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(ö. 832 / 1429) 

Safeviyye tarikatı şeyhlerinden . 
_j 

Erdebil'de doğdu. Safeviyye tarikatı
nın kurucusu Şeyh Safiyyüddfn-i Erde
bflf'nin torunu ve Şeyh Sadreddin-i Er
debflf'nin oğludur. Doğum tarihi ve ha
yatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. 
Kaynaklardan sadece Uleymf onun ve
fat ettiğinde altmış yaşlarında olduğu
nu söyler ki bu takdirde 772 ( 1371) yı
lından sonra doğmuş olmalıdır. Osmanlı 
padişahlarının her yıl kendilerine "çerağ 
akçesi" adı verilen değerli hediyeler gön
derdikleri, son derece itibarlı ve mane
vf nüfuza sahip bir süfi ailesine mensup 
olduğu dikkate alınarak iyi bir eğitim 
gördüğü söylenebilir. 

Daha çok Hace Ali unvanıyla tanınan 
Alaeddin Erdebflf babasının vefatından 
sonra (794/ 1392) tarikat merkezi Erde
bil Tekkesi'nde irşad makamına oturdu. 
Silsil e tü 'n- nesebi'ş- Şafeviyye ve Rav
iatü'ş-safô.-yı Nô.sıri gibi İran kaynak
larında, Timur'un Ankara Savaşı'nda Yıl
dırım Bayezid 'i yendikten sonra dönü
şünde (1402) ziyaret ettiği Erdebflf'den 
çok etkilendiği, bu sebeple Erdebil'i köy
leriyle birlikte vakıf olarak tarikata ba
ğışladığı rivayet edilir. Timur bu ziyaret 
sırasında Ha ce Ali· den kendisine baş

ka ne gibi hizmette bulunabileceğini sor
muş, şeyh de hiçbir şeye ihtiyacı olma
dığını , bütün ihtiyaçlarının halk tarafın
dan karşılandığını söyleyerek Anadolu'
dan getirdiği Türk esirlerin serbest bı
rakılmasını istemiştir. Timur'un emriyle 
hemen serbest bırakılan bu esirler de 
(rivayete göre 30.000 kişi) şükran borcu 
olarak Safeviyye tarikatına girmişlerdir. 
Bunların birçoğu daha sonra Anadolu'
ya dönerken kalanlar için Erdebil'de bir 
mahalle kurulmuştur. Erdebflf bu olay
dan sonra Anadolu'da Teke, Hamfd ve 
Karamanoğulları gibi güney beyliklerin
de birçok müride sahip olmuştur. Aynı 
kaynaklara göre Safeviyye tarikatının 

Anadolu· daki ilk mensupları yurtlarına 
dönen bu esirlerle onların nesilleridir. Bu 
görüşü tekrar eden Walther Hinz gibi 
bazı çağdaş araştırmacılar da aslında 

Sünnf olan Safeviyye tarikatının Erdebflf 
zamanında Şifleştiğini ve onun Anado
lu'ya dönen bu eski esirleri Ş if- Safevf 
propagandası yapmakla görevlendirdi
ğini ileri sürmüşlerdir. 

Hace Ali'nin Timur'a ricada bulunarak 
Anadolu'dan getirdiği esirlerin serbest 
bırakılmasını sağladığına dair Timurlu
lar devri kaynaklarında bir kayıt bulun
madığına dikkat çeken Faruk Sümer, Ti
mur'un Türkistan'a Orta Anadolu'daki 
kalabalık ve Türkmenleşmiş Kara Tatar
lar ' ın büyük bir kısmını zorla göç ertir
diğini belirterek yukarıda anlatılan ha
disenin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını 
söyler. Timur'un halefi ve koyu bir Sün
nf olan Şahruh Mirza'nın Karakoyunlu 
Hükümdan Kara Yüsuf'a karşı düzenle
diği sefer sırasında 1412 yılı başlarında ) 

Karabağ'da kışladıktan sonra harekete 
geçerken Erdebil'de Hace Ali'yi ziyaret 
ettiği ve kendisiyle dinf sohbetlerde bu
lunduğu, ayrıca Hace Ali 'nin torunu Şeyh 
Cüneyd-i Safevi'nin ll. Murad zamanın
da Anadolu'ya geldiğinde Şif olup olma
dığının kesin olarak bilinmediği ve muh
temelen Anadolu'ya geldikten sonra Şif
liği kabul ettiği dikkate alınacak olursa 
Safeviyye tarikatının Erdebflf zamanın
da açıkça Şif bir mahiyet aldığı şeklin
deki görüşün doğru olmadığı anlaşılır. 

