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Tacü’l-Arifin Seyyid Ebu’l-Vefâ el-Bağdadî tarafından kurulan Vefâî tarikatı Türkmen-
ler arasında hızla yayılmış ve önemli temsilciler bulmuştur. Günümüzde Alevî ocaklarına ait 
şecerelerin pek çoğunda, Ebu’l-Vefâ ve ailesine yapılan atıflar bunun önemli bir göstergesidir. 
Bu bağlamda Vefâî tarikatı Alevîliğin tarihsel alt yapısında önemli bir yere sahiptir. Selçuklular 
döneminde Dede Karkın ve Baba İlyas Horasanî ile birlikte Şeyh Çoban, Şeyh Behlül ve Şeyh 
Marbuzan Anadolu’da faaliyet gösteren Vefâî şeyhleri arasında sayılabilir. Babaî isyanından 
sonra kendilerine yeni yaşam alanı bulmak zorunda kalan Vefâîler, Osmanlı Beyliği toprakla-
rında görünmeye başlamışlardır. İlk Osmanlı sultanları ile yakın ilişki kuran Şeyh Edebali ve 
Geyikli Baba’nın Vefâî olduğu bilinmektedir. İlerleyen dönemde eski gücünü kaybeden tarikat 
Sünni bir çizgiye evrilmiş, İstanbul’da Aşıkpaşazâde ve aynı zamanda damadı olan Seyyid 
Velâyet’in şahsında temsil edilmiştir. Aşıkpaşazâde, Seyyid Velâyet’in Osmanlı sultanları ile 
ilişki kurmasında temel bir rol oynamıştır. Bu bakımdan Vefâî şeyhleri arasında güçlü bir iliş-
kinin mevcut olduğu söylenebilir. Öte yandan kaynakların yetersizliği nedeniyle Seyyid Velâ-
yet’in İstanbul’a gitmeden evvelki hayatı ve XVI. yüzyılda kırsalda yaşayan Vefâîler hakkında-
ki bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, Kütahya tahrir defterlerinde tespit edilen 
Yörükân-ı Ebu’l-Vefâ cemaatinden hareketle hem İstanbul’da yaşayan Seyyid Velâyet hem de 
kırsalda yaşayan Vefâîler üzerinde durulmuştur. Ayrıca burada Seyyid Velayet’in babası Seyyid 
Ahmed’in Anadolu’ya gelişi, Denizli bölgesini tercih etme sebebi, Osmanlı sultanları ile iliş-
kileri, Seyyid Velâyet ve Seyyid Ebu’l-Vefâ cemaati arasındaki bağlantının yanında, şehirde ve 
kırsalda yaşayan Vefâîlerin dini anlayışlarındaki farklılıklar gibi konular hakkında da bir takım 
tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlılar, Ebu’l-Vefâ, Vefâîler, Aşıkpaşazâde, Seyyid Velayet, 
Kayılar.     

Abstract

The Wafâ’îyya sect which was founded by Tâj al-Â’rifîn Sayyid Abu’l-Wafâ al-Bagh-
dâdî, spread rapidly among Turkmans and there were important representatives of the sect. The 
references to Abu’l-Vefa and his family of most of the genealogies belonging to Alawi lodges 
are crucial indications of this. In this context, the Wafâ’îyya sect has a vital place in the his-
torical sub-structure of Alawism. Dede Karkın, Baba İlyas al-Horasânî, Sheikh Çoban, Sheikh 
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Behlül, Sheikh Marbuzan are among the Wafâ’îyya sheikhs who were active in Anatolia during 
the Seljuk period. The Wafâ’îyyas who had to find a new lebensraum after the Babaî Revolt 
headed towards Ottoman Lands. Sheikh Edebali and Geyikli Baba, who established close rela-
tions with the first Ottoman sultans, were amongst them. The sect, which fell from power in the 
following period, evolved a Sunni line. In addition to this the sect was represented in Istanbul 
by Ashik Pashazâda and his son in law Sayyid Walayât. Ashik Pashazâda had a significant role 
on establishing a relationship between Ottoman Sultans and Seyyid Velayet. At this point of 
view it can be asserted that Waffai sheiks had strong connections with each other. On the other 
hand, due to insufficient sources we have very little information about Sayyid Walayât ‘s life 
prior to Istanbul and Wafâ’îyyas who lived in rural areas in 16th century. In this study  with 
reference to Yörükân-i Abu’l-Wafâ community, which was found in the Kütahya Tahrir regis-
ters, dwell upon both Sayyid Walayât living in İstanbul and Wafâ’îyyas living in rural areas. 
Also, in this context arrival of Sayyid Walayât’s father Sayyid Ahmad in Anatolia, his reason 
for choosing Denizli Region, his relationships of Ottoman sultans, the connection of Sayyid 
Walayât and Sayyid Abu’l-Wafâ community as well as differences of religious comprehension 
between townsman and countryman Wafâ’îyyas were evaluated and assessed. 

Key Words: Ottomans, Abu’l-Wafâ, Wafâ’îyyas, Ashik Pashazâda, Sayyid Walayât, The 
Kayi.

1. Giriş

Selçuklu ve Osmanlı Anadolusu’nda siyasi, sosyal ve dini alanda ön plana 
çıkmış tarikatların en mühimlerinden biri Vefâî tarikatıdır. 1980’lerden itiba-
ren bu tarikatın önemine dikkati çeken Ahmet Yaşar Ocak’ın çalışmalarından 
bu yana, tarikatın gerek Osmanlı kuruluşunda, gerekse Anadolu Alevîliğinin 
tarihsel alt yapısının oluşmasında oynadığı rol, giderek daha iyi anlaşılmaya 
başlamıştır (Ocak, 2006 ve 2017). Ocak’ın yayınları Ahmet T. Karamustafa, 
Ayfer Karakaya-Stump ve Haşim Şahin gibi başka araştırmacıların da Vefâî 
tarikatına yönelmesini sağlamıştır. Bununla birlikte kaynakların yetersizliği 
yüzünden Vefâî tarikatının Anadolu’da yayılma sahası, faaliyetleri, temsilci-
leri, Selçuklu ve Osmanlı sultanları ile olan ilişkileri hakkında bilgilerimiz 
oldukça sınırlıdır. Fakat arşiv belgelerinin dikkatli bir gözle incelenmesi, Os-
manlılar ve Vefâîler arasındaki ilişki hakkında bize bazı yeni değerlendirmeler 
yapma imkânı vermektedir. Bu bağlamda Kütahya Yörükleri arasında bulunan 
ve Denizli kazasında yaşayan Yörükân-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ cemaatine dair 
tahrir defterlerindeki açıklamalar hem kırsalda yaşayan Vefâîler hem de tari-
katın İstanbul’daki temsilcisi Seyyid Velâyet ile ilgili önemli veriler sunmak-
tadır. Ayrıca bu kayıtlar ünlü Osmanlı tarihçisi ve Vefâî geleneğine mensup 
Aşıkpaşazâde’nin, Vefâîlerle irtibatını sürdürdüğü, onlarla devlet arasındaki 
ilişkileri tesis ettiğine dair bir takım değerlendirmeler yapma imkânı da ver-
mektedir. Yine Seyyid Ebu’l-Vefâ cemaatinin yaşadığı Denizli bölgesine sınır 
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olan Kütahya ve Karahisar-ı Sahip sancaklarında yer alan Ebu’l-Vefâ zaviye-
leri de konumuz açısından oldukça dikkat çekicidir. Bahsedilen zaviyelerin 
kurucuları ve temsilcileri ya Ebu’l-Vefâ cemaati mensupları ya da cemaat-
le birlikte bölgeye gelen diğer Vefâîlerdir. Bu husus bir dönem aynı bölgede 
yaşayan Geyikli Baba ve cemaatiyle birlikte ele alındığı zaman, bölgedeki 
Vefâîlerin yoğunluğunu gösterir bir mahiyet arz eder. Yine Yörükân-ı Seyyid 
Ebu’l-Vefâ cemaatine bağlı dervişlerin fazlalığı da Alevî ocak kurucularının 
Ebu’l-Vefâ’ya bağlanma süreci hakkında bazı tahminlerde bulunmamızı sağ-
lamaktadır. 

