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IV, 388) kaynaklarýn çoðunda kisrâya Abdullah b. Huzâfe’nin gönderildiði kaydedilmektedir. Þücâ‘ýn Abdullah b. Huzâfe’nin
heyetinde yer almasý yahut kisrâya baþka
bir zaman yollanmasý mümkün olmakla
birlikte her iki elçinin karþýlanmasý sýrasýnda cereyan eden olaylarýn benzerliði onun
adýnýn yanlýþlýkla zikredildiði ihtimalini güçlendirmektedir. Hz. Peygamber, 8. yýlýn
Rebîülevvel ayýnda (Temmuz 629) Þücâ‘ b.
Vehb’in kumandasýnda yirmi dört kiþilik
bir birliði Medine’ye yaklaþýk 50 mil uzaklýkta Siy bölgesindeki Hevâzin kabilesinin
bir kolu olan Benî Âmir üzerine gönderdi.
Þücâ‘ bu kabileye âni bir baskýn düzenleyip çok sayýda deve ve koyun ele geçirdi,
birkaç kadýný esir aldý (bk. SÝY SERÝYYESÝ). Þücâ‘, Hâlid b. Velîd kumandasýnda
Müseylimetülkezzâb’a karþý yapýlan Yemâme Savaþý’nda þehid oldu. Onun hadis rivayet ettiði bilinmemektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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XIV-XV. yüzyýllarda
Anadolu’da yaþayan Kalenderî þeyhi.
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Hayatýna dair bilinenlerin önemli bir
kýsmý, XV. yüzyýlýn ortalarýnda yazýldýðý anlaþýlan Vilâyetnâme-i Þeyh Þücâeddîn
adlý esere dayanmaktadýr. Sultan Varlýðý
ve Þücâüddin Baba olarak da bilinir. Sözlü gelenek onu Ýmam Ali er-Rýzâ’nýn soyuna dayandýrmakta ve Babaîler Ýsyaný’nýn
(637/1240) lideri Baba Ýlyas ile ayný kiþi diye göstermekteyse de gerek kendi Vilâyetnâme’si gerekse Vilâyetnâme-i Otman Baba’da verilen bilgilerden onun XIV.
yüzyýlýn sonlarýyla XV. yüzyýlýn baþlarýnda
yaþadýðý anlaþýlmaktadýr. Þücâüddin Velî’nin Orhan Gazi döneminde yaþadýðýna
dair bilgileri (Ocak, Osmanlý Ýmparatorluðunda, s. 97-98) kronoloji dikkate alýndýðýnda þüpheyle karþýlamak gerekir. Hayatýndan bahseden kaynaklarda adý ilk defa

Yýldýrým Bayezid devrinin sonlarýnda geçmektedir. Vilâyetnâme-i Otman Baba’da Timur’un Anadolu’ya geldiðinde vezirleriyle birlikte Þücâüddin Velî’yi ziyaret ettiði, kendisine çokça mal baðýþlamak istediði, ancak þeyhin bunu kabul etmediði ve Timur’dan hemen Anadolu’yu terketmesini istediðine dair bir menkýbe anlatýlýr. Bu menkýbeden hareketle onun Ankara Savaþý’ndan önce Anadolu’ya geldiði
ve Timur’un dikkatini çekecek kadar tanýnmýþ bir kiþi olduðu ileri sürülebilir. Bektaþî menâkýbnâmeleri içinde en doðru bilgilerin yer aldýðý bir eser kabul edilen Vilâyetnâme-i Otman Baba’da Timur’un
Anadolu’yu terketmesinde Þücâüddin Velî’nin tavrýnýn etkisine temas edilmesi de
onun Timur’la önceden tanýþtýðý veya Anadolu’da tanýnmýþ bir þahsiyet olduðu ihtimalini güçlendirmektedir. Kendi vilâyetnâmesinde bulunmayan bu menkýbeyi Vilâyetnâme-i Otman Baba’nýn müellifi
Küçük Abdal’ýn tahayyülünün bir eseri olarak görmek de mümkündür. Vilâyetnâmesinde Þücâüddin Velî’nin daha ziyade
Çelebi Sultan Mehmed ve II. Murad devrindeki faaliyetlerinden, dönemin devlet
ricâli ve meþâyihiyle iliþkilerinden söz edilir. Eserde yer alan motiflerden bazýlarý
Koyun Baba Menâkýbý ile büyük benzerlikler, hatta aynýlýklar göstermiþ olsa da
devlet ricâline dair bilgiler ve zikredilen
coðrafya Þücâüddin Velî’nin hayatý hakkýnda daha açýk bir tablo sunmaktadýr.