Hace Ali'nin Kudüs'teki halifesi, İbn Saiğ 
diye tanınan Şemseddin Muhammed b. 
Ahmed'in meşhur bir Hanefi fakihi ol
ması da bu görüşün yanlış olduğunu gös
termektedir. Gibb 'in esirlerin serbest 
bırakılması olayının Timur ile Sadreddin-i 
Erdebflf arasında cereyan ettiğini söyle
mesi de yanlıştır. 

Hace Ali, 830 (1427) yılında hacca git
mek üzere büyük bir toplulukla Erdebil'
den hareket ederek önce Suriye'ye git
ti. Hacdan sonra bir süre Mekke'de kal
dı ve Erdebil'e dönerken Kudüs'te vefat 
ederek (Cemaziyelewel 832/Şubat 1429) 
Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan Ba
bürrahme Kabristanı'na defnedildi. Sil
siletü 'n- nesebi'ş-Safeviyye 'de yer alan 
(s. 50-62) şiirlerinden onun aynı zaman
da iyi bir şair olduğu anlaşılmaktadır. 

Anadolu'da doğup yetişen bir sütinin 
kurduğu ilk Türk tarikatı olan Bayramiy
ye'nin pfri Hacı Bayram-ı Velf'nin mür
şidi Somuncu Baba (Hamfdüddin Aksara
y!) Erdebflf'nin halifesidir. Sarı Abdullah 
Efendi, Erdebflf'nin Somuncu Baba 'ya 
hilafet verip Anadolu'ya gönderirken ya
nındakilere. "Diyar-ı Acem'de emanet 
olarak bulunan esrar-ı ilahiyye onunla 
diyar-ı Rüm'a intikal etti" dediğini riva
yet eder (Semeratü'l·{uad, s. 230) Bayra
miyye ve Celvetiyye tarikatı silsileleri Ha
cı Bayram-ı Velf, Somuncu Baba, Erde
bm vasıtasıyla Safeviyye silsilesine ula
şır. Bu bakımdan onun Türk tasawuf 

ERDEBJLT, YCısuf b. ibrahim 

tarihinde önemli bir yeri vardır. Sornun
cu Baba'nın 815 (1412) yılında öldüğü 
kabul edilerek ve Erdebflf'nin de 832 
(1429) tarihinde vefat ettiğinden hare
ketle Somuncu Baba'nın ondan değil ba
bası Sadreddin-i Erdebflf'den hilafet al
dığı da öne sürülmüştür. Ancak Sornun
cu Baba' nın kesin olmayan yukarıdaki 
ölüm tarihi doğru kabul edilse bile Er
debflf'den hilafet alması mümkündür. 
Bununla birlikte Sarı Abdullah Efendi'
nin, Erdebflf'nin Somuncu Baba'yı Ana
dolu'ya gönderdikten kısa bir süre son
ra vefat ettiğini ve onun Yıldırım Baye
zid zamanında Bursa'ya geldiğini söyle
mesi (a.g.e., s. 231) bu konu üzerinde ke
sin görüş belirtmeyi güçleştirmektedir. 
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Şafii fakihi. 
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Azerbaycan' ın ileri gelen alimlerinden 
olup hayatı hakkında bilgi yoktur. Ve
fat tarihi kaynaklarda 776 (1374) ve 799 
( 1397) olarak da geçmektedir. 
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ERDEBILL Yusuf b. İbrahim 

Erdebm, Şafii mezhebinin görüşlerini 
özetiediği el-Envar li-a'mal ('amel)i'l
ebrar adlı eseriyle tanınmıştır. Bu kitap 
Şafii muhitlerinde fetvaya esas alınmış 

ve talebelere okutulmuştur. Diğer mez
heplerin görüşlerine ve hükümlerin de
lillerine yer verilmeyen eser, ŞafiTierce 
muteber kabul edilen Abdülkerim b. Mu
hammed er-RafiT'nin eş-ŞerJ::ıu 'l-kebir, 