Yukarıda bahsedilen konulara değinmeden önce Vefâî tarikatının kuruluş 
süreci, Anadolu’daki temsilcileri ve bunların etkileri hakkında bazı bilgiler 
vermek yerinde olacaktır. Vefâî tarikatı 1026 yılında Irak’ın Kusan bölgesinde 
doğan Tacü’l-Arifin Seyyid Ebu’l-Vefâ el-Bağdadî (öl.1107) tarafından ku-
rulmuştur. Onun hakkındaki en geniş bilgi, XIV. yüzyılda yaşayan ve aynı 
zamanda Vefâî şeyhi olan Vasıtî tarafından yazılan Tezkiretü’l- Muttakîn ve 
Tabsıratü’l-Muktedîn isimli Arapça menakıbnâmede yer almaktadır. Ebu’l-
Vefâ menakıbnâmesi, bu çalışmanın da konusu olan Vefâî geleneğine mensup 
ve aynı zamanda Zeyni şeyhlerinden Seyyid Velâyet’in isteği üzerine XVI. 
yüzyılda tek cilt halinde özetlenerek Menâkıb-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ adıyla 
Türkçe’ye çevrilmiştir (Menakıbnâme, 2006). Seyyid Ebu’l-Vefâ el-Bağdadî, 
Bağdat’taki eğitimden sonra bir müddet Buhara’ya gitmişse de tekrar Bağ-
dat’a dönerek, Ebu Muhammed eş-Şunbuki’ye intisap etmiştir. Şeyhi, sada-
katinden dolayı ona Ebu’l-Vefâ künyesini vermiştir. İmam Zeynelabidin süla-
lesine mensup bir seyyid olduğu belirtilen Ebu’l-Vefâ’nın, kaynaklarda Ehl-i 
Sünnet ilkelerine uymayan bazı davranışlar sergilediği ifade edilir. Bu yüzden 
halifenin şeyhe bir mektupla beraber şarap ve kadeh gönderdiği rivayet edil-
mektedir. Mektupta, kadehin kadın-erkek bir arada yapılan ayin sırasında, şa-
rap içmesi için gönderildiği belirtilmiştir. 

Ebu’l-Vefâ’nın Kürt kökenli olduğu menakıbnâmesinde vurgulanmakla 
beraber, bazı halifelerinin ve müritlerinin Türk isimleri taşıması dikkat çeki-
cidir. Bu bağlamda Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin yanı sıra Anadolu’daki 
Türkmenler arasında da Vefâî tarikatının oldukça yaygın olduğu söylenebilir 
(Ocak, 1994: 347; Ocak, 2006: 128; Ocak, 2017: 55; Şahin, 2017: 63). Ni-
tekim Ebu’l-Vefâ silsilesine bağlanan Alevî dede ocaklarının fazlalığı, onun 
Türkmen aşiretleri arasındaki faaliyetlerinin yoğunluğu ile ilgilidir. Pek çok 
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Alevî ocak kurucusu bir şekilde onunla veya ailesiyle irtibatlı olarak göste-
rilmiştir (Karakaya-Stump, 2015: 194). Örneğin Sarı Saltık ocağına ait bazı 
şecerelerde Sarı Saltık’ın Ebu’l-Vefâ’nın soyundan geldiği yönünde bilgile-
re rastlanmaktadır. Yine Şeyh Çoban, Ağuiçenler, Delil Bircan, Üryan Hızır, 
İmam Zeynelabidin, Dede Karkın, Kara Pirbad ve Şeyh Hasan ocakları da 
Vefâî geleneğine bağlanmaktadır (Gülten, 2018: 166-167). Bunlardan Şeyh 
Hasan ocağının Ebu’l-Vefâ ile bağlantısı Malatya sancağına ait tahrir defter-
lerine de yansımıştır. Kayda göre Muşar nahiyesindeki Şeyh Hasanlı köyünün 
geliri Seyyid Ebu’l-Vefâ Tacü’l-Arifin evladından Şeyh Ahmed Tavil’e bıra-
kılmıştır. Tahrir defterlerinden Şeyh Ahmed Tavil’in, Seyyid Ebu’l-Vefâ ev-
ladından olduğu ve Sultan Alaaddin Keykubad tarafından kurulan vakfın va-
kıfnâmesinin yenilendiği anlaşılmaktadır (TD 156: 41-42).1 Bu bilgiler Şeyh 
Ahmed Tavil’in Vefâî olduğu yönünde değerlendirilebilirken, sadece o değil 
aynı zamanda Şeyh Hasanlı köyünde, adına zaviye inşa edilen Şeyh Hasan’ın 
da Ebu’l-Vefâ ile bağlantısı düşünülebilir. Ayrıca bazı Alevî ocaklarının ken-
dilerini Ebu’l-Vefâ’ya bağlamaya çalışmaları da onun Alevîler nazarındaki 
yerini gösterir mahiyettedir. Örneğin merkezi Sivas’ın Yellice köyü olan Şeyh 
Şazi/Molla Yakup ocağına ait 1464 tarihli uydurma bir icazetnâmede, ocak 
kurucusu olarak kabul edilen Şeyh Şâzi/Şadi, Ebu’l-Vefâ’ya bağlanılmaya ça-
lışılmıştır (Yılmaz, 2017: 222). Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
Ebu’l-Vefâ geleneğinin Alevî toplumunun teşekkülünde önemli tarihsel bir rol 
oynadığı açıktır (Ocak, 2006: 143; Ocak, 2017: 82). Özellikle Ebu’l-Vefa me-
nakıbnâmesinde Şeyh Hüseyin Raî şeklinde geçen Şeyh Çoban adına kurul-
muş bir Alevî ocağının olması, Vefâîliğin Alevîlik üzerindeki etkisini gösteren 
en iyi örneklerden biridir (Gülten, 2018: 153).

Ebu’l-Vefâ’nın Anadolu’da bilinen ilk müridi, aynı zamanda Oğuzların 
Karkın boyuna mensup bazı cemaatlerin de önderliğini yapan Dede Karkın’dır. 
Karkın boyunun lideri olan Dede Karkın’ın da şeyhin müritleri arasında olma-
sı, onun Türkmenler arasında yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğinin diğer bir 
ifadesi olarak yorumlanabilir. Dede Karkın’ın etrafında bulunan Vefâîler, Ma-
raş sancağının Göksun, Mardin sancağının Beriyyecik ve Hamid sancağının 
Uluborlu nahiyelerinde Dede Karkın adına zaviyeler inşa etmişlerdir. Ayrıca 
Alaaddin Keykubad ona pek çok köyü vakıf olarak vermiş, o da etrafındaki 
Karkınları bu köylere yerleştirmiştir (Gülten, 2018: 181). Selçuklu Anadolu-
su’nda Dede Karkın’ın dışında başka Vefâîlere de rastlanmaktadır. Ebu’l-Vefâ 
menakıbnâmesinde Hüseyin Raî olarak geçen Şeyh Çoban ile Şeyh Behlül ve 
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Şeyh Marbuzan bunlar arasındadır. İsimleri sayılan Vefâî şeyhlerinin birlikte 
hareket ederek, Sivas civarına geldikleri ve yakın aralıklarla zaviye kurdukları 
bilinmektedir (Gülten, 2018: 158). Bununla beraber tarikatın esas etkisi Dede 
Karkın’ın halifesi ve Babaî isyanının lideri Baba İlyas zamanına rastlar. İsya-
nı organize eden Vefâî şeyhleri, Babaî isyanının tasavvufî alt yapısını oluş-
turmuşlardır. İsyandan sağ olarak kurtulanlar ile isyana katılmayan Vefâîler, 
Anadolu’nun farklı yerlerine dağılarak faaliyet göstermeye devam etmişler-
dir. Babaî isyanı bir yandan tarikat üyelerinin parçalanmasına ve dağılmasına 
sebep olurken, bir yandan da siyasi otorite karşısında ölçülü ve mesafeli bir 
duruş sergilemelerine yol açmıştır. 