Menkýbelerden anlaþýldýðýna göre Þücâüddin Velî, Eskiþehir Seyitgazi’de yaþamýþ,
derviþleriyle birlikte Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara civarýný dolaþmýþtýr. Vilâyetnâmenin þeyhin çobanlýðýna dair bir
menkýbeyle baþlamasý onun Türkmenliðine bir vurgu þeklinde deðerlendirilebilir. Vilâyetnâmede Þücâüddin Velî’nin hayatýný sürdürdüðü yerler olarak tekkesinin bulunduðu Seyitgazi yakýnýndaki Þeyh
Þücâüddin köyü baþta olmak üzere Melikgazi, Bayýndýrözü, Nigarinçalý, Atlýçalý,
Çamaðaç, Karacaköy, Bölükçam, Balpýnarý, Karkýn ve Kýrkkavak gibi köylerin isimleri geçer. Þeyhin Seyitgazi’yi neden ikamet merkezi seçtiði konusunda yeterli
bilgi yoktur. Ancak onun Seyyid Battal Gazi’ye son derece saygý beslediði zaman zaman türbesini ziyaret etmesinden anlaþýlmaktadýr. Elinde ileride kendi adýyla anýlacak asâsý, yaz aylarýnda müridleriyle birlikte sürekli dolaþan Þücâüddin Velî gezici derviþ tipinin en önemli örneklerinden
biridir. Onun gezici derviþleri Muhyiddin

Çelebi (vr. 27a) ile Vâhidî’nin (vr. 42b) dikkatini çekmiþtir.
Vilâyetnâmede Þücâüddin Velî’nin Abdal Mehmed, Kaygusuz Abdal, Ümmî Kemal, Seyyid Nesîmî, Hacý Bayrâm-ý Velî gibi devrinin diðer sûfîleriyle yakýn iliþkiler
kurduðu anlatýlýr. Bunlara haklarýnda bilgi bulunmayan Baba Mecnûn, Baba Hâkî, Abdal Yâkub gibi derviþ ve sûfîleri de
eklemek mümkündür. Eserde Orhan Gazi dönemi derviþlerinden Abdal Mûsâ ile
yakýnlýðýndan söz edilmekteyse de bu kronolojik olarak mümkün görünmemektedir. Vilâyetnâme müellifi, Abdal Murad’ýn
oðlu Abdal Mehmed’in uzun yýllar Þeyh
Þücâüddin’e hizmet ettikten sonra bizzat
þeyh tarafýndan Bursa’ya gönderildiðini ifade eder. Þücâüddin Velî’nin Hacý Bayrâm-ý
Velî ile iliþkisi önemli bir konudur. Hacý Bayrâm-ý Velî vilâyetnâmede Þücâüddin Velî’nin yakýn dostlarý arasýnda gösterilmektedir. Hacý Bayrâm-ý Velî, müridlerinin “kaþý
kirpiði yoluk” diyerek eleþtirdikleri þeyhi
ziyaret etmek için Ankara’dan Eskiþehir’e
gelmiþ, bir süre onunla kalýp sohbet etmiþtir (Vilâyetnâme-i Þeyh Þücâeddin, vr.
119b). Vilâyetnâmede Þücâüddin Velî’nin
dönemin diðer sûfîlerinden üstün olduðu
vurgulanmakta, bu üstünlüðün bizzat söz
konusu derviþler tarafýndan ifade edildiði
belirtilmektedir. Meselâ Kaygusuz Abdal
da Seyyid Nesîmî ve Ümmî Kemal’in bulunduðu bir mecliste bunu açýkça ifade etmiþtir (a.g.e., vr. 115a-119a). Molla Fenârî
ile de görüþen Þücâüddin Velî bazý fýkhî
konularýn çözümünde kendisine yardýmcý
olmuþtur.
Þücâüddin Velî’nin Osmanlý hânedan
mensuplarý ve bazý devlet adamlarýyla da
yakýn iliþkiler kurduðu anlaþýlmaktadýr. II.
Murad’ýn annesi Þehzade Hatun, oðlu Alâeddin Çelebi, hayatý hakkýnda pek bilgi
bulunmayan Laçinoðlu Paþa ve Timurtaþoðlu Ali Bey bunlar arasýnda sayýlabilir.
Ahmet Yaþar Ocak’a göre Þücâüddin Velî,
sadece Kalenderî zümreleri arasýnda deðil yüksek rütbeli Osmanlý gazileri arasýnda da hatýrý sayýlýr bir mevki edinmiþtir.
