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Ma'rifî tarikat hakk ndaki tespit edebildi imiz ilk bilgiler, Ege Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi'nde bulunan yakla k 125 el yazmas  eser aras ndaki birkaç
yazmadan hareketle olu turup sundu umuz bir tebli  ve iki ayr  makale ile bilim
dünyas n n dikkatlerine arz edilmi ti.1 Ara t rmalar m za göre, hakk nda kaynaklarda
herhangi bir bilgi bulunmas  bir yana, tasavvuf ve tarikatlar hakk nda yaz lm  olan
ilmî eserlerin hiçbirinde ismi hakk nda bile tek bir kay t bulunmayan Ma'rifî tarikat ,
Ege bölgesinde özellikle Manisa, zmir ve Ayd n illerinde yak n zamana kadar varl -

n  takip edebildi imiz, esâsen Rifâ'î tarikat na ba l , dolay s yla Alevî-Bekta î kültü-
ründen de fazlas yla etkilenmi  bulunan, ayn  zamanda bünyesinde ahî-fütüvvet2

te kilât  izleri ta yan bir tasavvufî müessese özelli i arz etmektedir.3

Uluslararas  Anadolu nançlar  Kongresi, 23-28 Ekim 2000 Ürgüp/NEV EH R
1 Atabey K l ç, “Ma’rifî Tarikat  ve Ku adas  Dergâh  Halîfesi Ferdî Baba’n n Aruzla Yaz lm  Baz  iirleri”,

Geçmi ten Gelece e Ku adas  Sempozyumu, 23-26 ubat 2000, KU ADASI/AYDIN; K l ç, “Manisa-
Demirci Merkezli, Alevî-Bekta î-R fâ'î Me repli Mahallî Bir Tarikat: Ma'rifîlik”, [Ege Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Ara t rmalar  Dergisi'nin XI. say s nda yay mlanacakt r.]; K l ç,
“Ma'rifî Tarikat  eyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yaz lm  iirleri”, lmî Ara t rmalar, 12, stanbul 2001,
s.121-134.; ayr ca bkz., Atabey K l ç, Eski Türk Edebiyat  Üzerine Yaz lar, Laçin Yay nevi, Kayseri
2001, s. 87-109.

2 Arapça fetâ, genç, yi it kelimesinden türetilmi  olup gençlik, yigitlik, mertlik gibi anlamlara gelen
fütüvvet esasen tasavvuf ahlak yla ilgili bir terimdir. Zamanla, dostlarn kusurlar n  görmemek, insafl
davranmak, hiç kimseye dü man olmamak, fakirlerden nefret etmemek, zengine yaranmamaya ça-
l mak, biriktirmemek, nimeti açklamak, mihneti gizli tutmak gibi pek çok prensibi de bünyesinde
toplamaya ba layan Fütüvvet anlay  bir müddet sonra toplumun iktisadî hayat n  yönlendiren bir
dü ünce ve ya ama sistemi haline gelerek kurumla m t r. Tasavvuf ve tarikat dü ünceleriyle sürekli
al veri  hâlinde bulunan bu kurum, tasavvuf ile iktisadi hayat n, dolay s yla ruh dünyas  ile i  dünya-
s n n birle ip birbiriyle iç içe geçmesine de yol açm t r. Bir k s m tarikatlarda görüldü ü gibi fütüvvet
te kilat nda da Alevî me rebi kendisini kuvvetle hissettirmektedir. Hz. Ali, yi itli i ile bir "fetâ" olarak
idealdir. Daha geni  bilgi için bkz. Osman Türer, Ana Hatlaryla Tasavvuf Tarihi, Seha Yaynlar , s-
tanbul 1995, s. 156-158.

3 Günümüzde Manisa il merkezinde bulunan ve Ma’rifîlik ile de alâkas bulundu u anla lan bir Rifâî
dergâh  için bkz.: Necdet Okumu , “Manisa Rifâî Dergâh  (Entekkeliler)”, Kubbealt  Akademi Mecmu-
as , Ekim 1993, Y l 22 , Say  4, s. 65-74.
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Elimizde bulunan yazmalardaki iirlerden ö rendi imiz kadar yla, âsitânesi
Manisa ili Demirci ilçesinde bulunan bu tarikat n ba l  bulundu u as l tarikat
Rifâ'iyyedir. Ad  geçen üniversite yazmalar  aras nda bulunan ve haz rlad m z
katalogda 33 numarada yer alan Ma'rifî Dergâh  lâhî Mecmû'as n n 83a vara nda
kay tl  bulunan u müfred tarikat n me rebi hakk nda yeterince bilgi verir
niteliktedir:4