Vefâîlerin en çok görüldüğü yerlerin başında Bizans sınırında gaza ve ci-
hatla meşgul olan Osmanlı Beyliği’ne ait topraklar gelir. Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş aşamasını anlatan bazı ilk dönem kaynaklarında Osmanlı sultanları-
nın yanında bulunan Vefâîlerden bahsedilmektedir. Bu hususla ilgili en çok 
bilinen örnek Geyikli Baba’dır. Pek çok Osmanlı kroniğinde Orhan Gazi ile 
tanışması sırasında Baba İlyas müridiyim ve Seyyid Ebu’l-Vefâ tarikindenim 
dediği aktarılır (Aşıkpaşazâde, 1992: 45). Ayrıca Geyikli Baba’nın bir der-
viş grubunun başı olduğuna dair hem Hacım Sultan Vilayetnâmesi’nde hem 
de arşiv vesikalarında bazı bilgiler yer almaktadır. Buna göre Hacım Sultan 
Vilayetnâmesi’nden Kütahya civarında Geyikli cemaatinin yaşadığı anlaşıl-
maktadır. Arşiv vesikalarından ise Konya civarında Geyikli Baba dervişleri; 
Erzurum, Sivas, Malatya, Adana, Birgi, Bursa ve İnegöl gibi farklı yerlerde 
ise Geyikli Baba Sultan cemaati tespit edilmektedir (Ocak, 2006: 140; Ocak, 
2017: 74). Burada isimleri sayılan yerler Vefâî dervişlerin dağıldıkları sahalar 
olarak kabul edilebilir. Buna göre Bursa, İnegöl, Kütahya gibi Osmanlı Bey-
liği’nin kuruluş coğrafyasında Vefâî dervişleri faaliyet göstermiştir. Aşağıda 
geniş olarak bahsedilecek olan Seyyid Ebu’l-Vefâ cemaati de Geyikli Baba 
cemaatiyle hemen hemen aynı bölgede Kütahya sancağına tabi Denizli kaza-
sında yaşamıştır. Her iki cemaatin de aynı bölgede yaşamış olması, aralarında 
yakın bir ilişkinin kurulmuş olabileceği izlenimini vermektedir. 

Osmanlı hanedanının yanında yer alan dervişler Aşıkpaşazâde tarafından 
Abdalân-ı Rum olarak isimlendirilmiştir. Devletin kuruluş aşamasında Os-
manlı sultanlarının yanında bulunan Kalenderîler, Haydarîler ve Vefâîlerden 
oluşan Abdalân-ı Rum, Yıldırım Bayezid döneminden sonra geri planda kal-
mış, bu durum Vefâîleri de etkilemiştir. Buna rağmen Vefâîler hem merkezde 
hem de taşrada varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Meşhur Osman-
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lı tarihçisi Aşıkpaşazâde ve damadı Seyyid Velâyet, Vefâîliğin İstanbul’daki 
temsilcileriyken, İstanbul dışında ise Yörükân-ı Ebu’l-Vefâ cemaati mensup-
ları ile Kütahya ve Karahisar-ı Sahip sancaklarındaki Ebu’l-Vefâ zaviyelerinin 
kurucuları ve temsilcileri Vefâîliği temsil etmekteydi. Aslında ilerleyen say-
falarda değinileceği üzere, Seyyid Velâyet ile Yörükân-ı Ebu’l-Vefâ cemaati 
arasında doğrudan organik bir ilişki de mevcuttu. Yalnız Seyyid Velâyet İstan-
bul’da, Osmanlı payitahtında yaşarken, ona bağlı Vefâîler ise Kütahya sanca-
ğına tabi Denizli kazasında konar-göçer hayata devam etmekteydi. Bu durum 
Vefâîlerin hem şehirde hem de kırsalda bulunduklarını ve Vefâî geleneğini en 
azından XVI. yüzyılın sonlarına kadar sürdürdüklerini açıkça göstermektedir. 
Bununla birlikte merkezde Osmanlı sultanları, ulema ve meşayih gibi yüksek 
kültür taşıyıcısı zümreyle yakın ilişkiler kuran Aşıkpaşazâde ve damadı Sey-
yid Velâyet ile kırsalda konar-göçer hayata devam eden Vefâîler arasında dini 
anlayışta farklılıklar olduğunu tahmin etmek zor değildir. 

2. Cemaat-i Yörükân-ı Ebu’l-Vefâ, Aşıkpaşazâde ve Seyyid Velâyet

Osmanlı başkentinde Vefâî tarikatının temsilcisi olan Aşıkpaşazâde ken-
di soyunu Baba İlyas oğlu Muhlis Paşa oğlu Bali oğlu Selman oğlu Yahya 
oğlu Derviş Ahmed Aşıkî olarak verir (Aşıkpaşazâde, 1992: 1). Ebu’l-Vefâ 
halifelerinden olan dedesi Baba İlyas’tan itibaren Vefâî geleneğine mensup 
olan Aşıkpaşazâde, eserinde Osmanlı kuruluşu sırasında kendi soyunu ve tari-
katını ön plana çıkartmayı amaçlamıştır. Zaten Aşıkpaşazâde’yi Osmanlı tari-
hini yazmaya teşvik edenler de muhtemelen etrafında bulunan Vefâî dervişle-
ridir. Bundan dolayı o, Vefâî halifesi Ebebali’ye Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
aşamasında önemli bir rol verir. Osman Gazi meşhur rüyasını şeyhin evinde 
görür ve o Osman’ın nesline dünya hâkimiyeti verileceğini müjdeler (İnalcık, 
2000: 127). Diğer taraftan Aşıkpaşazâde dedesi Baba İlyas’tan tevarüs ettiği 
ve Elvan Çelebi köyünde de bir süre fiilen yürüttüğü Vefâî şeyhliğinin yanın-
da, başlangıcından itibaren Sünni çizgide olduğu bilinen Zeyniyye tarikatının 
bir kolu olarak İstanbul’da Şeyh Vefâ tarafından kurulan Zeyniyye Vefâîliğine 
de mensup bir şeyhtir (Öngören, 2013: 371). Bu yüzden onun Babaî-Türkmen 
geleneğinden uzaklaştığı, Osmanlı merkezine ve şehir hayatına dolayısıyla da 
buna uygun tasavvuf cereyanına adapte olduğu ve Vefâî çizgisinden uzaklaş-
tığı iddiaları varsa da bunlar tartışmaya açıktır (Yıldırım, 2009: 131). 

Aşıkpaşazâde’den başka Vefâî tarikatının İstanbul’daki bir diğer tem-
silcisi Seyyid Velâyet’tir. 1451 tarihinde Bursa’nın Timurtaş Mahallesi veya 
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Bursa’ya bağlı Kirmastı kazasında doğduğu düşünülen Seyyid Velâyet’in 
soyu, babası Seyyid Ahmed vasıtasıyla Ebu’l-Vefâ ile kardeş çocuğu olan 
Hayateddin’e ulaşmaktadır. Ebu’l-Vefâ, Hayateddin’i evlat edinmiş ve ye-
tişmesine katkıda bulunmuştur (Menakıbnâme, 2006: 21; Şahin, 2017: 165). 
Nitekim Kütahya tahrir defterlerindeki bilgiler menakıbnâme ile örtüşmekte-
dir. Buna göre Kütahya tahrir defterlerinde Ebu’l-Vefâ cemaatiyle ilgili ola-
rak der tasarruf-ı Seyyidi’s-sadat Seyyid Velâyet bin Seyyid Ahmed bin Seyyid 
Ebu’l-Vefâ kaydı yer almaktadır (MAD 262: 451; TD 49: 799; TD 438: 53; 
TD 48: 148b).2 Fakat Seyyid Ahmed ve Ebu’l-Vefâ arasındakilerin tahrirlerde 
de bulunmaması Seyyid Velâyet’in, Ebu’l-Vefâ ile kardeş çocuğu olan Haya-
teddin’e dayanıp dayanmadığı konusunu muğlâk bırakmaktadır. Öte yandan, 
aradaki kişiler verilmeden de tahrirlerde geçen Seyyid Ebu’l-Vefâ oğlu mezbur 
Seyyid Ahmed kaydı Seyyid Velâyet’in soyunun babası Seyyid Ahmed vasıta-
sıyla, Ebu’l-Vefâ’ya dayandığını ortaya koymaktadır. Halil İnalcık’ın elinde 
bulunan bir mülknâmede Seyyid Velâyet’ten Umdetü’l-Evlâdi’r-Resûl Mev-
lânâ Seyyid Velâyet b. es-Seyyid Ebu’l-Vefâ el-Bağdadî olarak bahsedilmesi 
de yukarıdaki bilgilerle paraleldir (İnalcık, 2000: 120). Dahası babası Seyyid 
Ahmed’in Anadolu’ya getirdiği cemaatin Seyyid Ebu’l-Vefâ adını taşıyor ol-
ması da her türlü tartışmanın ötesinde, Seyyid Velâyet’in Vefâî geçmişine dair 
kuvvetli bir atıftır.

