğinden bölünüp başka yerlere birkaç kol halinde gidip
yerleşmi~ bulunmalıdır. Dede Garkın'ın adını taşıyan köyler de, muhakkak
ki bu kolların oralarda yerleşerek kurdukları köylerden başk,a bir şey olmamalıdır.

Ancak Dede Garkın'ın şahsiyeti konusu yine bir problem olarak ortada durmaktadır. Bu şahsiyet gerçekte kimdir? Vef'aiyye ile bağlanusı nasıl
olmuştur? Baba İlyas'ın onunla bağlantısı hangi ortamda ve çerçevede
gerçekleşmiştir? Bütün bu soruların cevabını henüz kesin bir şekilde veremiyoruz.
İşte A.şıkpaşazade'niıı, Elvan Çelebi'nin, \/ilayecname'nin ve hele
sunduğu verileri bir arada
sonuca varabiliriz gibi görünüyor: Dede Garkın,
onun halifesi Baba İlyas-ı Horasani, ve onun halifesi Hacı Bektaş-ı Veli aynı
tasavvuf ortamına, başka bir ifadeyle Vefai tarikauna mensup idiler'"ıı. Bu
çerçevede yukarıda taroşmağa çalıştığımız, "Garkini" silsilesinin, Dede
Garkın'ın temsil ettiği bir Garkini tarikatının mevcudiyetini gösterdiği de

özellikle

Garkiııi

ıcazetnamesının

değerlendirdiğimizde şu

;,; Bu konuda bk. Ccııgiz Orlıoıılıı. Osııı:ınlı İmp:ıı<ıcorlıığıı'nd:ı Aşfrctlerin İskiinı. Eren
Y:ıya., İsrnnbul 1987, 2. bs .. özellikle ss. 12-54; Yusuf H:ıl;ıçoğlu, XVIII. YtİZ}7ld;ı Osın:ııılı
lmpar:ııorlıığıı'nıııı İskfiıı Siy:ıseıi ı·e Aşiretlerin Yerlcşıiıilıncsi, TIK Yay.. Ankara 1988. özellikle

.

a ~K

:.s 1. Melikoff "Les Bab;ıs Turcomans contemporaiııs de Me\'liinii" adındaki mak.ılesinde.
B:ıba Resül'iiıı

Dede Garkın ile ohm münasebetlerine

im;ıd;ı

bulunur ,.e Dede Carkın'ın

kurmuş

olabileceği bir t.ırik<ıon \"arlığının düşünülebileceğini belirtir (bk. Meı•/{111fw'mn 700. Ôliim
Yildöniimıi DoJ;ı.ı~sıJ1:ı Ulııs/;ır;ısı ı'vfeı·J:inii Semineri Bilclirileı·i (15-17 Amlık 1973), y;ıy. M. Önder,
Ank.ıra

yor.

1973, s. 273) . Yukm·ıdaki \'eriler, otuz yıl önce y;ıpılmış böyle bir \':lrs:ıyımı bugün teyid edi-
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Vefailiğin

bir kolu

olduğundan şüphe

XIII.

Yüzyıl Sonrasında

Peki XIII.

yüzyıldan

Vefü Tarikatı

sonra Vefai tarikan ne oldu? Bu sorunun

kısmi

cevabını ancak yine Baba İlyas sülalesinin tarihini sürerek bir ölçüde ve-

rebiliyoruz. Ama "Vefailik yalnız bu aile çerçevesinde mi kaldı?" gibi bir
da peşimizi bırakmayacakur. Bu soru rezervde kalmak kaydıyla
şimdilik şunu söyleyebiliriz ki, Vefalliğin XfV. yüzyıldaki asıl merkezinin,
daha önce başka bir yerde de göstermeye çalışuğımız gibi"!', Çorum-Mecidözü'ndeki Elvançelebi Tekkesi olduğunu ve hatta, Aşıkpaşazade'nin de
bur~da uzun müddet kaldığını iyi biliyoruz. Ayrıca daha XIV. yüzyılda yine
Baba İlyas ailesinden Aşık Paşa'nın çevresine mensup bir takım Vefai halifelerinin Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini tahnlin etmek zor değildir. Bunların bir kısmını Elvan Çelebi'nin
ınenakıbnamesi'nden tesbit edebiliyoruzrnı.
sonı

XVI. yüzyıla ait Osmanlı tahrir defterleri, özellikle Doğu Anaclolu'nun
yerlerinde "J<.ııcbıı 'l-Arifiıı Se;·yid Şeylı Ebıı'l-Veta kııddise sırnılııı'l
aziz"in zaviyelerine ait kayıtlar ihtiva etmektedir. Bu kayıtlar, o bölgelerle
ilgili tahrir ve vakıf defterleıinde, söz konusu zaviyelere ait berat ve buyruldularda yer almaktadır. Şimdilik bunlardan örnek olarak iki tanesini
zikı·ennek istiyoruz.
bazı

Birinci zaviye, Selçuklu Sultanı III. Gıyasu'd-Din Keyhusrev (1264-1283)
1274 yılında Zara (Sivas)'da Tekkeköy'de Şeyh Merzuban lakabıyla meşhur Şeyh Maluımd b. Şeyh Ali el-Hüseyni el-Bağdadi el-Vefai elHanefi'nin kurduğu Vefai zaviyesidir'". Adı geçenin türbesi de burada bulunmaktadır. Bir rivayet·e göre Şeyh Merzuban, Ebu'l-Vefü'nın yedinci halifesi olup Horasan'dan göç euniş, diğer rivayete göre ise, bizzat Ebu'lVefü'nın işaretiyle Anad olu'ya gelm iş ve şimdi -hiç şüphesiz onun zaviyesi
ve türbesinden dolayı- Tekkeköy adıyla anılan yerde yerleşerek bir zaviye
zamanında

:;\ı Bk. Meııiilvbıı'J.J{ııdsi}'}•e. ss. X,'{Vl-X..'<VIL
'~ 1 Bk. Ag.e.. ss. LXIV-LxJX.

ı;ı Bu Za\'iye. adı geçen şeyhin sülalesine mensup ailenin elinde bulunan vakfiyelere dayanmak suretiyle Hasım Yüksel tımıfıııdan çok iyi bir şek.ilde incelenmiştir: "Selçuklular
döneminden kalına bir Vefü zaviyesi (Şeyh Merzubaıı Zih-iyesi)", VD. XX"V (1995}. ss. 235-250.
Makalenin sonunda Şeyh Merzubau'm Vefiii olduğunu zikreden '"'kfiyelerin upk.ıbasım \'e çe,·iri
metinleri y<ı)~ınlaıınuşur.
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açmıştır.

Sultan 1. Alfm'd-Din Keykubad kendisine bir takım vakıflar
bağışlamıştır';~. Şeyh Merzuban'a ait yayımlanmış bu belgeler, XIII. yüzyıl
Türkiye'sinde Baba İlyas'ın dışında bir başka simayı gündeme getiriyor.
Fakat bu tür belgelerde sözkonusu tekkenin olabildiğince eskiliğini vurgulayıp öne çıkarmak maksadıyla, büyük bir saygınlığı olduğu için genellikle
Sultan 1. Alau'd-Din Keykuad'dan söz edildiği oldukça sık görülen bir durumdur. Bu itibarla biraz şüphe ile bakılabileceği gibi, doğru da olabilir.
İkinci zaviye, Malatya'ya tabi Muşar nahiyesinde bulunmakta olup

1560 tarihli Malatya tal1rir defterinde zikredilmektedir. Bu defterde her ne
kadar Ebu'l-Vefa'nın adı söylenmeden doğrudan doğruya Şeyh Ahmed Tavil anıhnaktaysa cla1;~. biz aynı zaviye ile ilgili 5 Cumada's-sani 1102/6 Mart
1691 tarihli bir buyı·ulduya•i-1, ve evasıt-ı Rebiu'l-ewel 1117/Haziran sonları
1705 tarihli bir zaviyedarlık beratına sahibiz1"•. Bunlarda zaviyenin Ebu'lVefa'nın tarikatına ait olduğu açıkça belli olmaktad!r·
Görüldüğü

gibi, belirtilen tarihlerde bir tarikat olarak

Osmanlı

İmparatorluğu'nda artık Veffilliğin mevcudiyetinden söz edemesek de,
başka

bir tarikat bünyesine geçmiş olarak bu zaviyenin Ebu'l-Vefa adına
yaşamaya devam ettiğini bu belgeler göstermektedir. Tahrir, evkaf ve
zevaya defterleri üzerinde yapılacak sistemli bir araştırma sonucu, Osmanlı dönemine ait başka Ebu'l-Vefü zaviyelerini tesbit etmek hiç şüphesiz
zor olmayacak, böylece Vefailiğin vaktiyle yayılma alanının da bir haritasını elde etmek imkan dahiline girecektir. Böyle bir çalışmayı ileriye
yönelik olarak düşünmek yararlı olacaktır.