Bilindi i gibi aktâb-  erba'a5 (dört kutup)dan biri olarak kabul edilen Ahmed
er-R fâ'î(Öl. Vâs t 578/1183)'nin kurucusu oldu u R fâ'iyye, Ortado u, Anadolu ve
Rumeli'de yayg n olan bir tarikat olup  Anadolu'da daha çok Bekta î tarikat  ile bir-
birine girmi  mâhiyettedir.6 Bu hususiyet Ma'rifî tarikat ndaki Alevî-Bekta î unsurla-
r na da aç kl k getirmektedir.

Tarikat n Demirci'deki merkez dergâh n n iki kez bina edildi ini, ad  geçen ka-
talogda 36 numara ile kay tl  bulunan  Ma'rifî Tarikati Mecmuas ndaki "

" ile "
" ibarelerinden

anlamak mümkündür.7 Buna göre Demirci Ma'rifî Dergâh n n ilk bânîsi yani, yapt -
ran  Mu af  Lu fî Efendi, ikinci kez yapt ran  ise 'dir.

4 Bkz.: Atabey K l ç, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yazmalar  Alfabetik Katalo u I (Türkçe-Arapça-
Farsça), Laçin Yay nevi, Kayseri 2001, s. 49-50.

5 "Ricâlullah, merdân-  Hudâ, merdân-  gayb, hükûmet-i sûfiye gibi terimlerle de ifade edilen ricâlu'l-
gayb n ba nda gavs, gavsu'l-a'zam, kutbu'l-aktâb gibi isimler de verilen bir kutub bulunur. Kutub,
kelimesi aslen de irmen ta n n miline verilen isimdir. De irmenin ta  nas l bu milin etraf nda dönü-
yorsa, tasavvufî inanca göre dünya da kutubla dönmektedir. Kutbun sa nda ve solunda iki imam bu-
lunur. Sa daki melekût âlemini, soldaki mülk âlemini yönetir. Kutub vefat edince yerine soldaki ge-
çer. Aktâb-  erba'a (4 kutub) ile genellikle Abdulkâdir Geylânî, Ahmed er-Rifâ'î, Ahmed Bedevî ve b-
râhim Desûkî kasdedilmekle beraber bazan dördüncü isim olarak Ebu'l-Hasan âzelî de zikredilmek-
tedir. Anadolu'nun dört kutbu tabiriyle de Mevlâna, Hac Bayram-  Velî, Hac  Bekta -  Velî ve Hac a-
bân-  Velî kasdedilir. Çe itli tarikatlere göre bu isimlerin de i iklikler gösterdi i de bilinmektedir. Daha
geni  bilgi için bkz. Dr. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yaynlar , stanbul 1985,
s. 251-254.

6 Ahmed er-Rifâ'î'nin vefat yeri olan Vâs t, iran' n Betâih bölgesine ba l  bulundu undan Betâihiye diye
de adland r lan Rifâ'iyye tarikatinin en dikkat çekici özelli i, ba lang çta kar la lmayan, fakat zaman-
la ortaya ç kan tarikat mensuplar n n, vücudun baz  yerlerine i  sokmak, k l c n keskin taraf na bas-
mak, ate le oynamak, k zg n demir yalamak gibi çe itli gösterilerde bulunmalar d r. Bilindi i kadar yla
Rifâ'iyye, Anadolu'da fütüvvet ve ahi te kilat yla, Rumeli'de ise Bekta îlikle kar m t r. "Her Rifâ'î
eyhinin tâc  alt ndan, bir Bekta î tâc  ç kar" sözü bu alâkaya i aret etmek için kullan lan bir ifade ol-

mu tur. Son zamanlara do ru Bekta î tekkeleri gibi Rifâ'î tekkelerinin de sazl , sözlü, içkili âlemlere
sahne oldu u bilinmektedir. Daha geni  bilgi için bkz. O. Türer, a.g.e, s. 186-187.