Aşıkpaşazâde’nin en parlak talebesi olan Seyyid Velâyet, Aşıkpaşazâde 
tarafından kurulan zaviyenin başına geçmiş ve Osmanlı hükümdarlarıyla ya-
kın ilişkiler kurarak İstanbul’da tanınan etkili bir şeyh olmuştur. Aşıkpaşazâde 
onunla yakından ilgilenmiş, 1470 tarihinde kızı Rabia Hatun ile evlendirerek 
onu damatlığa kabul etmiştir. Aşıkpaşazâde’den icazet aldıktan sonra hacca 
gitmiş, hac dönüşü Mısır’a uğrayarak Vefâî şeyhi olduğu düşünülen Seyyid 
Ebu’l-Vefâ b. Ebu Bekir’den de icazet almıştır. Ayrıca adı geçen şeyhten 
Ebu’l-Vefâ’nın hayatını anlatan Tabsıra isimli iki ciltlik Arapça menakıbı da 
alarak İstanbul’a dönmüş ve müritlerinden birine tercüme ettirmiştir. Onun 
Ebu’l-Vefâ’nın menakıbını tercüme ettirmesi, Ebu’l-Vefâ yani Vefâîlik ile 
bağlarını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca menakıbın Türkçe çevirisin-
de, Vefâî şeyhi olduğu bilinen Şeyh Edebali ile ilgili ayrıntılı bilgilerin veril-
mesi de Seyyid Velâyet’in Vefâîlilik bağlantısını gösteren diğer bir husustur. 
Seyyid Velâyet’in, Şeyh Edebali’ye karşı olan bu ilgisinde Aşıkpaşazâde’nin 
rol oynadığı kuvvetle muhtemeldir. Hayatının tamamını Aşıkpaşa, Emirler 
veya Seyyid Velâyet olarak da bilinen tekkesinde geçirmiş, 1522 yılında 71 
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yaşında iken vefat etmiştir. O, Vefâî geleneği içinden gelmesine rağmen, Aşık-
paşazâde gibi Zeyni şeyhi olarak tanınmıştır. Onun Zeyni şeyhi olarak tanın-
masında hem Vefâî hem de Zeyni şeyhi olan kayınpederi Aşıkpaşazâde’nin 
etkisinin olduğu muhakkaktır (İnalcık; 2000: 142; Ocak, 2006: 141; Ocak, 
2017: 74; Şahin, 2017: 167). 

Yukarıdaki satırlardan da anlaşıldığı üzere, birbirleriyle halef selef iliş-
kisi olan Aşıkpaşazâde ve Seyyid Velâyet, Ebu’l-Vefâ Bağdadî tarafından 
kurulan Vefâî tarikatına bağlıdır. Ayrı coğrafyalarda yaşayan iki Vefâî şey-
hinin İstanbul’da bir araya gelme süreci hayli ilginçtir. II. Murad döneminde 
Osmanlı topraklarına gelen Seyyid Ahmed, oğlu Seyyid Velâyetî neden ve 
nasıl İstanbul’a Aşıkpaşazâde’nin yanına yollamıştır. Bunların yanında Sey-
yid Velâyet’in babası Seyyid Ahmed’in Osmanlı topraklarına geldikten sonra 
kimlerle ilişki kurduğu, nasıl bir din anlayışına sahip olduğu, Seyyid Velâ-
yet’in İstanbul’a gitmeden önceki yaşamı, Aşıkpaşazâde’nin Seyyid Ahmed, 
Seyyid Velâyet ve Ebu’l-Vefâ cemaati ile geliştirdiği ilişki hakkında elimizde 
hiçbir bilgi mevcut değildir. Bu soruların cevapları Osmanlı topraklarındaki 
Vefâî varlığının ortaya koyulmasıyla doğrudan ilgilidir. İlerleyen sayfalarda 
bu soruların cevabı aranacaktır. 

Menakıbın Türkçe tercümesinde Seyyid Velâyet’in babası Seyyid Ah-
med’in 1437 tarihinde Anadolu’ya geldiği ve 1481 tarihinde öldüğü belir-
tilmektedir (Menakıbnâme, 2006: 23). Buna göre, Seyyid Ahmed II. Murad 
döneminde cemaatiyle birlikte Anadolu’ya gelmiştir. Tahrir kayıtlarında onun 
yanında kendisine tabi Abdal olarak nitelenen dervişler olduğu, bunların 
yerleri ve yurtları olmadığından II. Mehmed tarafından avarız-ı divaniyye-
den muaf tutuldukları belirtilmektedir. Seyyid Ahmed, örneğine çok sık rast-
lanılan bir şekilde, Ebu’l-Vefâ cemaatinin hem siyasi hem de dini lideridir. 
Dervişlere sağlanan bu muafiyetler muhtemelen yine II. Mehmed tarafından 
kaldırılarak Seyyid Velâyet’e peygar-ı mübareke mülazemet emr olunmuştur. 
Burada yanlış bir okuma söz konusu değilse, II. Mehmed’in Seyyid Velâyet’e 
peygar/savaş zamanında bazı mükellefiyet getirdiği anlaşılmaktadır. Fakat 
II. Mehmed’den sonra tahta geçen II. Bayezid muafiyetleri tekrar onaylamış, 
Seyyid Velâyet üzerinden peygar/savaş zamanında geçerli olan mükellefiyeti 
kaldırmış ve cemaatin tasarrufunu babası Seyyid Ahmed’den sonra Seyyid 
Velâyet’e bırakmıştır. I. Selim de babası tarafından verilen bu muafiyetleri 
1513 tarihli hükümle genişletmiştir. Öte yandan cemaat 1437 tarihinde Ana-
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dolu’ya gelmesine rağmen, ancak 1513 tarihli Kütahya evkaf defterinde tespit 
edilmektedir. Buna karşılık cemaate II. Mehmed döneminden itibaren vergi 
muafiyeti verildiği anlaşılmaktadır. Fakat her ne kadar tahrir defterlerinde 
Seyyid Ahmed ve cemaatine II. Mehmed döneminde muafiyet verildiği belir-
tilmiş olsa da vergi muafiyetinin II. Murad döneminden itibaren uygulandığı 
iddia edilebilir. Bu iddianın sebebi üzerinde aşağıda durulacaktır.

