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~ GüNAY Kur 

Tasavvufi Şahsiyeti. Aşık Paşa, kurucu
su Baba İlyas-ı Horasanf olan büyük ve 
nüfuzlu bir şeyh ailesinin XIV. yüzyılın 

ilk yarısındaki en önemli temsilcisidir. 
Onun, zamanında Anadolu'da Vefaiyye 
tarikatının başı sıfatıyla tanınmış bir 
mutasavvıf olduğu muhakkaktır. Küçük 
yaştan itibaren adı geçen tarikat çevre
sinde, bu çevreye mensup mühim şah
siyetlerden iyi bir tasavvuf terbiyesi aldı
ğı, oğlu Elvan Çelebi'nin bizzat kendi ifa-

delerinden anlaşılmaktadır (Menakıbü'l
kudsiyye, s. ı 03) 

Aşık Paşa kendi tarikat çevresinde ol
duğu kadar, o devirde Kırşehir ve yöre
sinde yayılmış bulunan Hacı Bektaş-ı Ve
li. Şeyh Süleyman-ı Türkmanf ve Ahi Ev
ran geleneklerine bağlı önemli kişilerle 
de münasebet kurmuş olmalıdır. Bilhas
sa Mevlana ve Sultan Veled 'e ve bunla
rın eserlerine büyük bir hayranlık duy
duğu görülen Aşık Paşa'nın Mevlevfler'
le de ilişkisi bulunduğu rahatça söyle
nebilir (iA, I, 703) . Onun Kırşehir gibi XIII. 
yüzyıldan beri kuvvetli ilmi, fikri ve ede
bi gelişmelere sahne olmuş bir merkez
de yetişmiş bulunmasının tasavvuff şah
siyeti üzerindeki rolü şüphesiz büyük
tür. Aşık Paşa burada, "muhtelif mahi
yette dervişlik cereyanlarının ve fütüv
vet prensiplerinin çok canlı ve kuvvetli 
bulunduğu bir sahada" fiki r lerini yaya
rak hatırı sayılır bir müridier zümresi 
edindi (iA, ı. 702-703) Bütün bunlara rağ
men bir müddet sonra Aşık Paşa · nın bir 
taraftan Hacı Bektaş müridleri, diğer 

yandan da Şeyh Süleyman-ı Türkffianf 
ve Ahi Evran taraftarlarıyla rekabet et
mek zorunda kaldığını düşünmek lazım 
geliyor. Çünkü oğlu Elvan Çelebi bu ba
ba yurdunu bırakıp sütalenin kurucusu 
Baba İlyas-ı Horasanf'nin mekanı olan 
Çorum ve Amasya arasındaki Mecitözü 
bölgesine yerleşmek zorunda kalmıştır. 

Aşık Paşa, Xlll. yüzyılda en büyük tem
silcisi Baba İlyas-ı Horasanf olan Türk 
"heterodoks" islam anlayışının propa
gandacısı bir şeyh ailesinin Muhlis Pa
şa· dan sonra çeşitli siyasi ve kültürel se
bepleri n tesiriyle tedricen Sünnfleşme 
yoluna girdiği bir devirdeki en önemli 
üyesidir. Kendisinin tasavvuff düşünce
leri konusunda bir ölçüde en iyi belge, 
hiç şüphesiz Garibname adındaki meş-
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hur·mesnevisidir. ilk anda bu esere ba
karak Aşık Paşa'nın tıpkı Mevlana gibi 
vahdet-i vücüd* mektebine bağlı Sün

. ni bir mutasavvıf olduğu görüşüne sa
hip olunmaktadır. Nitekim F. Köprülü bu 
yüzden onun. kendi zamanında Anado
lu'da çok çetin bir tarzda sürüp giden 
Sünni ve gayri Sünni mutasavvıflar ara
sındaki mücadelede birincilere dahil bu
lunduğunu ve Garibname'yi bu yolda 
yazdığım söyler (iA, I, 704) Bu görüş ge
nelde doğru olmakla birlikte, Aşık Pa
şa'nın. ayet ve hadislerle. çeşitli tasavvu
ff eserlerden alınmış ahlaki ve tasavvu
ff öğütleri ihtiva eden bu eserinin. için
de birtakım heterodoks kalıntıların bu
lunması ihtimalini ileri süren görüş (bk. 
E/2 (Fr.), I, 720) karşısında sistemli ve 
derinlemesine tahliline gerek vardır. 

Elvan Çelebi'nin, Aşık Paşa ' nın oğlu ol
ması dolayısıyla, babasının tasavvuff yö
nünü salahiyetle ve en iyi anlatması ge
reken birinci elden bir kaynak vazifesi 
göreceğini düşünmek elbette tabiidir. 
Ancak onun. adı geçen eserinde babasın

dan büyük bir hayranlıkla bahsetmesi
ne ve fevkalade nefis mısralarla mistik 
bir tablo içinde onu tasvir etmesine rağ
men, yukarıdaki meselenin aydınlanma
sına yarayacak bir ipucu vermediğini be
lirtmek gerekir. Bununla beraber Elvan 
Çelebi, çizdiği bu mistik tablo ile velilik 
mertebesinin en üst basamağına ulaş
mış büyük bir velfyi anlatmak istemek
tedir (Menakıbü 'l -kudsiyye, s. ı 00- ı 32). 
Bu ise bir evladın babasına, bir müridin 
şeyhine olan bağlılık ve saygısının ifa
desi olarak değerlendirilebilir. 
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