"'

Erken
Vefüi

Osmanlı

tarikatı

Rıım Abdalları 'na

döneminde Rum Abdalları l'e Vefailik

meselesinin bir uzantısı da, erken Osmanlı dönemindeki
kadar gitmektedir. Bu tarikat klasik literatürde Abdalan-

ı;~ Ag.m.. s. 237. Bu nı:ık:ılede ilgili k:ıyıı:ıkl:ır zikredilmiştir. Ayrıca nı:ık."lleniıı sonuıı:ı
,.e Tiıı·kçe çe,·irileri ele eklenmişlir. Şeyh Merzuban \'e
ıih·iyesiyle ilgili geniş bilgi \'C mkfıye nıeciııleıi için buray:ı b:ık.ılnıalıdır.
ıiıı Bk. [{:ınııııi Derri 11/:ıl:ıty.ı T:ılırfr Defteri (1560), nşr. R. Yın:ınç-M. Elibüyiık, Ankara
1983, ss. 102-103.
ı;ı Bk. BOA, İbnu'l,Emin fakaf. nr. 2725: "/Uıza-i ınezbur (M::ılııcy;ı)ıı tiibi Muş:ır n:ılıiye
sinde iisıide o/;ııı f{ıııbıı'l-AıHin Seyyid Şeylı Ebıı'l-VeI'a kııddise Sll'nılw'l-ıızizin ziiı-iye teki,v.vesi....": "M;ıJ;ııy:ı ıuıızıifıiundaıı Mıışıır u;i/ıiyesiııde ı;iki ;isıide o/;ın Seyyid Şeyh Ebıı'J-Vefii
z.iıiyesi...". Buynıldumıu meuıi için bk. ekleı· kısmı, nr. 2.
ı;:; Bk. BOA, Ce\'clet E,·kaf. m. 6210. Beraun metni için bk. ekler kısmı, nr.3. Her iki belgenin fotokopisi için Sayın ism:ıil Erüns:ıl'a teşekkiır borçluyuz.
Arapç;ı \';ıkfiyelerin upkıb:ısımlan
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ı Rıını yahut Rııın Abdallan denilen dervişler zümresi içinde de mevcuttu.
Bununla ilgili kayıtların bir kısmı Geyikli Baba'dan bahseden erken dönem
Osmanlı kroniklerinde bu lunmaktadır. Söz konusu kayıtlan daha önce
çeşitli vesilelerle başka yerlerde de bahis konusu euniş olmakla beraber,

bumda bir kere daha meseleyi açmak

bakımından

zikreunek durumun-

dayız.

Bu kayıtlar, Geyikli Baba'nın Orhan Gazi ile tanışması hikayesinde
geçmektedir'"'· Orhan Gazi bu zatın menkabelerini işiuniş ve merakını gidermek için kendisiyle tanışmak maksadıyla huzuruna çağırmak üzere
yanına adam yollamıştır. Gelenler Geyikli Baba'ya kim olduğunu sonıduk
lannda verdiği kısa ve kesin cevap küçük ifade farklılıklarıyla bu kaynaklarda yer almıştır, ki sırasıyla şunlardır:
"Derviş eyit<li Balı>a İlyas müridiyim ve Seyyid Ebu'l-Vefü tarikin<leyim
clidi"ıi7.

"Baba İlyas müridiyim dir Seyyid Ebu'l-Vefü tarikinden didi" 1' 6.
"Şeyh Ebu'l-Vefii el-Bağdadi tarikinden Baba İlyas nam miirşid-i
biızürkvann hulefiisından iclüği ..... :•~·1 •

"Şeyh Ebu'l-Vefü el-Bağdadi taıikinden Baba İlyas' dan nazar bulup..."711 •

"Baba İlyas müıicllerindenüz ve Seyyid Ebu'l-Vefü tarikinclenüz" 71 .
Görüldüğü

gibi· birkaç kelimelik

değişikliğe rağmen

bu

kayıtların

vur-

guladığı şey, Geyikli Baba'nın Baba İlyas müridi olduğunu söylemesine
rağmen, tarikatının Seyyid Ebu'l-Vera'nın tarikatı olduğunu vurgulamasıdır.

O Babai

tarik:atındanım

demiyor.

1
•': Bu kayıd;:ır cl;ıb;ı önce şuralard;:ı ela ;ılmul;:ınmışu: Oc:ık. B:ıb:ıiler İsy:ını. ss. 20i-208:
ııyııı y;ızar, Osnı:ın/ı İınp:ııntorlıığıı'nd:ı f'vLııjimıl Sıi5/ik: KıılendeJ'iler, TTK Y;:ıy., Ankara 1999. 2.

bs., ss. 84-85. Geyikli B;ıb;ı

hakkında geniş

bilgi Ye literatür için burnlam bk.

ı;; l\'lehınecl Neşri, Kit:ıb-ı Cilııııııııiıwi, ıışr. Fnııız Tııeschııer. Lcipzig 1951-1955, 1. 4i. Bu
kimbııı

F. Reşit Unııt-M. Almy Köymeıı neşrinde Ebu'l-Veffi yerine Seyyid Elv;ın ;:ıdı geçmektedir
(bk. Mehmed Neşri, Rit.:ıb-ı Cilı:ı11-mim;i: Neşri Tıırilıi. Türk T:ırilı Kurumu Yııy., Ankara 1987, 2.
bs.. I. 168-169). Fakat neşre es:ıs alın:ııı ııfısh:ı müstensihiııin Ebu'l-Veffi'yı Ell';ııı okumuş olm;ısı
ilıtinıııli çok güçlüdür. Zira Anıp lııırfleriyle y:mlclığınd:ı iki kelime ıırasıııdak.l benzerlik ııçıktır.
Ya ıııüstensihin kullandığı ııüsh;ıda da bu kelime seln·eıı Eh1111 ol;:ırak geçmekte. ,·eya kötü bir
h;ıd:ı y;ıul;ın bu ismi sözkonıısu benzerlik yüzünden Eh1111 okunmuş Ye y:ızılmış olm;:ılıdır.
•ili Aşıkp:ış;ız:ide T.,rilıi (Teıiirilı-i Af.j Osm:ıll). ıışr. Afi Beğ, İkdam Mııtba:ısı, İsmııbul 1332,

s.46.

w Ali, Kıinhıi'J-.4Jıb;ır, İsı.aııbul 12i7, V, 62.
70

il

Hoc;ı Siide'cl-Din Efendi, Tıicıı't-Teıiirih, İstanbul 1280, il, 406.
Llınii Çelebi, Terceme-i Nefelııicıi'J-Üııs, İstanbul 12i0, s. 690.
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Elvan Çelebi'ye göre Baba İlyas'ın halifeleıinden Şeyh Edebalı'nın da
bu tarikaun önede gelen bir mensubu olduğunu, Türkçe Ebu'l-Vefa'
menakıbnanıesinden yukarıya alınuladığımız metne dayanarak daha önce
beliruniştik.