eş-ŞerJ::ıu 'ş - sagirve el -MuJ::ıarrer'i , Ne
vevT'nin Raviatü 't - talibin'i , Necmeddin 
ei-KazvTnf nin ŞerJ::ıu'l - Lübôb ve el-Ija
vi'ş-şagir'i ile el-Ijavi'nin Ta'li~ ' i esas 
alınarak telif edilmiştir. Erdebill bu eser
leri birçok önemli konuyu ihmal ettikle
ri, açıklığa kavuşturulması gereken hu
susları kapalı bıraktıkları ve nadiren vu
ku bulacak veya hiç meydana gelmeye
cek meseleleri ele aldıkları gerekçesiyle 
tenkit etmiştir. Müellif bu yedi kitabın 
dışında diğer muteber eserlerden de fay
dalanmış ve sırası geldikçe bunların isim
lerini zikretmiştir. Bunlar arasında Fer
ra ei-BegavT'nin et-Teh?fb, Ta'li~ ve 
Fetava adlı eserleri, İmamü'I-Haremeyn 
ei-Cüveynfnin Nihôyetü 'l-matlab'ı, Gaz
zalfnin el-V asit, el-Basit ve Fetava isim
li eserleri, Ebü Nasr İbnü' s-Sabbağ ' ın 
eş-Şamil'i, Abdullah b. Ahmed ei-Kaf
fal es-Sagir ve KadT Hüseyin'in el-Fetô
va · ıarı, Ebü İshak eş-ŞTrazT'nin el-Mü
he'{.zeb 'i, Maverdi'nin el-H avi '1- kebir'i 
sayılabilir (eserin diğer kaynakları için bk. 
el·Envar, I, 4). ErdebTIT. ele aldığı bütün 
konularda öncelikle adı geçen yedi kita
ba dayanmış, ihtilaf halinde ise bu eser
lerden çoğunun esas aldığı görüşü ter
cih etmiştir. 

el-Envar üzerine Celaleddin ed-Dev
vanT tarafından yapılan ta 'likat meşhur
dur (yazma nüshaları için bk. Fihrisü mal]
tutati Mektebeti 'l·evl!:~fi'l- 'amme fi'l-Mev- · 
şii, V, 53 ; VIII, 237, 238, 24 1). NQreddinAli 
b. Muhammed ei-UşmünT'nin de eserle 
ilgili bir ta ' likatı vardır. Bunlardan baş
ka Nüreddin Ali b. Ahmed el-Büşi bir 
şerh, Serrac Ömer b. Muhammed ei-Ye
meni de Envarü 'l-Envar adıyla bir ze
vaid kaleme almıştır. Fethullah b. Ebü 
YezTd eş-Şirvani eseri Farsça'ya tercüme 
etmiş ve bir tekmile yazmıştır (Brockel
mann, GAL, Il, 255 ; Safa, III / ı , s. 225) . 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha~ 

ları bulunan el-Envar iki haşiyesi ile bir
likte (Haşiyetü ' l · Kümmeşra ve el-Hac İb
rahim'in fjtişiye 's i) iki cilt halinde basıl
mıştır (Kahire 1310, 1326, 1328/ 1910). Bir 
fıkıh kitabı olmakla birlikte eserden mü-

280 

ellifin yaşadığı dönemin sosyal hayatıy
la ilgili bazı bilgiler elde edilebilmekte 
ve bu yönüyle de önemli bir kaynak teş
kil etmektedir. 

Erdebill'nin bundan başka, BegavT'nin 
MeşabiJ::ıu 's-sünne adlı eserine yazdığ ı 

üç ciltlik bir şerhi olduğu kaynaklarda 
zikredilmektedir. 
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ERDEL 