7 Bkz.: A. K l ç, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yazmalar  Alfabetik Katalo u I, s. 52-57.
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Mecmuadaki kay tlardan ö rendi imize göre Ma'rifî Tarikat 'n n Demirci mer-
kez hâricindeki tek dergâh , Ku adas ’ndad r. Bu gün bu dergâh n ayakta olup ol-
mad na dâir elimizde henüz yeterli bir bilgi bulunmad  gibi tarikat n Manisa,
zmir ve Ayd n illerinde ba ka dergâh veya tekkelerinin olup olmad n  da

bilemiyoruz. Bu mecmuan n verdi i bilgilerin sâdece tarikat gelene ine göre ya-
z lm  iirlerden hareketle olu turuldu u göz önüne al nacak olursa, Ma’rifîli in en
az ndan yukar da sayd m z üç ilde, ismi her hangi bir ekilde zikredilmemi  der-
gâh, zâviye ya da tekkesinin bulunabilece i kuvvetle muhtemel olmal d r.8

Bu tarikata ait olup, hâlen Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde muhafa-
za edilmekte olan mecmualardan ö rendi imiz kadar yla tarikat n kurucusu "

"tir. Hayat  hakk nda kaynaklarda her-
hangi bir bilgi bulunmayan bu zât n H. 1270/M. 1853-54 y l nda vefat etti ini, tari-
kat n Ku adas  Dergâh  eyhi Ferdî Baba'n n yazm  oldu u naz m ekli mütekerrir
müseddes olan sekiz k t'al k tarih manzûmesinin

10

eklindeki son k t'as nda bulunan ifadelerden anlamak mümkündür.

Belgelerden ö rendi imiz kadar yla
'tir. Torunu ise yine

mecmuadaki iirlerden ö rendi imize göre
'dir. Bu zâtlar n Demirci merkezde, hemen hemen 19. yy. boyunca postni în ol-

duklar  anla lmaktad r. Bunun haricinde hayatlar  hakk nda imdilik her hangi bir
bilgiye sahip de iliz. Ancak ad  geçen üniversite kütüphanesinde bulunan tarikatla
ilgili belgeler incelendikçe yeni yeni bilgilere ula laca n  söylemek mümkündür.

Bunun gibi tarikat n Ku adas  dergâh  postni îni Ferdî Baba'n n hayat  hak-
k nda da henüz yeterli bilgiye sâhip de iliz. Ne zaman, nerede do du u, aslen ne-

8 Daha geni  bilgi için bkz. A. K l ç, “Ma’rifî Tarikat  ve Ku adas  Dergâh  Halîfesi Ferdî Baba’n n Aruzla
Yaz lm  Baz iirleri”, Geçmi ten Gelece e Ku adas  Sempozyumu, 23-26 ubat 2000, KU ADA-
SI/AYDIN.

9 dü-sad=200, heftad=70 oldu una göre bu m sra'da verilen ölüm tarihi (1)270/1853-54 y l na kar l k
gelmektedir.

10 Mecmua, vr. 117b
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reli oldu u, nas l bir e itim ald  hakk nda da bu sebeple her hangi bir bilgi verebi-
lecek durumda de iliz. Ancak, anla l yor ki Ferdî Baba, Ma'rifî Tarikat na gönül
vermi , tarikat içerisinde çe itli mertebelerden geçtikten sonra Ku adas  Dergâh
postni îni olmu tur. Ferdî'nin uzunca bir süre Ma'rifî Dergâh  postni îni olarak Ku a-
das 'nda bulundu unu tahmin etmek güç de ilse de, onun en az ndan H. 1270/M.
1853-54 y l nda Ku adas 'nda Ma'rifî Dergâh  eyhi oldu u kesin olarak bildi imiz bir
gerçektir.11

Ferdî Baba Efendi de tarikat n önde gelen halifeleri gibi tasavvufî tarzda iir-
ler yazm t r. Ma'rifî Tarikat  Mecmuas nda kay tl  bulunan iirlerin hece ve aruz
ölçüleri ile yaz ld n  görmekteyiz. Aruzla yaz lm  iirlerine bak ld nda, pek çok
tasavvufî iirde gördü ümüz üzere edebî bak mdan fazla de erli olmad klar n  an-
cak, bunlar n samîmî bir edâ ve dervi âne bir ruh ile kaleme al nd klar n  görmek
mümkündür. Ferdî'nin aruzu kullanma bak m ndan bir hayli ba ar l  oldu u rahatl k-
la söylenebilir. iirlerinde aruz kusurlar n n neredeyse yok denecek ölçüde az olmas
onun iyi bir klâsik e itimden geçti inin de i âretlerinden olmal d r.