Görüldüğü gibi Osmanlı kronikleri Rum Abdalları içinde sadece Geyikli Baba'dan bahsederken yukarıdaki ifadelere yer vermişlerdir. Bundan
yalnızca Geyikli Baba'nın Vefai tarikatından olduğu sonucunu çıkarmamız
mı gerekir? Biz bu kanaatte değiliz. Çünkü kaynaklarımız ona sorulduğu
için verdiği cevabı kaydediyorlar. Diğerlerine de somlsaydı belki onların
içinden de buna benzer cevap verecekler çıkacaku ,ıeya onların kim oldukları o zaman bilinmekteydi. Üstelik Geyikli Baba'nın arşiv kayıtlarına
geçecek ölçüde, adını taşıyan kalabalık bir derviş grubunun başı
olduğunu biliyoruz. Bu dervişler, Geyiklii Cemaati veya Geyiklii Baba
Deıırişleri, Geyiklii Baba Sıılcruı Cemaati adı altın~a ınenakıbnaıne ve arşiv
belgelerinde zikredilmektedir. Mesela lfeliiyewiime-i Hacım Sıılcan, bu
cemaatin yalnız Bursa havalisinde değil, Germiyan bölgesinde de bulunduğunu kaydediyor 72 • XVI. yüzyıl arşiv belgeleri, Konya havfilisindeki
bazı aşiretler arasında GeJriklii Baba Dervişlerinin bulunduğunu 73 ; Erzunım, Sivas, Malatya, Adana, Biga, Bursa ve İnegöl gibi birbirinden uzak
mmtakala.rda da Geyiklii Baba Sııltruı Cemaatine rastlandığını gösteriyor7·1•
Özellikle son iki mıntakanın, Geyikli Baba'nın bizzat yaşadığı ve tekkesinin
merkezlik ettiği yöreler olduğunu gözden uzak tutmamalıyız. Bu şehir ve
kasabalar ona bağlı, dolayısıyla Vefai tarikatı mensubu klervişlerin
yayıldıkları alanların coğrafi dağılımını göstermesi itibariyle çok
mühimdir.

O halde sadece Geyikli Baba'yı dikkate alsak bile, onun tek cümlelik
ve açık cevabı, Osmanlı döneminde Vefai tarikatının ihmal edilemeyecek bir öneme haiz olduğunu düşiindüıiiyor. Kaldı ki, Şeyh Edebalı gibi,
erken Osmanlı döneminin çok önem verilen bir simasının Osmanlı iktidarı nezdindeki nüfuzu ve mürit çevresi düşünülürse, bu tarikatm o
dönemde saygın ve yaygın biı- tarikat olduğu sonucuna varabiliriz. Dokısa

72
Bk. Veliiyeuı:iıııe-i H:ıcım Sıı/ı;ın (D:ıs Vil:i)jeı-11/iıne des H:ıdsclıiııı Sıılı:ııı), nşr. Rudolf
Tschudi, Berlin 1914, s. 69;
"Pes Sult:m H:ıcım d:ıhi ye\•men fe-yevmen gidüb bir gün Germiy:ın iline geldi. Ceyiklıi
Cem:i:ııi dirler idi bir cemaat :ınd:ı geldi. ..".
7:1 Ö. Liıtfı B;u-kan, 'Tfoloniz;ıtör Tıirk Deııişlel"İ", VD. il (1942)-s. 290.
71
· c_Tiırkay, Osm:ınlı İınpar:ıtorlıığıı'nd:ı O,vm:ıkl:ır. Aşiretler re Ceııı:ı:ıdeı·. ss. 373-74.
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tarikatına

mensup

Aşıkpaşazfi.de, Seyyid Velayet ve Tiirkçe "Menakıb-ı T acu'lEbu'l-Vefü"

Arifın

Bilindiği üzere IL Bayezid devrinde Aşıkpaşazade'nin damadı olup,
hem Zeyı1iyye Vefaiyyesi'nden, hem de kayinpederi vasitasıyla Ebu'l-Vefü
Vefüiyye'sinden Seyyid Velayet b. Seyid Ahmed el-Vefai (öl. 1522) tarafından Türkçe'ye tercüme ettirilmiştir. Bu tercüme çok muhtasar olmakla beraber, Osmanlı yüksek tabakasına mensup bir Vefai şeyhi ve
Aşıkp,aşazade'nin damadı sıfatıyla Seyyid Velayet hakkında mühim bilgiler
eklendiği için değerli d ir. Burada Seyyid Velayet'in doğumu , yetişmesi,
hacca gidişi, A.şıkpaşazade ile ilişkisi ve ona damat oluşu, çocukları vs.
hakkında bilgiler bulunmaktadır75 • Seyyid Velftyet'in müridi olan, adını
vermeyen çevirmenin anlattığına göre, 880/1475 yılında hacca giden Seyyid Velayet, Mısır'a uğramış ve iki. ciltlik Arapça menakıbname burada
Ebu'l-Vefii neslinden aynı lakabı taşıyan Seyyid Ebu'l-Vefö b. Ebubekir adlı
şeyh tarafından kendisine verilmiştir. Seyyid Velayet'in asıl şeyhi
kayınpederi A.şıkpaşazade olmakla beraber, bu hac seferi esnasında bu
zattan da Vefüi icii.z emamesi alınıştır;ı;_ Böylece Seyyid Velayet, esasen babası vasıtasıyla Ebu'l-Vefft silsilesinden olmanın ötesinde hem kayınpederi,
hem de bu zat vasıtas ıyla fiilen de Vefai tarikatına girmiş olmaktadır.
Dönüşte Seyyid Velftyet ınenakıbnameyi müridine vererek çevirmesini istemiş tir;;_ Kısaca bu çevirinin, A.şıkpaşaziide'nin damadı tarafından
yaptırılması, bu sülalenin Ebu'l-Vefü ile bağlantısının XV. yüzyılın ortalarında bir kere daha tasdik ve tescili anlamına gelmekte ve bu geleneğin
halen kuvvetle yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bu çevirinin bilebildiğimiz yirmiye yakın yazma nüshasının bulunması, önemini ve XV.
yüzyılda Veffüyye'nin Osmanlı yüksek tabakası arasında mevcudiyetini belgeleyen bir başka göstergedir, ki bu mesele münhasıran tetkike muhtaçtır.

Şimdi burada başka bir problemle karşılaşmamız mukadder oluyor.
tarikatın kırsal ve şehirli kesimlerde tasavvufi mahiyetinin

O da
75

Bk. Me11iikıb-1 Tiicıı'J-.4.riiiıı Şqlı Ebıı'l-Vefii Terceıııesi. Süleynrnniye (Esad Efendi) Ktp ..

nr. 2427, ,..,._ 6b-9a.
iti .A.g.e .. ''· Sa ..
;; Ag.e .. ,·.7a.
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farklılaşması meselesidir. XV. asırda, hele A.şıkpaşazade ve Seyyid Velayet
gibi, iki mühim Sünni temsilcisinin ve tabii ki onların müntesiplerinin
yaşamakta bulunduğu Veffü tarikatının iki kesimde farklı birer nitelik kazandığıııı kabul etmek gerekiyor. Vefaiyye tarikatı, Türkmenler ve
Kürtler'den oluşan göçebe kırsal kesim içinde büyük bir ihtimalle bu kesimin sosyo-kültürel yapısına uyarak zaten daha Ebu'l-Vefü zamanından
beri yan heterodoks bir mahiyet kazanmış olmalıdır. Nitekim bu
yüzdendir ki, yukarıda özetlenen menkabede an l atıldığı üzere, halife ve
ulema Ebu'l-Vefa'ya pek iyi gözle .bakmıyordu. Tarikatın Anadolu'da
Kürtler ve Türkmenler arasında yayılış sürecinde, ortama uyarak tam anlamıyla heterodoks bir niteliğe bürünmüş olduğunu ve özellikle o
dönemin Ortadoğu'sunda aruk çok baskın bir karakter arzeden Kalenderiyye cereyanının da tesiri altında kaldığını tahmin edebiliriz. Nitekim bizzat Hacı Bektaş-ı Veli ve Geyikli Baba, Abdal Musa vb. örnekler bunu
gösteriyor. Dolayısıyla XIll. yüzyıl Türkiye'sinin l<ırsal kesimlerinde Vefai
tarikatı artık bu hüviyetiyle yaşamaktaydı. Bu yüzyılda Dede Garkın ve Baba
İlyas'ın, XIV. yüzyılda da Geyikli Baba ve benzerlerinin durumu bunu
açıkça gösteıiyor.