Bugün Romanya'nın kuzeybatısında 
Transilvanya denilen idari bölgenin 

Osmanlılar dönemindeki adı. 
_j 

Türk kaynaklarında Erdi! veya Erde
listan şeklinde de geçer. Gerek bu ad
landırma gerekse Ramence'ye geçen Ar
dea! veya Ardealul kelimesi Macarca asıllı 
olup "orman ötesi" anlamına gelen er
dely kelimesine dayanır. Bugün Roman
ya'nın kuzeybatısında yer alan bir eya
let durumunda bulunan bölge uzun yıl
lar Macar idaresinde kalmış ve 1920'de 
Romanya 'ya katıldıktan sonra Latince 
"ormanlar ötesi ili " (terra ultra silvas) de
mek olan Transilvanya adını almıştır. Böl
genin doğusunda Moldova (Bağdan) , gü
neyinde Muntenia (Eflak), güneybatısın
da Banat, batısında Batı dağları (Apuse
ni) ve onun ötesinde Macaristan bulun
maktadır. Erdel'in siyasi sınırları ve kap
sadığı alan asırlar boyunca değişiklikler 
göstermiştir. Bu değişiklikler köy, ka
saba ve nehirlerinin isimlerinde kendini 
gösterir. Erdel'in son SOO yıllık tarihine 
önem sırasıyla katkıları olan Macarlar, 
Romenler, Almanlar ve az derecede ol
mak üzere Türkler bölgedeki kasabala
rı , nehirleri ve dağları kendi dillerine ve 
fonetiklerine göre adlandırmışlardır. 

Asıl Erde! ve Büyük Erde! olarak iki
ye ayrılan eyaletin bugünkü yüzölçümü 
39.372 km 2, nüfusu 8 milyon civarında -

dır. Bu nüfusun % 6S'i Romen, % 26'sı 

Macar ve % 6'sı Alman asıllıdır. Ayrıca 

burada bazı küçük Slav grupları ile ya
hudiler de yaşamaktadır. Erde!, güney
de engebeli olduğu kadar geniş ve çok 
verimli bir avaya sahiptir. Erdel'in ana 
nehirleri sayılan Mureş (Macarca Maros), 
Someş (Macarca Samos). Küçük ve Bü
yük Tırnova (Macarca Kis ve Nagy Kukul
lo) suları bu ovada doğudan batıya ve 
güneye doğru akarak Tisza ve oradan 
da Tuna nehirlerine katılırlar. Erdel 'in 
belli başlı şehirleri sayılan Cluj (Macarca 
Kolozsvary), Alba Julia (Macarca Gyulafe
hervar). Turda (Macarca Torda, Almanca 
Thorenburg), Tirgul Mureş (Macarca Ma
rosvasarhely), Sighişoara (Macarca Seges
var) bu engebeli fakat kolay geçit veren 
ovada kurulmuştur. Erdel'in güney böl
gesi Karpat dağlarının batı yamaçlarına 
dayanmaktadır. Tara Secuilor (Sekeller
ili) adıyla bilinen bu bölge halkının bü
yük bir kısmını halen Macarlar oluştur
maktadır. Dağlık olan bölgeden güneye 
yani Eflak'a geçmeye müsait ancak beş 
geçit vardır. Suranın en önemli şehri , Al
manlar (Saksonlar) tarafından Kronstadt 
adıyla kurulan Brasov'dur. Erdel'in üçün
cü bölgesini Karpat dağlarının batıya doğ
ru uzanan yamaçları ve ovaları oluştur

maktadır. Almanca Sachsenland, Macar
ca Szaszfold ve halen Ramence Tara Sa
şilor denilen bu bölge adını bir Alman 
boyu olan Saslar'dan (Saksonlar) alır. Baş

lıca şehirleri Sibiu (Macarca Nagyszeben, 
Almanca Hermanstadt), Hunedoara (Ma
carca Hunyadvar) ve Fagaraş'tır. Coğrafi 

bakımdan asıl tarihi Erde!, doğuda Kar
pat ve batıda Apuseni (Batılı dağlar) ara
sında kalan bölgeyi içine almaktaysa da 
son iki yüzyıl zarfındaki siyasi gelişme

ler bölgeyi batı ve kuzeybatıya yani Tisa 
vadisine doğru genişletmiştir. Böylece 
Krişul (Krisana, Almanca Kreisch) nehri 
ve kolları büyük bir kısmıyla Erde! için
de kalmıştır. Önemli şehirleri arasında 
Oradea (Macarca Nagyvarad). Satulmare 
(Satmar), Arad'ın (Varad) bulunduğu, Ma
caristan ve eski Erde! arasında kalan bu 
bölgeyi Evliya Çelebi Orta Macar ili adıy
la anmaktadır. 

Etnik, demografik ve tarihi bakımdan 
oldukça karışık bir manzara arzeden Er
del' de ilk teşkilatlı idareyi Daklar kur
muştur. Bunları 102'de idareleri altına 
alan Romalılar' ın 271 'de bölgeyi boşalt
malarından sonra Hunlar dahil birçok ka
vim buradan geçmiş ve derin izler bırak-