Timurtaþ Paþa ve oðlu Ali Bey gibi Rumeli fütuhatýnda önemli rol oynamýþ gazilerin onun müridi olmalarý, kendisinin de zaman zaman onlarla birlikte Rumeli gazâlarýna katýldýðýný ortaya koymasý açýsýndan
önemlidir (Osmanlý Ýmparatorluðunda, s.
98-99). Vilâyetnâmede “kaþý kirpiði yoluk”
bir kiþi olarak tasvir edilen Þücâüddin Velî
abdalân-ý Rûm zümresinin önde gelen isimlerindendir. Kalenderî hayat tarzý bazý kesimlerin ve dönemindeki diðer bazý þeyh247
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lerin tepkisini çekmiþ, hatta menkýbeye göre okla vurulup öldürülmek istenmiþtir.
Þeyh Þücâüddin’in yaþadýðý dönemde
Kalenderî zümreleri ve abdalân-ý Rûm
üzerindeki etkisi Anadolu ile sýnýrlý kalmamýþ, Balkanlar’da da yoðun biçimde hissedilmiþtir. Anadolu’nun deðiþik bölgelerinde ve Balkanlar’da onun adýna izâfe
edilen çok sayýda tekke ve köy bulunmasý bunun en belirgin delilidir. Hindistan ve
Ýran’dan birtakým Kalenderî zümrelerinin
gelerek kendisini ziyaret etmeleri oralarda da tanýndýðýný göstermektedir. Þücâüddin Velî’nin Anadolu ve Balkanlar’daki etkisi ölümünden sonra devam etmiþtir. Küçük Abdal, Otman Baba’nýn derviþleriyle
birlikte Þeyh Þücâüddin’in türbesini her
yýl ziyaret ettiðini söyler. Vâhidî, XVI. yüzyýlda abdalân-ý Rûm zümresine mensup
derviþlerin, ellerinde þeyhin asâsýna izâfeten “Þeyh Þücâ çomaðý” adýný verdikleri
bir asâ ile dolaþtýklarýný ve kendilerine Uryan Þücâîler adýný verdiklerini kaydeder.
Günümüz Alevî zümreleri içinde de kendisine büyük saygý duyulmaktadýr. Bu geleneðe baðlý bir Alevî ocaðý mevcuttur (Say,
Seyyid Battal Gazi, s. 49-50).
Þücâüddin Velî’nin tekkesinin bulunduðu köye ölümünden uzunca bir süre sonra Bâlî Bey oðlu Kasým Bey tarafýndan 921
(1515) yýlýnda türbe yaptýrýlmýþtýr (Aydýn,
sy. 9 [1971], s. 208). Ardýndan inþa edilen
cami ve diðer binalarla burasý külliye haline dönüþmüþtür. Þeyhin türbesinin yanýnda Timurtaþoðlu Ali Paþa’nýn türbesi
yer almaktadýr. Þeyh Þücâüddin’in faaliyetlerini sürdürdüðü tekke ve türbesinin
bulunduðu köy uzun yýllar onun adýyla anýlagelmiþtir. Eskiþehir’in Seyitgazi ilçesine
6 km. mesafedeki bu köyün adý 1968 yýlýnda Arslanbeyli olarak deðiþtirilmiþtir.
Seyitgazi’deki türbenin dýþýnda kendisine
Edirne ve Antalya’da iki makam türbe nisbet edilmektedir.
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Ön alým hakký.