Muhtemelen yine XIV. yüzyıldan itibaren Baba İlyas sülalesi içinde,
bu sülale mensuplarının aruk kırsal kesimden şehirlere yerleşmesi sonucu
ve özellikle zamanın siyasal iktidarlarıyla temaslarının da hızlandırmasıyla,
bu hüviyetinin giderek Sünniliğe evrildiğini varsayınak mümkündür. Veffü
taıikau bu suretle kentsel yerleşim çevrelerinde giderek "Sünı'ıileşmiş" ve
bu süreç yine muhtemelen Aşıkpaşazade döneminde tamamlanmış
olmalıdır. Bu evrimleşme sürecinde, Baba İlyas müritleri gibi, vaktiyle
"devlete karşı gelmiş" bir sufı çevrenin, Anadolu'da artık Osmanlı
hakimiyetinin bir daha silinmemek üzere yerleştiği XV. yüzyılda, bu şa!beli
geçmişinin hatırasını silmeye yönelik gayı·etinin de etkili olduğunu h esaba
kaunak herhalde-yanlış olmaz. Ayı-ıca, Seyyid Velayet ve ismini şu gün için
bilemediğimiz daha başka bir takım etkili şahsiyetler gibi, Sünniliği
tartışıl)asız Zeyı1i tarikatı mensubu kişilerin, ayıu zamanda Verailiğe intisap
etmiş olmalarının da herhalde bu evrimleşme veya dönüşümde hissesi
bulunduğunu düşünmek mümkündür. Fakat bütün bu söylediklerimiz
şimdiki halde bir faraziye olmaktan öteye geçememektedir. Ama, aşağıda
görüleceği üzere, Vefai tarikatının kırsal kesimi, XVl. yüzyıl Anadolu'sunda
heterodoks vasfını sürdürmekte idi.
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(Alevilik) ve Vefa.I Tarikatı

İşte tam da bu bağlamda burada Vefai tarikau ile ilgili olarak asıl bahis konusu etmek ve tartışmak istediğimiz ve şahsen çok önemli
gördüğümüz bir başka mesele var ki, o da bu tarikaun XV. yüzyıl sonlarıyla XVI. yüzyıl Anadolu'sundaki Safevi porpagandası sonucu oluşan
Aleıfök, yahut orijinal tarihsel adıyla J(ızılbaşlık'la olan ilgisidir. Bir defa,
yukarıda Ebu'l-Vefü geleneği içerisinde olduğunu arşiv belgelerine dayalı
olarak göstermeye çalıştığımız Dede Garkın'ın adını taşıyan bir Alevi dede
(seyyid) ocağmın olduğunu çok iyi biliyoruz7ıı. Ancak bu ocağın Ebul-Vefü
ile bağlantısı bugüne kadar bilinmemekteydi. Dolayısıyla Ebu'l-Vefü geleneğinin Alevilik'le bağlantısı olabileceği hiç dikkati çekmemiş, Vefai tarikauyla ilgili diğer meseleler gibi gündeme gelmemiştir. Bugün Doğu
Anadolu'da halen mevcut bazı diğer Alevi dede (seyyid) ocaklarını da
Ebu'l-Vefü'ya bağlayan, aynı zamanda silsilelerini ve soy zincirlerini de ihtiva eden bir takım icazetnaıne-siyadetnamelerin ortaya çıkması, bu
mühim konuyu gündeme getirmektedir7!1•

Sözünü ettiğimiz icazeıname-siyadeınameler, çok iyi bilindiği üzere,
daha Anadolu Selçukluları, özellikle I. Alau'd-Din Keykubad (1220-1237)
zamanından beri tarikat şeyhlerine verilmekteydi. Ancak bu şeyh
sülfilelerinden bir kısmının dede ocağı olarak tanınıp devreye sokulması,
Şah İsmail zamanında gerçekleştirilmiştir. Şah İsmail Osmanlı Anadolu ve
Rumeli'sindeki heterodoks kesime mensup kırsal çevrelerde propagandasını başlattığı zaman, /Jalife tayin ettiği kişilere bu
ıcazetname
siyadetnamelerclen veriyordu. Bu halifeler de bugünkü dede sülalelerinin
ilk kuruculanydılar.
Bu halifeler onun adına hareket etme yetkisine sahip olup, tıpkı
İsmaili diiileri gibi faaliyet icra eden kimselerdi. Kanaatimizce Şal1 İsmail,
Doğu Anadolu'daki propaganda üsleri olarak halife yahut dede ocaklarını
devreye sokarken, öyle görünüyor ki, bu dede ve halifeleri rastgele kişiler
arasmdan değil, bilhassa kırsal kesimde kökü uzun bir geçmişe dayanan
belli bir dini saygınlığa ve özellikle karizmaya sahip şeyh ailelerinden
; x 811 konuda ııısl. bk. Gölpımırlı. liınııs Eırm: ı·e T11s:ı111ıf. s. 88; Nejat Birdoğan. Amıdolıı
ı·e 8;ı/k1111l:ırd:ı Aleıi l'erleşmesi: Oc:ıkl111~Dedeler-Soy;ığ:ıç/;ın, Alel' Yay .. İsıanb1111992, s. 181.
7!I Ale\'İ dedeleri :ırasında bııgfııı şecere diye anılan

rihi \'e

ıernıinolojisi,

düşünfıyonız.

hem de diplomatika

açısından

bu ılır belgeleri ileride hem ı:ıs:ın·uf minceleyen bir makale kaleme almayı
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seçiyordu. Ebu'l-Vefft gibi, Xlll. yüzyıldan beri Anadolu'nun kırsal kesiminde biiylik bir saygmlığı olan birine bağlı zaviyeleri de bu düşünceyle
isabetle seçmiş olsa gerektir. Bizce gerçek bu olmalıdır ve bu, Şah
İsmail'in son derece dikkatli ve sistematik bir propaganda yöntemi uyguladığını ispat eder.
İşte Ebu'l-Vefft silsilesine bağlanan Alevi dede ocakları bu çerçevede
dikkatimizi çekiyor. Onun bu tercihinde muhtemelen Vefai tarikatının
Selçuklu devrinde Babai isyanında oynadığı rolün önemli ölçüde etkisi
olduğunu tahmin edebiİiriz. O muhtemelen Vefai tarikatının bölgedeki
nüfuzunu biliyor olmalıdır. Bilmese bile Anadolu'da yapurdığı istihbarat
sonucu, propagandasına hedef seçtiği Kürt ve Türkmen aşiretlerinin
önemli bir kısmı arasında bu tadkata olan bağlılığı tesbit euniş ve halife
olarak görevlendireceği kişileri münhasıran bu tarikat mensubu Türkmen
ve Kürt şeyhlerinden seçmişti. Nitekim arşiv bel_geleri bu bölgede belli
sayıda Vefai zaviyesinin bulunduğunun ipuçlarını veriyor, ki bunlardan
yukarıda iki örnek gösterilmişti. Herhalde bu zaviyeler bu propagandada
önemli bir rol oynamış olmalıdırlar.