Seyyid Ahmed ve ona bağlı Vefâîlerin Osmanlı topraklarına sonradan 
gelmiş olmalarına rağmen, Osmanlı sultanlarından vergi muafiyeti almaları, 
Vefâîlerin hâlâ Osmanlılar nazarında önemli bir mevkide olduklarını gös-
termektedir. Nitekim Osmanlı sultanları sadece cemaate muafiyet vermekle 
kalmamış, cemaatin tasarrufunu önce Seyyid Ahmed’e sonra oğlu Seyyid 
Velâyet’e, ondan sonra ise Seyyid Velâyet’in oğullarına ve damadına bırak-
mışlardır. Cemaatin gelirinin Seyyid Velâyet’ten sonra oğullarına ve dama-
dına bırakılması onun etkisinin sonraki yıllarda devam ettiğini göstermek-
tedir. Aynı şekilde, hayatının önemli bir kısmını İstanbul’da geçiren Sultan 
Velâyet’e de Osmanlı sultanları yakınlık göstermişler, İstanbul’daki tekkesine 
II. Bayezid ve kızı Fatma Sultan vakıflar tahsis etmişlerdir (İnalcık, 2000: 
155; Şahin, 2017: 170). Seyyid Velâyet’in sultanlarla olan ilişkisinin I. Selim 
zamanında bozulduğu iddia edilmekteyse de (Şahin, 2017: 171), Ebu’l-Vefâ 
cemaatinin muafiyeti I. Selim zamanında genişletilmiştir. Buna göre I. Selim, 
babası II. Bayezid zamanından farklı olarak cemaati ulakdan, suhreden, ce-
rahordan, sekbândan, hisâr yapılmasından, salgundan, doğancıdan, azebden, 
kürekçiden, nüzul tahılından ve sâir avârız-ı divâniyeden muaf tutmuştur. I. 
Selim, cemaatin muafiyetlerini genişleterek Seyyid Velâyet’in kendisine karşı 
olan tutumunu düzeltmek istemiş olmalıdır. 

Öte yandan menakıbnâmede ve diğer kaynaklarda Seyyid Ahmed’in Os-
manlı topraklarına nereden geldiğine dair herhangi bir bilgi yokken, tahrirlerde 
onun yukarı canipten Anadolu’ya geldiği belirtilmiştir. Osmanlı belgelerinde 
yukarı canip ifadesiyle Safevî Devleti’nin hâkimiyeti altındaki bölgenin, açık 
bir ifade ile İran ve Azerbaycan’ın kastedildiği malumdur (Savaş, 2002). Bu 
itibarla Seyyid Ahmed’in cemaatiyle birlikte İran ve Azerbaycan civarından, 
yani Safevîlere ait olan bölgeden Anadolu’ya geldiği söylenebilir. Osmanlı-
ların, yukarı caniple yani Safevîler ile ilişkisi olan veya olduğu düşünülen 
herkese karşı önyargılı davrandıkları ve bu kişileri takip ederek cezalandır-
dıkları bilinmektedir. Ebu’l-Vefâ cemaatine ve temsilcilerine karşı böyle bir 



Sadullah GÜLTEN

562
IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU (18-20 EKİM 2018 ANKARA) BİLDİRİLER KİTABI

tavır takınmamalarının sebebinin ne olduğu açık değildir. Fakat onların Vefâî 
tarikatına mensubiyetlerinin yanında, Osmanlılar nazarında güvenilir bir ara-
cı ve hami bulmuş olmaları bu önyargıyı ortadan kaldırmışa benzemektedir. 
Özellikle tam bu tarihlerde Safevî taraftarı olan kişilere karşı alınan tedbirler 
ve yayınlanan fetvalar bu iddiayı desteklemektedir. Burada Anadolu’ya gelen 
Vefâîler ile Osmanlı sultanları arasındaki ilişkiyi kimin ya da kimlerin tesis 
etmiş olduğu önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla cemaat 
ve temsilcilerinin Osmanlılar nazarında muteber tutulmalarında ve muafiyet 
elde etmelerinde Aşıkpaşazâde’nin mühim bir rol oynadığı ileri sürülebilir. 
Keza Aşıkpaşazâde’nin Osmanlı sultanlarının özel ilgisine mazhar olduğu, II. 
Murad’ın bütün seferlerine katılarak, onunla iyi ilişkiler kurduğu bilinmekte-
dir (İnalcık, 2000: 122). İşte bu noktada Seyyid Ahmed ve cemaatinin daha 
II. Murad döneminden itibaren vergi muafiyeti almış olmaları ihtimali belir-
mektedir. Onun tarafından verilen muafiyetler oğlu II. Mehmed tarafından da 
onaylanarak devam etmiş olmalıdır. 

Osmanlı coğrafyasına II. Murad döneminde yukarı canipten gelmiş olan 
Seyyid Ahmed’in, oğlu Seyyid Velâyet’i İstanbul’da Aşıkpaşazade’nin yanına 
göndermesi üzerinde durulması gereken bir husustur. Aşıkpaşazade, Seyyid 
Velâyet’in yetişmesinde, Zeyniliğe intisap etmesinde ve sultanlarla yakın ilişki 
kurmasında merkezi bir konumdadır. Aşıkpaşazâde’nin desteğini alan Seyyid 
Velâyet, merkezle yakın ilişkiler kurarak hem kendi nüfuz alanını genişletmiş 
hem de cemaatini dolayısıyla dervişlerini korumayı başarmıştır. Buna karşılık 
Aşıkpaşazâde ve Seyyid Velâyet, Ebu’l-Vefâ Bağdadî tarafından kurulan ve 
konar-göçer Türkmenlerce kabul edilen Vefâî tarikatına mensup olmaktan zi-
yade, Osmanlı yüksek kültür mensuplarının intisap ettiği Zeyniyye Vefâîliğine 
bağlı olarak tanınmışlardır. Onların Zeyni olarak tanınmaları kendilerine ve 
ailelerine önemli avantajlar sağlamıştır. Böylece sultanlarla kurdukları yakın 
ilişki neticesinde onlara vakıflar bağlanırken, Seyyid Velâyet Denizli’de yaşa-
yan cemaatin gelirlerini almaya devam etmiş, ayrıca cemaat üyeleri pek çok 
vergiden muaf tutulmuşlardır. Vefâî olmaları dışında herhangi bir ilişki tespit 
edilemeyen Aşıkpaşazâde, Seyyid Ahmed ve Seyyid Velâyet arasındaki bağ-
lantı ve Aşıkpaşazâde’nin Seyyid Velâyet’e verdiği destek, Aşıkpaşazâde’nin 
ailesinden tevarüs eden Vefâî geleneğine bağlılığını sürdürdüğü şeklinde oku-
nabilir. Buna rağmen her ne kadar yazdığı tarih kitabında, ailesinin Osmanlı-
ların kuruluşundaki önemini vurgulamayı amaçlamış olsa da kendi Vefâîliği-
ni ön plana çıkartmamış, Seyyid Ahmed ve Seyyid Velâyet’e tabi olan Vefâî 
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dervişlerinden de bahsetmemiştir. Bunun altında muhtemelen Seyyid Ahmed 
ve Seyyid Velâyet’in bir dönem heterodoks bir din anlayışına sahip olmaları 
yatmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Seyyid Ahmed’in yanında bulunan 
dervişler heterodoks bir inanca sahip olan Abdallardır. Bu bağlamda, aşağıda 
tartışılacağı gibi, Seyyid Ahmed ve Seyyid Velâyet’in de Ebu’l-Vefâ cemaati 
mensupları gibi heterodoks bir anlayışa sahip oldukları iddia edilebilir. Ayrıca 
bu tutumunun bir diğer sebebi de vaktiyle devlete karşı gelmiş bir sufi çevre-
nin bu şaibeli geçmişini silmek isteği olmalıdır (Ocak, 2006: 142; Ocak, 2017: 
76). Bu noktada Aşıkpaşazâde’nin Vefâîlikten uzaklaştığı ve onun Vefâîliğine 
dair tarihi bir kaydın olmadığı yönündeki iddiayı yeniden gözden geçirmek 
gerekir. Onun Vefâîliğini ön plana çıkarmaması hem kendisinin hem de dama-
dının sahip olduğu pozisyonu ve gelirleri kaybetmemek istemesiyle alakalı ol-
malıdır. Nitekim II. Mehmed döneminde gelirlerinden bir kısmını kaybetmesi 
karşısındaki sert üslubu nazarı dikkate alınırsa, onun bu denli ince bir siyaset 
izlemiş olması akla yatkındır (İnalcık, 2000: 129). 