Ma’rifî tarikat  pek çok bak mdan dikkat çekici karakteristik özellikler arz
etmektedir. Öncelikle samîmî duygulara sahip, nefsi terbiye etme konusunda
kendilerine has yöntemleri bulunan inançl  Alevîler olarak kar m za ç kan Ma’rifî
tarikat  mensuplar , zamanla  tekkelerinin, dergâhlar n n birer kültür merkezi hâline
gelmesini de sa lam lard r. Elimizde bulunan belgelerden öyle anla yor ki
Ma’rifîlik, bölgenin daha çok Türkmen kökenli olan halk n n irfân n n geli mesi
hususunda da inkâr  mümkün olmayan katk larda bulunmu  olmal d r.

Üniversite kütüphanesinde bulunan yazmalar aras nda bu tarikatla çe itli ba-
k mlardan ilgisi bulunan eserler de bulunmaktad r. 80 tanesini tavsif etmeye çal t -

m z ad  geçen yazmalardan yakla k 25'i, özellikle Ma’rifî tarikat n n âdâb, erkân
ve usûlünden bahseder niteliktedir. Kalanlar n büyük bir k sm  ise çe itli vesilelerle
Ma'rifî tarikat na dâir bir alakaya sahiptir. Bu yazmalar n bir k sm  ya Ma’rifî tarikat
eyh veya müridlerinden birine âittir, yani üzerinde sahiplik mührü veya temellük

kayd  vard r, ya da tarikat mensuplar ndan biri taraf ndan telif veya istinsah edilmi -
lerdir. Haz rlam  oldu umuz katalog incelendi i takdirde görülecektir ki, yazmala-
r n, özellikle mecmualar ba ta olmak üzere bir k sm  telif;12 Kitâb-  Devâü'l-Ebdân

11 Ferdî Baba için bkz. A. K l ç, “Ma'rifî Tarikat  eyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yaz lm  iirleri”, lmî Ara t r-
malar, 12, s.121-134

12 Meselâ 36. s rada kay tl  bulunan ve içerisinde E - eyh Seyyid 'Alî Sâbit bin Fethü'l-Me'ârif tarafndan
kaleme al nm  bulunan Risâle-i Sâbit Kisve-i Ma'rifî adl mensur eserin de bulundu u, "Bende-i
Ma'rifî" Hâf z smâil Hakk 'n n istinsah etti i mecmu'a ile 52. s rada kay tl  bulunan ve 1b-41b varakla-
r  aras nda kalan ilk k sm  Hâf z Hüseyn er-Rifâ'î Lebsü'd-dîn el-Mustafâ tarafndan telif edilen, 24
Muharrem 1228/ 27 Ocak 1813'te de istinsah edilen mecmua, bunlar arasnda en önemli örnekler o-
larak gösterilebilir. Tavsifi için bkz.: A. K l ç, a.g.e., s. 52-57.
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ve T bbü'n-Nebî ve Hacâmat,13 Kitâb-  Melhame Li't-Tasnîfi Dânyâl,14 Risâle-i

'Aynü'l-Hakîka Fî Râb tati't-Tarîka15 gibi olan di er k sm  ise istinsah edilmi  eserler
olarak tarikat bünyesinden ç km  olmalar  bak m ndan dikkat çekmektedir. Bunlar n
haricinde kalan pek çok yazma ise, üzerinde bir mühür, temellük kayd  veya istin-
sah kayd  bulunmamas na ra men, kullan lan ka t, mürekkep ve hatta yaz  tarz
bak m ndan Ma'rifî tarikat  tekkelerinden, özellikle de Manisa Demirci'de bulunan
merkezden ç kt klar n  gösterir pek çok i aret ta maktad r. Anla ld  kadar yla
Demirci'deki âsitânenin en gözde ve velûd müstensihi, kendisini "Bende-i Ma'rifî"
yani Ma'rifî kölesi olarak niteleyen Demircili, Es-Seyyid Hâf z smâil Hakk 'd r. smâil
Hakk 'n n yazmalar aras nda hemen fark edilen kendine has bir yaz  tarz  ve kullan-
d  özel renkte mürekkebi vard r: ri ve okunakl , biraz süslü nesih; aç k maviye
yak n lacivert mürekkep. smail Hakk 'n n kal n uçlu çelik veya kam  kalem kullan-
d  da yaz  kal nl ndan dolay  anla lmaktad r.