Bugün elimizde, Dede Garkın 0cağının dışında, Ebul-Vefa silsilesine
Alevi dede ocaklarına ait başka icazetnameler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları daha önce yayımlanmış olupH 0 , bir kısmı da
henüz yayıınlanmamışuı.11 1 • Yalnız burada şu çok mühim hususu hemen
haurlatalını ki, Ebu'l-Vefa silsilesine bağlı bu Alevi dede ocakları, rastgele
•
.J!
küçük ocaklar olmayıp, imam Zeyne'l-Abidin'e dayanan en üst statüdeki
mürşid ocaklarıdır. Zaten menakıbnamesinden çok iyi bildiğimiz gibi,
bağlanan

NU Bk. Birdoğan. ;ı.g.e.. ss. 209-267. Kendisi de Alc\'İ \'e iyi bir araşurmacı olan N. Birdoğan'ın
sözü. Ale\i ocaklarının teşekkfıliinde Ebu'l-Veffi geleneğinin önemini çok iyi \'lırgulamakuıdır
(:ı.g.e .. s. 117): "Ebu'l-Vefii kültü olmasaydı, Anadolu'daki kimi Alevi erenlerinin, Türk olsun.
Kün olsun, kiılıleri olıuay:ıcaku. Giderek Hacı Bektaş kiıltfınfııı bile olacağı kuşkulu kalacaku".
111 Yalnızca sözkonusıı Ale\"İ ocaklarını temsil eden dedelerin kişisel ıniılkiyeılerinde olup,
dolayısıyla kutsal addedilen bu belgelerin. 1990'1ı yıllaı;ı k.-ıdar onalarda göıiıkmemesi. bunlann
mahiyeti hakkında biı- fikiı· .edinilmesini mümkiııı kılınam:ıkı:ıydı. F:ıkat Ale,"iliğe dair
araşurmaların bu yıllardan itibaren gelişmesiyle bu belgelerin güıuşığıııa çıkarılması. bilimsel
açıdan önemli bir rakım ipuçlarının d:ı dikkati çekmesini sağladı. Söz konusu belgeleri.
g\ı\·ensizlik, k.ısk.-ınçlık ,.b. çeşitli sebeplerle AJe,·i olmayan Türk :ıraşurıcıl:ırııı görmesi bugiııı de
neredeyse imkfüısızdır. Bu tiır belgelerden b:ızıl:ırınııı fotokopilerinin dolaylı olarak elimize
geçmesi sonucu. bu ocakl:ırclan ıniıhinı bir kısmının Ebu'l-Veffi°}-a bağlı olduklarını gördük. Bu
mak.-ılecle örııek verdiklerimizin dışıucl:ı, Ebu'l-Veffi'y:ı çıkmakta olup. ıılaşamadığımıı. yahut
ulaşuğımıı h:ılde. belirttiğimiz sebepler yüzünden fotokopisini elde edemediğimiz. daha pek çok

şu

idzeuıiıme bulunduğunu belineliın.
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Ebu'l-Vefi'nın soyu da bir seyyid olarak İmam Zeyne'l-Abidin"den geli-

yordu.
Nejat Birdoğan'ın yayımladığı icazetname metinleri, Mineyik, Kara Pir
Bad ve Ağııçan (Ağu içen) ocaklarına aittiı.ıı2 • Ebu'l-Vefi'nın adının geçtiği
bu icazemamelerden 22 Zülka'de 855/27 Ocak 1451 tarihli olanı, Seyyid
İbrahim adında birine aittir ve metinde onun hizmetini icra ederken, daima "Ebu'l-Vefft'nın ruhundan istimdad edilmesi" belirtiliyoı-113.
İk inci icazetname, 993/1585 tarihli orijinalinin Muharrem
1196/Kasım 1781 tarihli kopyesidir ve bu da Seyyid İbrahim isimli birine

aittir. Burada bu zaon Ebu'l-Vefft'ya kadar uzanan nesep silsilesi de zikredilmoktedir11·1. Ayıu ocağa ait bir diğer icazetname, Rebiulevvel 984/Mayıs
Haziran 1576 tarihli olup, yine aynı ocaktan Seyyid Ganim b. Seyyid Kalender isimli şahsa aittir. Bu icazeo1ame ile, adı geçen şahsın Ebu'l-Vefa
neslinden olduğu şahitler huzurunda tescil edilmiştiı.ıı:ı.
Kara Pir Bad Ocağı ile ilgili icazemamenin, Kerbela makamınca 645/
1247-1248 veya 654/1256 tarihinde verilen orijinalinden çıkarılan Safer
başları 916/Mayıs ortaları 1510 tarihli, şahitlerce tasdikli suretidir. Muhammed b. Hüseyin Kaki'ye ait bu icazetnamede, adı geçenin silsilesi
"Efendiler Efendisi. mullulıık kaynağı, gerçeklerin sultanı Seyyid Ebıı'l
Vefii"ya dayandırılıyor. İşin ilginç yanı, burada Ebu'l-Vefa'nın şeyhi Muhammed eş-Şunbuki'nin de adı zikrediliyor"". Aynı ocağa ait bir başka
icazetname, Seyyid Hıdır b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Pir Bad adına
düzenlenmiş olup 1021/1612 tarihlidir. Bu da Ebu'l-Vefa'ya dayandınlıyor11i . Görüldüğü üzere ocağın kurucusu Pir Bad'ın adı burada
geçiyor.
Ağuçan Ocağı 'nı n icazemanıesine

Kufe'de

düzenlenmiş

gelince, bu, Seyyid Temiz (?) adına
olup Zülhicce 990/Aralık 1582 tarihlidir. Adıgeçenin

Bu oc:ılJ;ır lı;ıkkında bilgi için yine N. Birdoğaıı'm kitabııı:ı b;ıkılm:ılıdır. Mineyik
bu ocağın günümüzdeki dedesi Muharrem Naci Orhan tarafmd:ııı
y:ıpıl:ın mür:ıcıı:ıt üzerine mııhkemece bilirkişilere inceleıcirilerek 1988 yılında resmen de ıasdik
82

Oc:ığı'ıı:ı :ıit iciize uıiimeler,
edilmiştir.

11.~ Bk. Birdoğ;ın. ss. 211-212.
Ki

Ag.e., ss. 215-217.

ıı:. .4.g.e., ss. 218-221.
illi
ili

Ag.e., ss. 226-230.
Ag.e., ss. 232-234.
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silsilesi de "İmam Zey11e'J-Abidi11 neslinde11, iki göziin nuru Tacıı'l-Arifiıı
Seyyid Ebıı 'J-Ve!a"ya dayanıyoı.ıı11 •
Ebu'l-Vefa'ya bağlı bir diğer Alevi ocağı da Sultan Sinemi! Ocağı'dır.
Bu ocağa ait elimizdeki icazemame, 28 Muharrem 1265/24 Aralık 1848 tarihli olup Sultan Sinemi! evladından Seyyid İbrahim b. Seyyid Hasan adına
Kerbela kasabasında düzenlenmiştir 8! • Burada adı geçen dedenin silsilesinin "Sulıiiıw'l-A.rifiı1 Ebu'J-Vefii Tacu'J-Aı·ifin"e vasıl olduğu belirtildikten
sonra, kendisine Veflüyye Hırkası (el-Hırkacıı'J-Vefiiiyye) giydirilerek, yani
Vef'aiyye silsilesine dahil edilerek icazet, seccade, alem verilip irşada yetkili
kılındığı, dolayısıyla kendisine itaat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Bitiş kısmının yan tarafındaki bir ibarede, "Şecere-i atik fevt olduğu ecildeıı bıı sıiret-i cedid tesı'id olundı" cümlesi, bu icazetnamenin, asıl
nüshanın sureti olduğu anlaşılıyor.
1

Burada bahis konusu edeceğimiz son icazetname ise, çok kötü bir nesih ve Türkçe'ye çevrilmesi adeta imkansız, kötü bir Arapça'yla yazılmış
olup maalesef hangi ocağa ait bulunduğu ve sonu kopuk olduğu için de
taıihi tesbit edilememiştir!111 • Ancak, eğer sahte ve bir kopye nüsha değilse,
şahitler arasında Karaca Ahmed-i Rumi'yi yani meşhur Karaca Ahmed Sultan'ı ela gösterdiğine göre, en azından onun zamanına, yani yaklaşık XIII.
veya xrv. yüzyıla gitmekte olduğu söylenebilir. Şaşırucı bir başka nokta,
ocağa mensup şeyhleri uzun uzun zikredip bazılarının sözleıini nakleden
bu icaze tname, bir Alevi icazetnamesinde bulunmayacak, Hz. Ali'den
önceki üç halifenin adını ve Şeyh Abdu'l-Kadir el-Cm ve Şeyh Ahmed erRifai'yi de anmaktadır. Ancak bu arada silsileyi de "Şeyh el-Vefa KürdI"ye

,,

dayandırmaktadır.