Seyyid Ahmed’in liderliğinde Anadolu’ya gelen Yörükân-ı Seyyid Ebu’l-
Vefâ cemaatini, sadece konar-göçer bir grubun ötesinde Vefâî dervişleri olarak 
değerlendirmek yerinde olacaktır. 1530 tarihli tahrir defterinde, cemaatle ilgili 
bilgi verilirken onların Seyyid Ahmed ve Seyyid Velâyet’e müteallik dervişler 
olduğu yönündeki bilgi de bu hususu gösterir niteliktedir. Bu cümleden ola-
rak cemaat 1513 tarihinde 121 hane, 8 mücerred ve 1 imam olmak üzere 130 
nefer; 1520 tarihinde 184 hane, 29 mücerred ve 1 muhassıl olmak üzere 214 
nefer; 1530 tarihinde 193 hane, 10 mücerred ve 1 muhassıl olmak üzere 204 
neferdir. 1571 tarihli defterde hane ve mücerred tasnifine gidilmemiş olup, 
cemaatin sahip olduğu nefer sayısı 248’e yükselmiştir. Cemaatin bennak, 
kara, arus, ağnam ve bad-ı heva vergileri 1513’de 2200, 1520’de 2800, 1530 
ve 1571’de ise 2700 akçedir. Muhassıl olarak kaydedilen vergi görevlisinin, 
cemaat üyelerinden vergileri toplayıp, İstanbul’da ikamet eden Seyyid Velâ-
yet’e ve sonrasında oğullarına ilettiği söylenebilir. Cemaatin nüfusuna dair bu 
bilgiler, onların bölgeye ilk geldiği zaman bile 600 civarında bir nüfusa sahip 
olduğunu, bu sayının ise 1530’da 1000 civarına yaklaştığını göstermektedir. 
Hane ve mücerred tasnifinin yapılmadığı 1571 tarihinde de cemaatin nüfusu 
yine yaklaşık 1000 kişidir. Öte yandan tahrir defterleri dışında cemaatle ilgili 
bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Sadece 1573 tarihli bir hükümde, bazı kimse-
lerin cemaatin hâsıllarına müdahale ettiklerine dair bir bilgi mevcuttur. Buna 
göre Seyyid Velâyet’in oğlu tarafından cemaatin hâsıllarına müdahale edildiği 
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merkeze şikâyet edilmiş, buna mukabil cemaatin vergilerine dahl ve taarruz 
edilmemesi emredilmiştir (Gökçe, 2000: 299). Turan Gökçe tarafından verilen 
bu önemli bilginin kaynağına, defter veya sayfa numarası yanlış olduğu için 
ulaşılamamıştır. Seyyid Velâyet’in oğlu olarak geçen bu kişi ondan sonra za-
viyenin başına geçtiği bilinen oğulları Derviş Mehmed, Mustafa Çelebi veya 
damadı Gazzâlîzâde Abdullah Efendi olmalıdır. Tarih itibariyle bu kişinin 
Gazzâlîzâde Abdullah Efendi olması muhtemeldir (Şahin, 2017: 172: Çelik, 
2016: 69). Bu durum cemaat ve aile üyeleri arasındaki ilişkisinin uzun bir 
müddet devam ettiğini göstermektedir.

Cemaatin nüfusuyla ilgili yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, 
1573 tarihine kadar takip edilen Vefâîlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok-
tur. Böylece kuruluş döneminde Osmanlı topraklarında bulunan Geyikli Baba 
ve cemaati dışında, sonraki dönemlerde de bu topraklarda kalabalık bir Vefâî 
topluluğunun yaşadığı tespit edilmektedir. 1000 kişilik kalabalık bir grubun 
tespiti, Anadolu’nun farklı yerlerinde de Vefâîlerin yaşadığına dair kuvvetli 
bir veridir. Anadolu Alevîliğinin tarihsel alt yapısında Vefâîliğin bu denli kuv-
vetli olması bu grupların oynadığı rol ile yakından ilişkili olup, Alevî ocak 
kurucularının Ebu’l-Vefâ’ya bağlanması onların etkisiyle mümkün olmuştur. 
Öte yandan Ebu’l-Vefâ cemaati tahrirlere her ne kadar Yörük olarak kayde-
dilmiş olsa da, bölgenin asli unsuru olan diğer Yörük gruplarıyla ilgilerinin 
bulunmadığı, sadece konar-göçer bir yapıya sahip oldukları ve Batı Anado-
lu’da yaşadıkları için Yörük olarak kaydedildikleri söylenebilir. Zaten İran 
veya Azerbaycan tarafından kalkıp Denizli civarına gelmiş olmaları da onların 
konar-göçer bir yapıya sahip olduklarını açıkça göstermektedir. Cemaat 
muhtemelen burada iktisadi faaliyetlerini sürdürebilmek için bölgeye mahsus 
dar alan konar-göçerliğine devam etmiştir (Gülten, 2016: 40). Keza cemaatin 
vergileri arasında bulunan koyun vergisi, diğer Yörük grupları gibi onların da 
iktisadi yapısının hayvancılığa dayandığını göstermektedir.

Seyyid Ahmed’in cemaatiyle birlikte Denizli civarına gelmiş olması da 
üzerinde durulması gereken diğer bir husustur. Zira Denizli bölgesi Osmanlı-
ların kurucu unsuru olan Kayıların kalabalık bir şekilde yaşadığı yerler arasın-
dadır. Kayılar yoğun olarak Denizli kazasının Aydos, Kaşıyenice ve Alaşehir 
nahiyelerine, bazı kolları ise Kütahya sancağının Kula, Şeyhli ve Uşak kaza-
larına dağılmıştır. Bahsedilen yerlerde Kayıların meskûn olduğu pek çok köy 
bulunmaktadır (Gülten, 2016: 239; TD 49: 123-135; TD 438: 49-50; TD 47: 
324b-330b). Vefâîlerin, Kayıların bulunduğu bu bölgeye göç etmesi, Osmanlı 
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kuruluşu sırasında başlayan Osmanlı-Vefâî ilişkisinin sonraki yıllarda da de-
vam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kü-
tahya bölgesinde Geyikli Baba’ya tabi Vefâî dervişlerinin de yaşamış olması, 
Seyyid Ahmed’in buraya gelmesinde etkili olmalıdır. Anadolu’ya sonradan 
gelen Seyyid Ahmed’in oğlu Seyyid Velâyet’i İstanbul’da Aşıkpaşazâde’nin 
yanına göndermesi nazarı dikkate alınırsa, Vefâîlerin birbirleriyle irtibat ha-
linde oldukları zaten anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Seyyid Ahmed’in cema-
atini bölgeye getirirken, buradaki Vefâîlerden haberdar olduğu düşünülebilir.     

Kütahya ve Afyon’da Ebu’l-Vefâ isimli zaviyelerin olması, bölgedeki 
dolayısıyla Anadolu’daki Vefâîlerin bahsedilen cemaatle sınırlı olmadığı an-
lamına gelmektedir. 1513 tarihinde Kütahya’nın Taşoluk mahallesinde bulu-
nan Ebu’l-Vefâ zaviyesi Mevlana Muslihiddin’in tasarrufunda olup, bu tarihte 
zaviye 70 akçe gelire sahiptir. 1571 tarihli defterde ise zaviye hakkında daha 
ayrıntılı bilgi mevcuttur. Buna göre II. Mehmed nişanıyla Seyyid Mehmed’in 
tasarrufuna bırakılan zaviye, ondan sonra II. Bayezid’in nişanıyla Derviş Si-
nan tarafından yönetilmiştir. II. Selim ise zaviyeyi Derviş Hüseyin’in tasarru-
funa bırakmıştır. Bu tarihte zaviyenin geliri 113 akçeye yükselmiştir (MAD 
262: 3; TD 560: 28b). Afyon’daki Ebu’l-Vefâ zaviyesi de şehir merkezinde 
bulunmakta olup, zaviye Mahmud Fakih veled-i İshak’tan sonra Mustafa’nın 
tasarrufuna bırakılmıştır. 1575 tarihinde zaviyenin geliri 100 akçedir (TD 575: 
14a). Her iki zaviyenin de şehir merkezlerinde bulunması, Seyyid Velâyet ve 
Aşıkpaşazâde dışında da bazı Vefâîlerin şehir merkezlerinde yaşadığının bir 
delilidir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bahsedilen zaviyelerin tespiti de 
Vefâî dervişlerinin Anadolu’nun pek çok yerinde faaliyet gösterdikleri anla-
mına gelmektedir.   