Ma'rifî tarikat n n ayn  zamanda bir kültür merkezi görevi gördü ünün en ö-
nemli delili olarak yakla k 100 kadar el yazmas  eserin günümüze kadar ula abilmi
olmas n  göstermek tabiî ki mümkündür. Üstelik bu yazmalar n en az ndan 50-60 y l
boyunca hiç de müsait olmayan art ve yerlerde sakland n , bir ço unun bu arada
kayboldu unu da göz önünde bulunduracak olursak, asl nda tarikat merkezi olan
Demirci'de muhafaza edilen yazma eser say s n n 100'ün çok çok üzerinde olmas
gerekti i rahatl kla anla lacakt r. Yazmalar n kendileri asl nda ba lar ndan geçenleri
hâl diliyle anlatacak ölçüde üzerlerinde emâreler ta maktad r. Pek çok yazma su
gördü ü için tahrip olmu tur, ancak bir kaç yazma bu felaketten uzak kalabilmi tir.
Bir k s m yazman n ise yang n felâketinden zar zor kurtuldu unu anlamak müm-
kündür. Bu yazmalar n özellikle cilt kapaklar , a z ve etek k s mlar  hat r  say l r bir
yang ndan etkilendiklerini i aret etmektedir. Has l , elde bulunan yazmalar göz ö-
nünde bulunduruldu unda, tarikat n sadece Manisa Demirci için de il, çevre iller ve
hatta bütün Ege Bölgesi için bir hayli zengin bir kültür merkezi olarak görev gördü-
ünü iddiâ edebiliriz.

Yukar da bahsi geçen yakla k 25 yazma aras nda bulunan iki ayr  yazma ö-
zellikle Ma’rifî tarikat n n âdâb ve erkân , k l k k yâfeti hakk nda bizler için önemli
bilgiler vermektedir. Haz rlad m z katalogda 36. s rada kay tl  bulunan mecmuan n

13 Eser, 53 varak hacminde olup "Bende-i Ma'rifî" Hâfz smâil Hakk  taraf ndan H. 1254 Muharrem/ M.
1838 Nisan' nda istinsah edilmi tir. Bkz. A. K l ç, a.g.e., s. 36-37.

14 Eser, 3252 beyitlik bir mesnevî olup 98 varaktan olu maktad r. "Bende-i Ma'rifî" Hâf z smâil Hakk
taraf ndan H. 1329 Muharrem/ M. 1911 Ocak' nda temize çekilmi tir. Yazman n tam metni için bkz.:
Melike Derya Y ld r m, Danyal' n Kitâb-  Melhame'sinin Transkripsiyonlu Metni, Mezuniyet Tezi, zmir
2000. Tavsifi için bkz.: A. K l ç, a.g.e., s. 38-39.

15 Eser, Edirne müftüsü Es-Seyyid Muhammed Fevzî tarafndan telif edilmi  olup "Bende-i Ma'rifî" Hâf z
smâil Hakk  Temürci taraf ndan istinsah edilmi tir. Tavsifi için bkz.: A. K l ç, a.g.e., s. 105-106.
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"Risâle-i Sâbit Kisve-i Ma'rifî" ba l kl  mensur k sm , tarikat n alametlerinden olan
kisve yani, k l k k yafet ile ilgili bilgiler verirken, ayn  zamanda bizi Ma'rifî'nin usûl ve
âdâb ndan da haberdar etmektedir. Tarikatlar için k l k k yafetin, ay r c  özellikler arz
etmesi bak m ndan önemli oldu u bilinmektedir. Yine bir k s m tarikatlar n birbirleri-
ne göre farkl  k yafetler kulland klar  da öteden beri bilinmektedir. Genellikle bir
dervi in giydi i k yafetten onun hangi tarikata mensup oldu unu tayin etmek
mümkündür. Mevleviyye ve Bekta iyye gibi baz  tarîkatlarda k yafete çok önem
verilirken, Nak bendiyye'de k yafetin fazla önemsenmedi i, sade ve temiz giyin-
mekle ve bazen ba a sâde bir sar k sarmakla yetinildi i bilinmektedir. Melâmîler ise
bu bak mdan me replerini ima eden herhangi bir özel k yafete ba tan beri kar d r-
lar.