.'\.g.e ..ss.263-265. Burny:ı k:ıd:ır N. Birdoğ:ın'ın kiı:ıbındaki Tiırkçe çevirilerden y:ırnı··
bu siyiidewiimelerin asıl metinlerine ııl:ışıııak ne yazık ki ıniıınkiın olmaınışur.
Görebildiğimiz kadarıyla bu metinlerde bazı atlamalar \'e gereksiz sadeleştirmeler y;ıpılmışur. Ne
yazık ki Birdoğ:111 bu kitabında bu Ar:ıpç:ı iciizew:imelerin sağlıksız çe,irilerini ynyıınlamışur. Bu
çe\'iriler. gerek orijin:ıl metinlerdeki Arapça ynnlışl:ırıııdaıı. gerekse bu metinleri Türkçe'ye
çe,~reıı kişi \'eya kişilerin metinleri iyi anl:ıy:ıın:ıın:ısıııd:ııı doğ:ın b:ızı y;ınlışl:ır ihti'-:ı etmekle be·
raber, sözkonıısu ocakların Ebu'l-Veffi ile b:ığlaııusıııı çok iyi göstermektedirler. Bu itibarla, oriji·
n:ıl metinleri \'e s:ığl:ıııı çe,·irileri \'erilmeyen bu tarihsel değeri yüksek belgelerin bilimsel
yayıııl:ırının ynpılıııam:ısı nı:ı:ılesef biı~'lik bir ıalilısizlikıir. Böylece ar:ışuncılarııı bu metinleri
sağlıklı bir şekilde kııllaııın:tları isıer i.sıenıez engellenmiş olmaktadır.
il!• Bk. ekler kısmı. nr. 4. İlk defa bu makalede kullamlan tarihi değeri yüksek bıı iki belge·
nin fotokopisini temin eden Hıdır Abdal Ocağı'ndaıı dostumuz Mehmet Y:ım:ın Dede'nin oğlu
Sayın Ali Yam:ın':ı teşekkiır ederiz.
!Ki Bk. ekler kısııu, ıır.5.
KH

laudığınuz
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Vefailik, İhtilalci Mehdilik, Alevilik ve İsmfü.lllik
Son olarak Vefailik-Alevilik bağlamında bir başka probleme temas etmek istiyoruz, ki bu da Veffülik-Nizari İsmaililiği bağlantısı problemidir.
Bu konudaki şahsi incelemelerimiz ve gözlemlerimiz bizi, Aleviliğin
bugüne kadar sanıldığı gibi Oniki İmam mezhebinin değil, böyle bir
görüntü vermesine rağmen, esas itibariyle daha çok Nizari İsmaillliğine
yakın durduğu sonucuna götürmüştür. Bu da XVI. yüzyılda Safevi propagandasıyla olduğu kadar, büyük bir ihtimalle daha evvel, başka kanallarla
olabileceği gibi, Kürt \'e Türkmen oymakları arasında çok yayılmış
olduğunu gördüğümüz Vefailik kanalıyla da· daha XII. ve XIII. yüzyıllarda
oluşmı.ış olabilir!' 1•
Vefailiğin merkez yayı lma alanının Irak ve Suriye topraklan olduğunu,
bu topraklarda eskiden beri mevcut, müslüman olmuş Kürt ve XI.
yüzyıldan beri yaşamakta olan Türkmen konar-göçerlerinin mevcudiyetini
de aruk biliyoruz. Bu dönemlerde buralarda Nizari İsınaililiğinin çok faal
olduğu da tarihen müspet olduğuna göre!' 2 , bu çakışma, özellikle XIII.
yüzyıldan itibaren Kürt ve Türkmen konar göçerleri arasında yaygın olan
Vefiiiliğin İsmaililikle çok muhtemel teması olması ge rektiğini
düşündürüyor. Çok iyi · bilindiği gibi, 1256 yılında Alamut Moğollar tarafından tahrip ve Irak istila edildiğinde, Nizari İsmaililer'i sığınak olarak
kendilerine süfi çevreleri seçtiJer!ı:1 • Özellikle de kırsal kesimler onlar için
çok elverişli oldu. Biz şahsen Veffilliğin onlar için bu sığınak yerlerinden
biri olduğunu, dolayısıyla böyle bir temasın hiç te uzak bir ihtimal olmadığını, aksine kuvvetle muhtemel bulunduğunu sanıyoruz. Eğer mesele
düşündüğümüz gibi ise, bu XVI. yüzyılda Safevi propagandasının neden
İinamiyye Şiiliği görüntüsünde bu doğrultuda bir muhte\•a ile bilhassa
Vefai çevrelerine yöneldiğini açıklar.

Unuunamalıdır ki, Vefailik XIII. yüzyılda Baba İlyas ve Baba İshak'la
beraber ihtilalci bir Mehd ilik ideolojisiyle (reYolutionary messianism) 9r!ll Bu mesele üzerinde bir müddetten beri ç;ılışınakm olduğumuzu burada vurgulamak istiyonız. İlk ulaşuğımız ,·eriler bizi böyle bir izlenime se,·keımiştir. Özellikle Sayın Farhad Dafımy ile
yazılı olarak siirdiırdüğiınıiız fikir teatisi sonunda kendisi, Nizari İsıııaililiği bağlaınıııd;ı böyle bir

\'llrsayııııııı arnşurılıııağ;ı değer olduğu kmıaatinde bulunduğunu belirııııişti r,

\ı~ Tıirkmenler arasındaki İsınaili propagandaları için ınsl. bk. Farhad Dafıary. Tlıe
Ism;i'ilı"s: ılıeir Jıistory and doct.ıirıes,

Yel.
\ı:ı Bk. Dafmry. ss 44647, 452-55.

Cambridge Unh·ersity Press, Cambridge 2001. ss. 356. 374

AHMET YAŞAR OCAK

148

taya aulmış ve Türkiye tarihinin en büyük, en kapsamlı ve sonraki tesirleıi
itibariyle en önemli iki büyük isyanından ilkini (ikincisi Şeyh Bedreddin
İ syanıdır) sah neye koymuş tur. Bu p roblemin Osmanlı dön emindeki
uzanusı, XVI. yüzyılda, II. Bayezit, Yavuz Selim ve Kanwü Sultan Süleyman
dönemlerinde An adolu'daki Kızılbaş Türkmen çevrelerinde Osmanlı
merkezi yönetimine karşı giıişilen bir yarım düzine kadar ayaklanmadır!•·•.
Hazırlanışından tatbik sahasına konulmasına kadar, bu isyanlann da aynı
şekilde ihtilalci bir Mehdilik ideolojisi eu·afında o lgı.ın l aşuğını iyi biliyoruz. Bu tür bir ihtilalci mehdi ideolojisi, İmamiyye Şiiliği'nden çok Nizari
İsmaililiği ile bağdaş mak tadır!' ". Dolayısıyla sözkonusu isyanların
h~ırlanmasında bu eski Vefai çevreleıinin bir rolünün bulunup bulunmad ığını araş u rmak çok ilginç sonuçlar doğurabilir.

So nuç
Öyle sanıyoruz ki, yukarıdan beri yazdıklanniız ve Ebu'l-Ve!a silsilesine
dayanan Alevi dede ocaklarını gösteren , ele aldığım ı z belli sayı daki
icazetname, şu beş mühim sonucu ortaya koymaktadır:
1- Bugüne kadar hakkında pek bir şey bilinmeyen Dede Garkın'ın,
kendi" adını taşıyan bir tarikatı bulunduğu, bunun Vefai tarikatı ile
bağlanulı olduğu onaya çıkmaktadır.
2- Vefai geleneğinin Türkiye copraklanna taşınmasında belki en büyük
rolü oynayanlar, başka bir ifadeyle, Vefü taıikaunın T ürkiye ta.fihindeki en
mühim temsilcileri ise, hiç şüphe yok ki, Dede Garkın ve halifesi Baba
İlyas-ı Horasani' ve onların halifeleıidir.
3- Ebu'l-Vefa geleneği, Aleviliği maddeten ve manen, inanç ve kültür
olarak yaşaup toplumsal olarak da organize eden dedelik kurumunun, dolayısıyla XVI. yüzyılda Kızılbaşlık adı altında tarih sahnesine çıkan Alevi
toplumunun teşekkülünde çok büyük ve önemli bir tarihsel rol oynaınışur. Bu tür belgelerin sayıca çok daha fazla olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu, Aleviliğin temelinin Ahmed-i Yesevi değil, sanki neredeyse
bütünüyle Ebu'l-Vefa geleneği üzeıine kurumlaşuğını düşündürüyor.
!il

Bıı konuda ge nel bir değerlendirme, analiz ,.e ilgili literntiir için bk. Ocak, "XVI. Yüzyıl

Osma nlı Amıdolu'sunda

Mesiyanik

Harekeı.lerin

Bir T;ıhlil Denemesi". V.