Öbür taraftan İstanbul, Kütahya ve Afyon’da yaşayan Vefâîler ile 
kırsalda konar-göçer hayat yaşayan Vefâîlerin dini yaşayış biçimlerinin 
ayrıştığı söylenebilir. Sünni bir tarikata intisap ederek şeyh konumuna gelen 
Aşıkpaşazâde ve Seyyid Velâyet’in temsil ettiği kolda Sünnilik vurgusu yoğun 
olarak hissedilirken (İnalcık, 2000: 135), kırsalda yaşayan Vefâîlerin hetero-
doks bir anlayışa sahip oldukları iddia edilebilir. Nitekim Ocak’ın da ifade 
ettiği üzere, Kalenderi akımından etkilenen tarikat XIII. ve XIV. yüzyıllarda 
tamamen heterodoks bir niteliğe bürünmüştür (Ocak, 2017: 76). Bu çerçe-
vede konar-göçer bir hayat süren cemaat üyelerinin, heterodoks özelliklerini 
XVI. yüzyılda da devam ettirdikleri söylenebilir. Nitekim Seyyid Ahmed’in 
yanında bulunan dervişlerin Abdal olarak kaydedilmiş olmasının yanında, ce-
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maat üyelerinden bazılarının 1571 tarihli defterde de Abdal olarak kaydedil-
miş olmaları, onların Kalenderi geleneğinden etkilendiklerini göstermektedir. 
Aslında cemaatin hem siyasi hem de dini lideri olan Seyyid Ahmed’in yanın-
da bulunan dervişlerin Abdal olduğuna yönelik bilgi, onun da heterodoks bir 
inanca sahip olduğu anlamına gelmektedir. Cemaat ile aynı dini anlayışa sahip 
olmadan onların siyasi ve dini liderliğini yapmış olması söz konusu olamaz. 
Her biri bir aşiretin hem dini hem siyasi lideri olan Baba İlyas, Dede Karkın, 
Hacı Bektaş ve Sarı Saltık örnekleri bu görüşümüzü desteklemektedir. Bu ki-
şiler kendi cemaatlerinin siyasi ve dini liderliğini yaparken, cemaat üyeleri de 
onlarla aynı dini anlayışa sahipti. Bu itibarla ilk tasavvuf terbiyesini babasın-
dan alan ve muhtemelen bir müddet de olsa cemaat üyeleriyle birlikle yaşa-
yan Seyyid Velâyet’in de İstanbul’a gitmeden önce, heterodoks bir anlayışa 
sahip olduğu ileri sürülebilir. Onun Sünni bir çizgiye evrilmesi, kayınpederi 
ve Zeyni şeyhi olan Aşıkpaşazâde ile tanışmasından sonra olmalıdır. Zira ce-
maatin tasarrufu Seyyid Velâyet’e bırakılırken, 1530 tarihli defterde cemaat 
üyelerinden Seyyid Velâyet’e müteallik dervişler olarak bahsedilmiş olması, 
Seyyid Velâyet ve dervişler arasındaki yakınlığın bir tezahürü olarak yorumla-
nabilir (TD 438: 53). Bununla birlikte Seyyid Velâyet’in, cemaatin gelirlerini 
tasarruf etmesinin dışında, dervişlerle nasıl bir ilişki kurduğuna dair elimizde 
herhangi bir bilgi mevcut değildir. Fakat cemaat üyeleri arasında vergi top-
lamakla görevli bir muhassılın varlığı, onun vasıtasıyla Denizli’de yaşayan 
cemaat üyeleriyle vergi özelinde de olsa bağlantı kurduğunu göstermektedir. 
Öte yandan cemaatin pek çok vergiden muaf tutulmasında Seyyid Velâyet’in 
etkisinin olmadığı düşünülemez. Bu bakımdan onun cemaatle bağlantısını hiç 
kesmediği kuvvetle muhtemeldir. 

3.Sonuç

Ebu’l-Vefâ cemaati hakkında tahrirde bu denli ayrıntılı bilgi verilmemiş 
olsaydı, biz bu cemaatin Ebu’l-Vefâ, daha doğrusu Vefâîler ile ilgili olabilece-
ği konusunda sadece tahminler yürütecektik. Bu örnek aslında Anadolu’nun 
dini hayatında rol oynamış kişilerin ismiyle anılan cemaatlerin, onlarla bağ-
lantılı olabileceğini göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bu bağ-
lamda Ebu’l-Vefâ cemaati Seyyid Ahmed’in siyasi ve dini liderliğinde II. Mu-
rad’ın saltanat yıllarında Safevî Devleti’nin hâkimiyet sahası içinde olan İran 
veya Azerbaycan taraflarından Osmanlıların asli kurucu unsuru Kayıların ve 
Vefâîlerin yaşadığı Denizli civarına gelmiştir. Seyyid Ahmed, Safevîlerin hâ-
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kim olduğu bölgeden Osmanlı topraklarına gelirken, yanında kendisine bağlı 
Abdal olarak nitelenen Vefâî dervişleri de vardı. Vefâî dervişlerinden Abdal 
olarak bahsedilmesi tarikatın Kalenderi etkisinde kalarak heterodoks bir ya-
pıya büründüğünü göstermektedir. Buna karşılık Seyyid Ahmed’den sonra 
cemaatin önderliğini ve tasarrufunu üstlenen oğlu Seyyid Velâyet, İstanbul’a 
gittikten sonra Sünni bir anlayışa evrilmiştir. Onun bu anlayışa sahip olma-
sında hem Vefâî hem de Zeyni şeyhi olan Aşıkpaşazâde ile tanışması etkilidir. 
Aşıkpaşazâde, Seyyid Ahmed’in ve cemaatinin Osmanlı topraklarında mua-
fiyet almasında ve onların merkezi hükümetle ilişki kurmasında kilit bir rol 
oynamıştır, Seyyid Ahmed ve cemaatinin hamiliğini üstlenmiştir. Bu husus 
Aşıkpaşazâde’nin, Baba İlyas’tan itibaren aile içinde yaşayan Vefâî geleneği-
ne ömrünün sonuna kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Seyyid Velâyet’in 
İstanbul’da Vefâî geleneğinden gelen Aşıkpaşazâde’nin yanına gitmesi, Vefâî 
grupları arasındaki iletişimi gösterir niteliktedir. Aşıkpaşazâde’nin Vefâîliğin 
yanında Zeyni şeyhi de olması, Seyyid Velâyet’in hayatında önemli bir deği-
şiklik meydana getirmiştir. Nitekim Zeyniyye tarikatına intisap eden Seyyid 
Velâyet, Vefâîliğinden ziyade Zeyni şeyhi olarak tanınmıştır. Bu durum sahip 
oldukları ayrıcalıkları kaybetmemek için takip ettikleri ince bir siyaset olarak 
değerlendirilebilir. Böylece hem heterodoks geçmişlerini hem de devlete is-
yan eden kişilerin neslinden geldiklerini gizlemeyi denemişler ve bu noktada 
da başarılı olmuşlardır. Yine Seyyid Ahmed’in, kendisine bağlı olan cemaatini 
Vefâîlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeye getirmesi de Vefâîler arasında-
ki ilişkinin kuvvetli olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca 1573 tarihine kadar 
takip edilebilen Yörükân-ı Ebu’l-Vefâ cemaatinin üyeleri aynı zamanda Vefâî 
tarikatına bağlı dervişlerdir. Onların 1000 kişilik kalabalık bir nüfusa sahip 
olması Vefâîlerin sayısının önemli bir oranda olduğunu göstermektedir. Ce-
maat üyeleri etrafa dağılarak Vefâî tarikatının yaşatıldığı zaviyeler kurmuşlar, 
böylece kendi tarikatlarını yaymaya devam etmişlerdir. Kütahya ve Karahi-
sar-ı Sahip kaza merkezlerinde tespit edilen zaviyeler bu hususun açık birer 
örneğidir. Bahsedilen zaviyelerin varlığı dışında elimizde başka bir bilgi mev-
cut değilse de yaklaşık 1000 kişilik bu grubun uzun bir müddet bölgede etkili 
olduğu söylenebilir. Zamanla diğer tarikatların veya bölgedeki Alevî grupların 
içinde eridikleri anlaşılmaktadır. Tespit edilen Vefâîler dışında Osmanlı top-
raklarında daha fazla bir grubun yaşadığı muhakkaktır. Nitekim Alevî ocak 
kurucularının pek çoğunun Ebu’l-Vefâ ve Vefâîliğe bağlanması da muhteme-
len onların girişimleri sonucu olmuştur.  
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Sonnotlar
1 Vakf-ı Zâviye-i Şeyh Hasanlu tâbiʻ-i nâhiye-i Muşar nâm-ı diğer Seyyid ki merhûmü’l-mağfûrün 