Sûfîler taraf ndan giyilen hemen hemen her tarîkat k yafetinin kendilerine gö-
re genellikle mistik manalar  vard r.

Ma'rifî tarikat n n  di er tarikat ehline göre alâmet say labilecek olan kisvesi16

s ras yla u yedi unsurdan olu maktad r:
Risâle'de müellif Sâbit, kisvenin ne oldu unu ve tari-

kat için ne anlama geldi ini öyle belirtir:

16 Tâc, h rka, destâr gibi k yafetlere "cihâz-  tarîkat" denir ve bunlar müride eyhi taraf ndan belli dualar
okunarak, tekbirler getirilmek suretiyle giydirilir. Yaplan bu merasime de "tekbîrlemek, tekbîr etmek,
tekbîrletmek" denir.
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Tâc veya fahr yünden yap lm , çe itli renkteki serpu lara verilen genel isim-
dir. Mevlevilerin sikke diye isimlendirdikleri tâc n üst k sm na kubbe, ba a geçen
k sm na da lenger denir. Bekta î, Rifâî, Kâdirî ve Sa'dî taclar n n kubbesi 12 dilimdir.
Tâc n üzerinde sar lan sar a destâr denir. Pâyelî, Hüseynî, Örfî, Cüneydî, Dolama
gibi çe itleri vard r. Ma'rifî tâc n n da Bekta î ve Rifâ'î tâclar n n 12 dilimli olu undan
hareketle 12 dilimli oldu unu dü ünmek tabiî ki mümkündür.17

Gül, terim olarak iki anlama gelmektedir. Birincisi, ucu yass , avuç içi büyük-
lü ünde, iki kar  uzunlu unda demir bir çubuktur. Rifaî dervi lerinin bunu mangal-
da k pk rm z  olunca ç kart p, zikrederken yalaya yalaya so uttuklar  bilinmektedir.
Gül'ün ikinci anlam  ise, tarikat taçlar n n tam üstüne, yani kubbe k sm na dikilen ve
çuha üstüne i lenen ekiller için kullan l r.18 Bunlar n

17 Ancak mecmuada, Ma'rifî tâcn n üzerinde 19 i aret bulundu u belirtilmektedir. Bu i aretten dilimin
kasdedilip edilmedi ini konusunda temkinli olmak gerekti i kanatindeyiz. "Dört apun ñ ma mlar
tam m olup üzerinde tert b olunan on sekiz ur üzerine

." Mecmua vr. 13b-14a.
18 Cemal Kurnaz, "Gül", TDV A, 14. C., stanbul 1996, s. 222.
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gibi çe itleri yap lm t r.19 Ancak elimizde bulunan kaynaklardan gül keli-
mesi ile hangisinin kastedildi ini anlamak imdilik mümkün de ildir.

Saç, Ma'rifî tarikat  kisvesi aras nda gördü ümüz unsurlardand r. Anla ld
kadar yla müridlerin saç  normalin üstünde bir uzunlu a sahiptir ve temiz tutulmas
özellikle istenmektedir.20

Bez parças  ve elbise anlam na gelen h rka, tarîkat ehlinin giydi i önü aç k,
yakas z, kollu, geni  ve topuklara kadar inen uzun bir cins k yafettir. H rka giymek,
dervi in kendi iradesinden soyunup eyhin iradesine teslim olmas n  sembolize et-
mektedir. Dervi in, mensup oldu u tarikat eyhinin elinden giydi i h rkaya "h rka-y
inâbet" ya da "h rka-i irâdet" denir ki ancak ehil olana giydirilir. Seyr-i sülûkunu
tamamlay p eyhlik yapmaya hak kazanan sûfiye icâzet-nâme veya hilâfet-nâme
verilir. câzet-nâme vermeye "ilbâs-  h rka" (h rka giydirmek), almaya ise "lubs-i
h rka" (h rka giymek) ad  verilir. Bunun neticesi giyilen h rkaya ise "h rka-y  tarîkat"
denir. Ayr ca "H rka-i teberrük" tabir edilen ve henüz tarîkata girmemi , fakat za-
man zaman zikir meclislerine ve eyhin sohbetine i tirak eden kimseye iste i üzeri-
ne giydirilen bir ba ka  h rka giydirme de söz konusudur ki, böylece ki inin tarîkata
s nmas  ve intisâba ehil hale gelmesi te vik edilmi  olur. steyen herkese giydirilen
bu h rkaya "muhib h rkas " ve "muhib kisvesi" de denmektedir.21