/\füleıleı·;u71sı Tıirkiyc

Sos.ıw ı·c İkıis:ıı T;ui/ıi Ifoııgrcsi (Tebliğler). İsuıııbıı/ 21-25 Ağıısıos 1989, TIK yay., Ankara 1990.

ss. 817-825.
\t:. İsıııaililik'teki

bu ideoloji için bk. Dafüıry, ss. 128-129.
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4- Belki en çarpıcı sonuç ise şudur: Özellikle merhum Fuat
Köprülü'nün tesiriyle, bugüne kadar hemen bütün araşuncılar, Türkiye
coğrafyasındaki popüler tasavvufun kökeninin, Ahmed-i Yesevi geleneğine
bağlı Orta Asya tasavvufu olduğunu kabul etmişlerdi. Bugün Türkiye
Alevileri de belki bu etkiyle kendi kökenlerinde Ahıned-i Yesevi'yi
görüyorlar. Oysa bir tek Hacı Bektaş Viliiyetnamesi hariç, ne Alevi dede
icazetnameleıinde, ne klasik nefeslerde, ne de diğer klasik Alevi metinlerinde Alrnıecl-i Yesevi'nin adı geçmemektedir. Bu çok çarpıcı bir durumdur. Buna mukabil, bu makalede incelemeye çalışuğımız tarihsel belgeler
ışığında açıkça görülüyor ki, gerek Anadolu Selçuklu, gerekse Osmanlı
Türkiyesi popüler tasavvufunun sadece Orta Asya kökenli Ahmed-i Yesevi
geleneğine dayandığını söylemek, tarihsel olguyu yansımıanıaktadır. Ama
Türkiye popüler tasavvufunun her iki dönemde d e büyük çapta Irak
tasavvufu kökenli Ebu'l-Vera geleneğine bağlı olduğu açıkça görülüyor.

Bununla beraber bu, zikredilen dönemde Türkiye'de popüler tasavvufun Orta Asya kökeni ile hiç ilişkisinin bulunmadığı anlamına
alınmamalıdır. Gerek Moğol istilasından önce, gerekse bu istila ile beraber Orta Asya'dan ve İran'dan yola çıkan göç dalgalarıyla pek çok sufinin
Türkiye toprakalanna göç ettiği de bir vakıadır. Mesela Kalenderiyye cereyanını ve buna bağlı ·muhtelif tarikatların X.III. yüzyılda buradaki mevcudiyetini Orta Asya ve ·iraıı'ı hesaba kaonadan açıklayamayız. Fakat burada bizim vurgulamak istediğimiz nokta, en azından popüler tasavvufun kurumlaşmasında Vefa.iliğin ihmal edilemeyecek, önemli bir rolünün bulunduğudu r.
Kısaca özetlemek gerekirse, yakın zamana kadar varlığı bile pek sezilip
önemsenmeyen Garkini ve VeI'ai tarikatlarının, Türkiye dini -sosyal tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu herhalde bir ölçüde
anlaşılmış olmaktadır. Bu doğrultuda ileride sürdürülecek araşormaların,
önümüze daha çarpıcı ve sürpriz problemler ve konular çıkaracağına
şüphe yok gibi görünüyor.
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EKLER
EK: 1
ÇELEBİ(!.) MEHMED DEVRİNE AİT

GARKINİ İOOETNAMESİ

(821/1418

ıarihli

orijinalinin 837/1433-34
(Türkçe

caı;hli kopyası

)

çeviı;)

bu nesebin şerefli ve sahih (olduğunu tasdik eçtik). Takva, (Allah'a) ve
Peygamberinin sünnetine itaaı konusunda geçmiş seyyidlerimizin ve
şeyhlerimizin -Allah onlara geniş rahmetiyle ral1met eylesin- vasiyetleri
üzere vasiyet ettik. O, edeb ve ahlakının güzelliği ile dervişler için
çalışacakur. (Tarikat cihazlarından olan) zenbili yüklenmiş, alemi ve kandili kaldırmış, mikrazı çekmiş, secçadeye oturmuş ve ŞEREFLİ GARKİNİ
HIRKASINr giymiştir. Eski şeyhlere nisbet olunduğu üzere, onun eli elimiz, (başkalarını tarikata) kabulü kabulümüz, reddi reddimizdir. (Burada
silik bir ~aç kelime var. Yalnız "Tarik" kelimesi okunabiliyor). Bu, "Kimsenin kimse için bir şeye kadir olamıyacağı ve emrin yalnızca Allah'a ait
olduğu o günde" .. (ayeti gereğince) Allal1'ın elleri arasında benim vasiyyetim ve hüccetimdir.
Emir Şerefu'd-Din ve Emir Hayat ve Emir Belvari ve Emir Yusuf VE
MERHUM EMİR ABDULLAH ES-SA'İDi OGLU EMİR GARKİNİ ve Seyyid
Emir Hayre'd-Din, Seyyid Emir İlyas, Emir Muhammed, Seyyid Emir Ali,
Seyyid Emirşah Muhammed ....... .
İşte bu Seyyid Şerif Şi.habe'd-Din Al1med, Seyyid Şerif Hızır el-ma'ruf
bi-Çelebi ve Seyyid Şerif Şah Hüseyin b. Seyyid Şeıif Muhammed ve Seyyid
Şeıif Cemfile'd-Din· Yusuf b. Seyyid Şerif Kemale'd-Din İsmail... Bunlar
hepsi Şerif Ebu'l-Vefa'nm ailesindendir. (Bu arada yine birçok isim vardır.
Bunlar arasında bir NU'MAN ELGARKİNI B. MERHUM MEZKÜR SEYYİD
ŞERIF ABDİLLAH ve dört saur aşağıda SEYYİD ŞERIF PİNHAN ELGARKİNİ B. MERHÜM MEZKÜR SEYYİD ŞERİF ABDİLLAH adlan
geçiyor).
• Çe,iri metinlerde büyük h:ırfle y;ııılım kelimeler orijinal metinlerinde de celi (iri) reyhfoi
h:ıl ile yazılıruşnr.

•• Kur'an-ı Kerim. e/-İnfiı,1rsiıresi, ayet 19.
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EK: 2

MAIATYA'DA SEYYİD EBU'L-VEFA ZAVİYESİNE AİT BUYRULDU
(BOA, İbnu'l-Emin Evkaf, nr. 2725)

(5 Cuınada'l-üla 1102 / 4 Şubat 1691)