leh Sultân Alaaddin nevvere Allâhu merkadehu iki başın bile vakf eylemiş zikr olan karye mezâri’in 
tamâm mâlikâneleri ve cânib-i dîvânîleri merhûm Seyyid Ebu’l Vefâ Tâcü’l-ʻÂrifin kaddese Allâhu sır-
rahü’l-ʻazîz evlâdından Şeyh Ahmed Tavil.

2  MAD 262, s. 451: Cemâʻat-i Yörükân-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ tâbiʻ-i Donuzlu der tasarruf-ı Seyyidi’s-sâdât 
Seyyid Velâyet bin Seyyid Ahmed bin Seyyid Ebu’l-Vefâ sâbıkan cemâʻat-i mezbûrenin muʻâfiyeti nesh 
olunub üzerlerine rüsûm vazʻ olunub mezbûr Seyyid Velâyet mezkûrların rüsûmuyla peykâr-ı mübâreke 
mülâzemet emr olunmuş imiş baʻdehu mezkûr cemâʻat hakkında merhûm Seyyid Ebu’l-Vefâ oğlu mez-
bûr Seyyid Ahmed’e Sultân Mehmed tâbe serâhu sadaka eylediği muʻâfnâme Hazret-i Hüdâvendigâr’a 
ʻarz olunub ânlar dahî müsellem ve musaddak mukarrer dutub mezbûr Seyyid Velâyet üzerinden hıdmet-i 
mülâzemeti refʻ edib cemâʻat-i müşârün-ileyhânın muʻafiyetlerin mukarrer kılıb sâbıkan atası tasarruf 
eylediği minvâlce kendi dahî mutasarrıf ola deyu eline hükm-i cedid-i cihân-mutâʻ sadaka eylemiş 
görülüb muhassıl-ı mazmûn-ı hükm-i meymûn deftere sebt olundu.

BOA TD nr. 49, s. 799; KKA TD nr. 48, v. 148b: Cemâʻat-i Yörükân-ı Seyyid (E)bu’l-Vefâ tâbiʻ-i Do-
nuzlu der tasarruf-ı Seyyidi’s-sâdât Seyyid Velâyât (bin) Seyyid Ahmed bin Seyyid (E)bu’l-Vefâ sâbıkan 
cemâʻat-i mezbûrenin muʻâfiyesi teslîm olunub üzerlerine rüsûm vazʻ olunup mezbûr Seyyid Velâyet’e 
mezkûrların rüsûmıyla peygâr-ı mübareke mülazemet emr olunmuş imiş baʻdehu mezkur cemâʻat hazret-i 
merhûm Seyyid (E)bu’l-Vefâ oğlu mezbûr Seyyid Ahmed’e Sultân Mehmed tâbe serâhu sadaka eyledüği 
muʻâfnâme hazret-i Hüdâvendigâr’a ʻarz olunub ânlar dahî müsellem ve mukarrer dutup mezbûr Seyyid 
Velâyet üzerinden hıdmet-i mülâzemeti refʻ idüb cemâʻat-i müşârün-ileyhânın muʻâfiyetlerin mukarrer 
kılub sâbıkan atası tasarruf eyledüği minvâlce kendü dahî mutasarrıf ola deyu eline hükm-i şerîf-i cedîd 
sadaka eylemiş görülüb mazmûn-ı hükm-i meymûn deftere sebt olundu kim minbaʻd cemâʻat-i mezbûra 
mutasarrıf olan Seyyid Velâyet’den hıdmet-i mülâzemet taleb olunmayub hiç cemâʻat-i mezbûre dahî 
ʻavârıza katılmıya zîrâ muʻâfnâmeler mûcebince hânehâ-i ʻavârızdan ihrâc olunmuşlardır deyu sûret-i 
defter-i ʻatîkde mastûr ve mukayyeddir el-ân kemâkân Seyyid Velâyet mutasarrıf imiş elân elindeki 
mukarrernâmeleri görüldü cemâʻat-i mezkure-i Seyyid Ahmed bin Ebu’l-Vefâ aralarında cârî olan ʻâdet 
üzerine tasarruf idüb hâricden kimesne dahl idegelmemiş ise girü kemâkân mezkûrun oğlu Seyyid 
Velâyet dahî ol minvâlce müstakıll mutasarrıf olup kimesne dahl eylemeye Seyyid Velâyet elinde olan 
muʻâfnâmenin sûreti budur bundan evvel Seyyidi’s-sâdât ve menbaʻü’l-ehli’s-saʻâdât Seyyid Ebu’l-Vefâ 
oğlu Seyyid Ahmed yukaru cânibden bu vilayete gelincek kendülere müteʻallık dervişlerden bir nice 
kimesne bile gelüb abdâllar olub ellerinde yerleri ve yurdları olmaduğı sebebden ʻavârız-ı dîvâniyeden 
muʻâf ve müsellem olmak içün merhûm ve mağfûr babam Sultân Bâyezid Hân ʻaleyhi’r-rahmeti ve’l-
gufrân hükm-i şerîf sadaka eylemiş imiş hâliyen Hakk subhânehu ve taʻâlânın ʻavn-i ʻinâyeti ile serîr-i 
saltanat bana müyesser olub cülûs-ı hümâyûn vâkıʻ oldukda ol hükmü ʻaynı ile getürüb ʻatebe-i ʻulyâma 
ʻarz idüb mukarrernâme ve hükm-i cedîd taleb itdükleri ecilden ben dahî ânların muʻâfiyetini müsellem 
ve mukarrer dutub müceddeden bu hükm-i şerifi virdim ve buyurdum ki zikrolunan dervişler ber-
karâr-ı sâbık ulakdan ve suhreden ve cerahordan ve sekbândan ve hisâr yapılmasından ve salgundan ve 
doğancıdan ve ʻazebden ve kürekçiden ve nüzul tahılından ve sâ’ir ʻavârız-ı divâniyeden emîn ve muʻâf 
olalar eğer neylü ve neysüz demeyeler benden hükm-i şerîf-i ʻâmm varur ise ânları üşendirmeyeler ve 
rahmet virüb ve dahl kılmayalar şöyle bileler ol bâbda hiç ferd efrâd-ı âferîdeden kâ’inen men kâne ve 
keyfe ve mâ-kâne mâniʻ ve dâfiʻ ve münâziʻ olmaya deyu kayd olunmuşdur defter-i köhne el-ân ʻalâ 
mâ-kâne deyu kayd olunmuş.

BOA. TD nr. 438, s. 53: Cemâʻat-i Yörükân-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ tâbiʻ-i Donuzlu der tasarruf-ı Seyyi-
di’s-sâdât Seyyid Velâyet bin Seyyid Ahmed bin Seyyid Ebu’l-Vefâ kendüye müteʻallık dervişleriyle 
tekâlîf-i ʻörfiyeden ve ʻavârız-ı dîvâniyeden muʻâf olalar deyu kayd olunmuş.
Hâne 193, Mücerred 10, Muhassıl 1.
Hâsıl ʻan  resm-i bennâk ve mücerred ve resm-i ʻarûsane ve ʻâdet-i ağnâm ve bâd-i hevâ fî sene 2700.
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