Kisve-i Ma'rifî'de bahsi geçen destegül hakk nda mecmuada yeterli bilgi bu-
lunmamaktad r. Büyük bir ihtimalle, Hz. Ali'nin vefat  s ras nda yan nda bulunan
Selman'dan bir deste gül istemesi ve Selman' n getirdi i gülü koklad ktan sonra
ruhunu teslim etmesi rivayetiyle alakâl  bir kisve olmal d r.22

Tennure, üst taraf  dar, a a s  geni , yakas z, kolsuz bir tür dervi  elbisesine
verilen isimdir. Ma'rifî dervi lerinin "gömlek" de dedikleri tennûre, mür ide kesin
itâate ve nefsin her türlü arzusundan uzak durulaca na i arettir.23

19 Gül hakk nda Dervi brâhîm el-E refî el Kâdirî'nin yazd  ve Süleymâniye Kütüphanesi, Esad Efendi,
nr. 270'te bulunan "Gül Risâlesi" Mustafa Kara tarafndan yay mlanm t r. Bkz.: Uluda  Üniversitesi
lahiyat Fakültesi Dergisi, V/5 [1995], Bursa 1995, s. 11-23.

20 "

Mecmua, vr. 25ab.
21 Bkz. S. Uluda , Tasavvuf Terimleri Sözlü ü, s. 222-223.
22 “

” Mecmua, vr.31b-32a.
23 “
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Kemer, 5-10 cm. eninde yünden dokunan, kenarlar  genellikle deriyle çevril-
mi , bele bir kat sar lan bir cins kal n ku akt r. Mür id taraf ndan tekbir ve dualarla
ku at l r. Hizmete bel ba lamay  sembolize eder. Deyim olarak kullan lan kemeri
s kmak ise, canla ba la devam etmek anlam na gelir. Bekta î ananesine göre Hz. Ali
on yedi o luna kemer, ku ak ve silah ku atm  olup bunlara "on yedi kemer-beste"
denirdi.24

ed ise yünden yap l p bele bir kaç kat ku at lan ku a a verilen isimdir. Ehl-i
fütüvvet aras nda yayg n olup zamanla, fütüvvet te kilat  ile alâkas  kuvvetli olan
Bekta î, R fâî ve Ma'rifî tarikatlar nda da ed kullan ld  görülmü tür. ed ku at lm
bulunan dervi e " ed-bend" denilmektedir. Sûfîler 10 tane ed oldu unu ifade e-
derler. Bu edlerin sahipleri s ras yla Hz. Âdem, Hz. brahim, Hz. Nuh, Hz. Muham-
med, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hâlid b. Velid'dir.

Ege Bölgesine has mahallî bir tarikat olan, bugün art k izlerini göremedi imiz
Ma'rifîlik, anla ld  kadar yla 19. yy.'da en faal devresini geçirmi  ve öyle zannedi-
yoruz ki bu yy.' n ba lar nda da art k unutulmaya yüz tutmu tur. Bugün belki gizli
kalm  muhiblerinin de olabilece ini dü ündü ümüz tarikat, en az ndan bir as rl k
bir süreçte ad  geçen bölgenin kültür hayat nda hat r  say l r bir görev üstlenmi ,
özellikle Alevî-Rifâî kökenli bölge halk n n inanç dünyas nda önemli roller üstlenmi
olmal d r. Bir kültür merkezi gibi çal t n  dü ündü ümüz Manisa Demirci'deki der-
gâhtan kalan ve pek ço u orijinal olan el yazmalar , kültür hayat m z ve klâsik ede-
biyat m z için son derece k ymetli eserler olarak Ma'rifî tarikat n n, en az ndan sade-
ce bu bak mdan bile önemini göstermeye yetecek delillerdendir. Bu eserler üzerin-
de yap lacak olan müteakip bilimsel çal malar, eminiz ki tarikat hakk nda daha
teferruatl  yeni bilgilerin ortaya ç kmas n  sa layacakt r.

” Mecmua, vr. 33ab.
24 Bkz. Dr. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, s. 269.