1

Malaı:ya kadısına

hüküm ki

Kaza-i mezbfıra tabi Muşar nahiyesinde ftsfıde olan Kutbu'l-Arifin Seyyid Şeyh Ebu'l-Veffi !'kuddise sırruhü' l-azizin zaviye tekiyyesinde zaviyedar
olup a'yende ve revendeye it'am-i ta'fun ·1içün kaza-i mezbfıre tevabiinden
Şeyh H asanlu ve Üçbölük ve Erdek ve Taşlu nam mezr.eaların '°mahsıllatı
vakf olup ve ahalisi dahi avanz-ı divaniyye ve tekfilif-i örfıyyeden dal1i
mu'afiyyet 11üzere selatin-i maziyeden mu'ftfnftme ve yeçllerinde(?.) evamir-i
şerife ve vakfiyye-i ma'mülün biha 7ve süret-i defter-i cedid-i ha.kani var iken
hilftf-ı defter ve evfunir~i şerife avarız ve sair tekalif 11 talebiyle rencide ve
remide iderler men'i babında emr-i şeıif recftsına i'lam olunmağın hazinei !1füniremde mahfüz olan mevküfat defterlerine nazar olundukda kaza-i
mezbürun gayr ez- IOfün1nihi\degan icmal ÜZf!l"e ikiyüz doksan ÜÇ avarız
hanesi olduğu mestür olup 11 ve defterhme-i amireı:µde mahfüz olan defterlere müracaat olundıkda nahiye-i mezbün~de vaki' 12Şeylı Hasanlu maa
Mezraa-i Çivril nfun karyede Şeyh Alımed-i Tavil nam k,imesne medfün
olup 13 şeyh (?) hakmide kitabet olundukda vilayet defterlerinde kura-i
ınezbftrede vakf olunup "'ve reayadan kimesne muaf kayd olınmayup
sonra vilayet defterinde mezbür karye ile 15 ........pare mezraaY1 mezar-ı
mezbüreye vakf eyleyüp ve yigirmisekiz nefer kimesne içün Wmuafdır deyu
şerh viriip amma mufassal defteıfode mezarii kaycı eyleıneyüp ancak Şeyh
1iJiasanlunun iki başdan vakfyazup ve on üç nefer kimesneyi muaf eyleyüp
18
elleıine süret-i defter virüp ayende ve revendeye hidmet eylemek üzere
mukayyed H bulunmağın imdi kanun ve defter mfıcebince amel oluna
deyu ferman sadır olmağm 20bin altmış yedi senesi Rebiu'l-evvelinin onikinci günü tarihiyle müverrah 21emr-i şerif virildüği der-kenar oldıkda
hilafına emr-i ahar sadır o lmuş 2 2değil ise tecdid alına deyu ferrnan-ı şerif
sadır olmağın şurfıuyla emr-i şerif 23yazılrnağa tezkire virildi fi 5 Cumada'lfıla sene 1102
2

1

"?
1:>-
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EK: 3

MALATYA'DA SEYYİD EBU'L-VEFA zAVİYESİNE AİT

zAVİYEDARLIK BERATI
(BOA, Cevdet Evkaf, nr. 6210)

(Rebiu'l-evvel ortalan 1117 /Temmuz

ortaları

1705)

Malatya m uzafüu ndan Muşar nahiyesinde vaki' asude olan Kutbu'lAıifin Seyyid Şeyh Ebu'l-Vefft zaviyesinin 2zaviyedarlığı evlad-ı vakı fa meşrfıca
olup evladiyyet ve meşrütiyyet üzere mutasarrıflar olan işbu darende-i
ı•ferınan-ı hümaylın Seyyid Ali ve diger Ali ve Yusuf ve Hüseyin ve gayri bi'lfiil berat-ı şerifle mucasarrıflar olup lakin taht-ı ali-baht-ı Osmani kaona
gelüp 'l(?Jhümaylın-ı sa'adet-makrünum vaki' 'olmağın der-i saadetimde
müceddeden berat-ı şerifim virilmek babında yedlerinde olan berat-ı atik
mfıcebince 5 üzerlerinde ise bir aylık resm-i berat post-nişin yediyle teslim-i
hazine olunmak üzere sadaka idüp bu berat-ı hümaylını virdüm 'ive buyurdum ki varup mezburlar zikr olman zaviyenin kema-kan evladiyyet ve
meşrütiyyet ützere zaviyedar olup 7 hidmet-i lazimelerin mer'i ve müeddi
kıldık tan sonra üslüb-ı sabık üzere mutasarrıflar olup vakıfın rühı ve
deva.m-ı ömr-i devletimiçün Rduaya müdavemet göstere şöyle bilüp alamet-i
şerife i'timad kılalar. Tahriren fi evasıt-ı şehr-i Rebiu'l-eVYel sene seb'a
aşere ve mie ve elf
1

Be-makam-ı

Kostantiniyye
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EK:4
SULTAN SİNEMİL OCAGI ŞECERE-iCAzETNAME'Sİ
(28 Muharrem 1265 / 25 Arnlık 1848)

Hüve'l-Hadi
Nasnın

min Allahi ve fethun karib
v'Allahu veliyyu't-tevfik

..........es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid Hasan b. eş-Şeyh Nazır b. eş-Şeyh
b. Hayran Abdal Kıdvetu evliyfil'llahi'l-vii.sılin ila Hazreti Sultani'lArifin Ebu'l-Vefa (sic) Taci'l-Arifin kaddes'Allahu rfıhahlı'l-aıiz .
..........kendisine icazet, seccade, alem, kandil, zenbil ve destur verilmiştir.
Onun yolu, Hı. Muhammed'den rivayet olunan "Fakirlik benim ifcilıar t•esilemdir. Ben onıın/a diğer nebiler ve resuller üzerine iftihar ederim" hadisi gereğince fakr yoludur. O ahit almış ve VEFAiYYE HIRKASINI
GİYMİŞTİR. O şunlar vasıtasıyla Allah yoluna bağlanmışur: Salih, abid,
ıahid füııl, kamil, filim, dervişlerin babası, seyyidlerin efendisi, cömertlik
ve saadet ma'deni Şeyh Seyyid Muhammed kaddes'Allahu sırrahfı'l-aıiı.
Bütün fakr erkanı ona Seyyid Hüseyin'den, ona Seyyid Muhammed'den,
ona Seyyid Cemfile'd-Din Yusuf tan, ona Şerefe'd-Din Hüseyin'den, ona Seyyid Nizame'd-Din Abbas'tan, ona Seyyid Nure'd-Din Asuman'dan, ona Seyyid Salih'ten, ona Hams'den (?), ona da SEYYİD EBU'L-VEFA TACU'LARİFİN kaddes'Allahu rfıhahfı'l-aziı'den bütün fakr erkanı vasıl olmuştur.
Bu mübarek icazetnaınenin yazılması Hicret'in bin ikiyüı alonışbeş senesi
Muharrem'inin yirınisekiıinci Salı• günü biuniştir.
Zenfın•

Buna
Kerbela tekiyyesi nakibi
Alımed Baba
şahidlik etti

Buna
İ mam Hüseyin Posulişini
Seyyid Muhammed T aki b.
Seyyid Ahmed Dede
şahidl ik etti

* Belgede 1265 yılu Muh;ırrem'inin 28'inde "Sülesa" y.:mi S;ılı gfınü olıırak geçrnekteyse de,
bugün esasıııd;ı 25 Aralık Pazıırıesi'ııe rastlam;ıkıadır.
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Buna
Kerbela tekkiyyesinde
Çerağcı Ali Baba
şahidlik etti

Buna
Kerbela tekkiyyesinde
kahve Ali Baba
şahidlik etti

Buna
Kerbela tekkiyyesinde
meydancı Derviş Ali Baba
şahidlik etti

Bu şecerenin sahibi Seyyid Şeyh İbrahim b. Şeyh Hasan Sultan Sinemi!
evladlanndan olduğu sabit olunup işbu mahalle kayd ve sahh ve şerh viıildi talib-i müıidin amel itmek içün ziyade ve noksan olunmadı. V'allahü
a'lemu bi's-savab

Ek: 5
OCAGI VE TARİHİ TESBİT EDİL;EMEYEN ŞECERE-iCAzETNAME

(Bu şecere-icazetname, büyük bir ihtimalle sahte olabilir. Eğer bir
önceki gibi eski tarihli orijinal nüshasının geç tarihli bir kopyası olsaydı,
müstensih hatalarına rağmen onun gibi standard düzeni ve üshJbu olması
gerekirdi. Oysa bunda böyle bir dunun sözkonusu değildir. Acemice ve
imla yanlışlarıyla dolu bir hat, kötü ve adeta anlaşılmaz kannakanşık bir
arapça ile kaleme alınmış olup sondan da eksiktir. Metinde .Seyyid Abdu'lKadir el-K.ilani ve Seyyid Alıpıed er-Rifa'i ile birlikte Ebu'l-Vefü'nın adı
geçmektedir. Hatta Ebu'l-Vefü'nın adı bile kötü bir imla ile Şeylı el-Vefa
IGrdi (Küreli) şeklinde yazılmışur. Tercüme edilemeyecek kadar kötü bir
metin olmakla beraber, Ebu'-Vefü'ya kadar çıkan silsileyi teşkil eden isimleri açık seçik olarak görmek mümkündür. Bu belge eğer sahte ise, bu
bile Ebu'l-Vefü'nın adının, sahte bir belge düzenlenmeyi gerektirecek kadar prestij sahibi olduğunu gösterir.)

Alımeı Yaşar
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