™

Sözlükte “ilâve etme ve birleþtirme” anlamlarýna gelen þüf‘a fýkýh terimi olarak,
satým veya bu hükümdeki bir akidle alýnmýþ taþýnmaz veya taþýnmaz hükmündeki özel mülkiyete konu bir malý müþteriye
mal olduðu bedelle cebren alýp mülkiyetini elde etme hakkýný ifade eder. Genellikle þüf‘anýn, bu hakký kullanan kiþinin malýna ikinci bir malý eklemesi sebebiyle “çift”
mânasýndaki þef‘den geldiði söylenir. Ayrýca terimle ilgili etimolojik açýklamalar yapýlýrken þüf‘a hakkýný kullanan kiþinin malýnda artýþ meydana gelmesi, þüf‘ada yardýmlaþmanýn bulunmasý veya satýcýnýn þüf‘a
sahibine öncelik tanýmasý ile kelimenin kök
anlamlarý arasýnda yer alan “artma, yardým isteme / yardým etme, gözetip ayrýcalýk tanýma” (þefaat) anlamlarý arasýnda iliþki kurulur. Þüf‘a hakkýna konu olan mal
meþfû‘, meþfûun fîh veya kýsaca þüf‘a,
þüf‘a hakký sahibi þefî‘, þüf‘a hakkýna konu malý satan kiþi bâyi‘, þüf‘a hakkýnýn
doðmasýna sebep olan / kendisi sebebiyle
þüf‘a hakký ileri sürülen mal meþfûun bih,
þüf‘a hakkýna konu malý alan kiþi (þüf‘a mükellefi) müþterî veya meþfûun aleyh diye
anýlýr. Tanýmda olduðu gibi þüf‘anýn sebep,
rükün ve þartlarý ile þüf‘a hakkýnýn kullanýlma usulü ve hükümleri Hanefî mezhebi esas alýnarak incelenecek, diðer mezheplerde önemli görünen farklýlýklar ayrýca belirtilecektir. Bu kurumu ifade etmek
için Batý dillerinde meþfû‘ malý þefîin tercihen satýn alma hakkýný vurgulayan Latin-

ce “preemptio” (Fr. preémption, Ýng. preemption) veya hakkýn sebep ve mahiyetini belirten “retrait” vb. kelimeler kullanýlmaktadýr. Yeni Türk Medenî Kanunu’nda
“ön alým hakký” tabiri benimsenmiþtir.
Mülkiyet hakký ve kullanýmýnýn geliþim
süreciyle sýký irtibatý bulunan þüf‘anýn hukuk tarihinde birçok amaca hizmet eden
deðiþik içerik ve þekillerde uygulamalarýna rastlanýr. Eski devirlerde þüf‘a hakkýnýn
tanýnmasýna hâkim olan ana düþünce mallarýn ailede, kabilede yahut þehirde muhafazasýný saðlamaktan ibaretti. Müþteri
olan yabancý, hak sahiplerine haklarýný kullanmak isteyip istemediklerini sormakla
yükümlü tutuluyor, böylece yabancý bir kimsenin aileye veya kabileye sokulmasý önleniyordu. Ortaçað’larda bu hak bir taraftan bu amacý gerçekleþtirmek, diðer taraftan derebeylerine müþteriden memnun
kalmadýðý takdirde bedelin belirli bir kýsmýný iade etmek suretiyle malý zaptetme
imkâný vermek için tanýnmýþtý. Günümüzde hemen bütün hukuk sistemlerinde dar
veya geniþ kapsamda var olan bu hakký,
doðrudan hukuk düzenince ilgililere tanýnan þüf‘a ve taraflarýn kendi iradeleriyle
meydana getirdikleri þüf‘a olarak iki ana
baþlýk altýnda incelemek mümkündür. Birincisi kanunî þüf‘a, ikincisi akdî þüf‘a diye adlandýrýlýr. Þüf‘anýn amaç ve yararlarý
þöylece özetlenebilir: 1. Kanunî þüf‘a bakýmýndan müþterek mülkiyet iliþkisini olabildiðince ferdî mülkiyete dönüþtürmek,
arzu edilmeyen kimselerin paydaþlar arasýna katýlmasýna engel olmak, miras taksimlerindeki ihtiyarî müzayedelerde çok
ucuz bir fiyata ihale edilen þâyi bir hisseyi diðer paydaþlarýn ayný þartlarla almasýný mümkün kýlmak. 2. Akdî þüf‘a bakýmýndan özellikle uzun süreli âdi ve hâsýlat kiralarýnda kiralananýn baþkasýna satýlmasý
sebebiyle kiracýlar için doðacak sakýncalarý önlemek. 3. Her ikisi bakýmýndan þefîin,
kendisine satýlmasýný bilhassa arzu ettiði
þâyi bir hissenin yahut kýymetli bir eþyanýn bir gün satýlmasý ihtimaline karþý mevcut kanunî þüf‘a hakký veya tesis edeceði
bir þüf‘a mukavelesiyle garanti altýna almasý. Buna karþýlýk þüf‘a hakkýnýn, mâliki
malýný istediði kimseye satma imkânýndan mahrum ederek kendi mülkünde serbestçe tasarruf yetkisini sýnýrlamasý, özellikle Ortaçað’lardaki kanunî rüçhan haklarý devrinde mülkiyet hakký üzerinde baský
aracý olarak kullanýlmasý, alýcý veya satýcýlarý bu hakký düþürmek için muvâzaalý yollara yöneltip ahlâkî sorunlara yol açmasý
gibi sakýncalarýna da temas edilmiþtir. Fakat yine de þüf‘a hakkýnýn gerekliliði dü-

